
 HISTORIA KLASA 6                                               (23.06.2020)
                                                                            
Temat: Napoleon a Legiony Polskie – utrwalenie wiadomości. 

I.. Proszę o przypomnienie wiadomości z rozdziału VI w podręczniku „Wczoraj i dziś” klasa 6 ze 
stron 194 - 211. 

II. Wykonaj zadania.

Karta pracy
1. Skreśl niewłaściwe informacje tak, aby powstały zdania prawdziwe. Możesz posłużyć się

wiedzą zdobytą na wcześniejszych lekcjach historii,  podręcznikiem lub innymi źródłami
informacji.

 Napoleon Bonaparte przejął pod koniec XVIII w. władzę w Wielkiej Brytanii/we Francji.
 W 1804/1814 roku senat przyznał Napoleonowi tytuł cesarza.
 Bonaparte  prowadził  liczne  wojny,  między  innymi  z  zaborcami  Polski:  Prusami,  Austrią  

i Rosją/Prusami, Wielką Brytanią i Rosją.
 Część Polaków liczyła, że przy poparciu Francji/Prus uda się odbudować Rzeczpospolitą.

1. Zapoznaj się z tekstem źródłowym. Następnie wykonaj polecenia.

Odezwa Józefa Wybickiego i Jana Henryka Dąbrowskiego do Polaków
Polacy!
Napoleon Wielki, Niezwyciężony, wchodzi w trzykroć sto tysięcy wojska do Polski. Nie zgłębiajmy
tajemnic zamysłów, starajmy się być godnemi jego wspaniałości.    
„Obaczę, powiedział nam, obaczę, jeżeli Polacy godni są być Narodem. Idę do Poznania, tam się
pierwsze moje zawiążą wyobrażenia o jego wartości”.
Polacy! od was więc zawisło istnąć i mieć ojczyznę: wasz zemściciel, wasz stwórca się zjawił.
Zabiegajmy  mu drogę  z  stron  wszystkich,  tak  jak  osierocone  dzieci  rzucają  się  na  łono  Ojca.
Przynoście mu wasze serca i odwagę wrodzoną Polakom: Powstańcie i przekonajcie go, iż gotowi
jesteście i krew toczyć na odzyskanie ojczyzny. Wie, iż jesteście rozbrojeni. Broń i oręż z rąk jego
otrzymacie. [...]
Przypomnijcie sobie,  iż proklamacja,  która was do formowania legionów polskich we Włoszech
wzywała, nie była ku waszej zdradzie użyta. Ci to są legioniści, którzy niezwyciężonego Napoleona
pozyskawszy względy, dali mu pierwsze wyobrażenie o duchu i o charakterze Polaków.
Dan w kwaterze głównej cesarskiej w Berlinie dnia 3 listopada 1806.

Źródło: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 37.

a) Podaj, do czego zachęcali Polaków Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki.

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

b) Wypisz określenia, którymi opisywany jest Napoleon Bonaparte.

…............................................................................................................................................................

c) Przedstaw rolę, jaką odegrały Legiony Polskie dla zyskania sympatii Bonapartego.

…............................................................................................................................................................

2. Uszereguj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej. W tym celu podpisz je cyframi  



od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.

 nadanie Konstytucji Księstwu Warszawskiemu

 śmierć księcia Józefa Poniatowskiego

 podpisanie pokoju w Tylży

 bitwa na Santo Domingo

Kontakt: marzeda.m@wp.pl
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