Dzień dobry. W tym tygodniu nie ma zajęć ze względu na egzaminy klas ósmych.
Podaję rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń do tematów:
Legiony polskie we Włoszech
odpowiedź

zadanie

1

B – Jan Henryk Dąbrowski

2

Polacy liczyli, że Francja, która toczyła wojnę z państwami zaborczymi, pomoże
odbudować państwo polskie. Utworzenie polskich oddziałów wojskowych
walczących u boku jej armii miało w tym pomóc.

3

P, P, F, P, F

4

Austrii i Rosji, San Domingo, Haiti

5

a) Józef Wybicki
b) W pierwszej zwrotce autor odwołuje się do zaborów, w wyniku których Polska
straciła niepodległość i przestała istnieć jako suwerenne państwo.
c) Refren utworu odwołuje się do utworzenia legionów polskich we Włoszech.
Stanowiły one oddziały wojskowe włączone do armii francuskiej, dowodzone
przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Legioniści liczyli, że walcząc u boku
armii francuskiej ze wspólnymi wrogami, wywalczą także niepodległość Polski.
*d) Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnym hymnem państwowym Polski w
1927 roku.

*6

Muzeum Hymnu Narodowego znajduje się w Będominie na Kaszubach, w dworze
szlacheckim, który w latach 1740-1785 należał do rodziny Wybickich. Urodził się
tam Józef Wybicki – twórca polskiego hymnu państwowego.

Księstwo Warszawskie
odpowiedź

zadanie
1

1807
a) 1807 rok
b) lata 1807-1815
2

P, P, F, P, F

3

1 – pokój w Tylży

2 – uchwalenie konstytucji Księstwa Warszawskiego
3 – bitwa pod Raszynem
4 – wyprawa Wielkiej Armii na Rosję
5 – likwidacja Księstwa Warszawskiego
4

a) Józef Poniatowski – w centralnej części obrazu, jadący na białym koniu
b) Obraz przedstawia śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w bitwie pod
Lipskiem.

5

a) Księstwo Warszawskie
b) Księciem warszawskim został Fryderyk August z dynastii Wettinów – władca
Saksonii i wnuk króla Augusta III Sasa.

6

a) Raszyn, Sandomierz
b) Tylża
c) Białystok

*7

Bajońskie sumy to około 20 milionów franków, czyli olbrzymia ilość pieniędzy,
którą Księstwo Warszawskie było winne Napoleonowi Bonaparte. Po rozbiorach
Polski, rząd pruski udzielał kredytów mieszkańcom pierwszego, drugiego
i trzeciego zaboru pruskiego. Wraz z utworzeniem Księstwa Warszawskiego
i włączeniem do niego większości tych ziem, Napoleon stał się wierzycielem sum
zadłużonych mieszkańców. Dzięki porozumieniu w Bajonnie Francja przekazała
wierzytelność wynoszącą około 40 milionów franków Księstwu Warszawskiemu,
które w zamian za nią miało spłacić Napoleonowi 20 milionów franków.

Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam Was serdecznie.

