Dzień dobry. Witam Was serdecznie i zachęcam do udziału w lekcjach online na platformie
TEAMS w każdą środę o godzinie 12:55
Plan pracy od 1 do 5 czerwca
Podaję rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń do tematu:
Epoka Napoleona Bonaparte
odpowiedź

zadanie

1

Napoleon Bonaparte

2

korupcji, konsulat, Napoleon Bonaparte, Kodeks

3

1 – dokonanie zamachu stanu przez Napoleona
2 – koronacja Napoleona na cesarza Francuzów
3 – bitwa pod Austerlitz
4 – wprowadzenie blokady kontynentalnej
5 – pokój w Tylży

4

Ponieważ Napoleon toczył wojnę z Wielką Brytanią, chcąc zmusić ją do kapitulacji,
wprowadził w 1806 roku blokadę terytorialną. Blokada polegała na tym, że Francja,
jej sojusznicy i państwa przez nią pokonane nie mogły prowadzić handlu z Wielką
Brytanią. Miało to uderzyć w brytyjską gospodarkę i wymusić ustępstwa na rzecz
Francji.

5

A – Wielka Brytania, C – Związek Reński

6

a) Królestwo Neapolu
b) Austerlitz
c) Cesarstwo Francuskie

7
bagnet

tasak
karabin

skałkowy



8

W wyniku zamachu stanu obalił rządy dyrektoriatu.
Podczas koronacji przejął koronę z rąk papieża, aby samodzielnie

włożyć ją na swoją głowę.
Zdobył sławę w walkach z koalicją państw europejskich na terenie
Włoch.
Bitwa morska pod Trafalgarem stoczona pomiędzy flotą angielską a flotą francusko-

*9

hiszpańską rozegrała się 21 października 1805 roku. Wygrali Brytyjczycy
dowodzeni przez admirała Horatio Nelsona. Zwycięstwo to zapoczątkowało
hegemonię Wielkiej Brytanii na morzach świata i budowę imperium kolonialnego.
3 czerwca
Temat: Upadek Napoleona.
CEL:
•

Dowiem się, jak przebiegała wyprawa Napoleona na Rosję

•

Poznam przyczyny klęski Wielkiej Armii Napoleona

•

Spróbuję zrozumieć okoliczności upadku cesarza Francuzów

Proszę zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i zapoznaj się z treścią podręcznika str. 199 – 202
lub z tematem z platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x
akapit:- „Napoleon sięga po Moskwę i przegrywa”
Wykonaj ćwiczenia str. 101- 102

4 czerwca
Temat: Legiony Polskie we Włoszech
CEL:
•

Dowiem się, kiedy powstały Legiony Polskie We Włoszech i kto był ich twórcą

•

Poznam losy polskich legionistów

•

Zapamiętam jak wyglądały mundury legionistów
Proszę zapisz temat i zapoznaj się z jego treścią ze str.
https://epodreczniki.pl/a/szabla-odbierane-legiony-i-ksiestwo-warszawskie/DSXspNA5E

akapity:-”Użyteczni Polacy” i „W szeregach Legionów”
Zainteresowanych odsyłam do prezentacji:

https://www.youtube.com/watch?v=hTt58XHAmhM
Przez dziennik elektroniczny wytypuję uczniów i poproszę o odesłanie wykonanej pracy
domowej na adres:
soltysiak.e@sp8lubin.eu
Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam Was serdecznie.

