
HISTORIA – KLASA VI 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 27.04.2020r – 24.05.2020r. 

 

28.04. – 5.05 - Republika Francuska 

Uczeń: 

– poprawnie posługuje się terminami: jakobini, dyrektoriat, terror 

– opisuje rządy jakobinów 

– wyjaśnia, dlaczego rządy jakobinów nazwano Wielkim Terrorem 

– przedstawia, w jaki sposób jakobinów odsunięto od władzy 

– charakteryzuje rządy dyrektoriatu 

Ciekawe linki: 

https://epodreczniki.pl/a/obywatele-i-kaci-francja-w-dobie-rewolucji/DLqVXKZ0E 

https://www.polskieradio.pl/8/406/Artykul/2168043,Smierc-Marata-Najwazniejsza-ikona-

rewolucji-francuskiej 

Podręcznik str. 190 – 193 

Zeszyt ćwiczeń str. 96 – 97 

 

8 – 12.05. – Epoka Napoleona Bonapartego 

Uczeń: 

– poprawnie posługuje się terminem: zamach stanu 

– określa I poł. XIX w. jako epokę napoleońską 

– podaje datę decydującej bitwy pod Austerlitz (1805 r.) i wskazuje tę miejscowość na mapie 

– charakteryzuje krótko postać Napoleona Bonapartego jako cesarza Francuzów i wybitnego 

dowódcę 

– przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Napoleona 

– wymienia państwa, z którymi toczyła wojny napoleońska Francja 

Podręcznik str. 194– 198 

Zeszyt ćwiczeń str. 98 – 100 

 

12 – 15.05 - Upadek Napoleona 

Uczeń: 

– poprawnie posługuje się terminem: Wielka Armia 

– wymienia państwa koalicji antyfrancuskiej, 

– przedstawia przyczyny wyprawy Napoleona na Rosję 

– opisuje, jak zakończyła się wyprawa Napoleona na Rosję 

– opisuje, w jakich warunkach atmosferycznych wycofywała się Wielka Armia 

– wyjaśnia, dlaczego bitwa pod Lipskiem została nazwana „bitwą narodów” 

Podręcznik str. 199 – 202 

Zeszyt ćwiczeń str. 101 – 102 

 

19 – 22. 05. – Legiony Polskie we Włoszech 

Uczeń: 

– poprawnie posługuje się terminami: legiony, emigracja 

https://epodreczniki.pl/a/obywatele-i-kaci-francja-w-dobie-rewolucji/DLqVXKZ0E
https://www.polskieradio.pl/8/406/Artykul/2168043,Smierc-Marata-Najwazniejsza-ikona-rewolucji-francuskiej
https://www.polskieradio.pl/8/406/Artykul/2168043,Smierc-Marata-Najwazniejsza-ikona-rewolucji-francuskiej


– podaje i zaznacza na osi czasu datę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (1797 r.) 

– wyjaśnia, kim byli Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki 

– wymienia państwa zaborcze 

– podaje nazwę hymnu Polski i wskazuje jego związek z Legionami Polskimi we Włoszech 

– przedstawia cel utworzenia Legionów Polskich i opisuje walki z ich udziałem 

Podręcznik str. 203 – 206 

Zeszyt ćwiczeń str. 103 – 104 

 

 


