
Zalecenia dla uczniów klasy VI 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

27.04.2020 

HISTORIA 
 

Temat: Epoka Napoleona Bonapartego 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- w jakich okolicznościach Napoleon Bonaparte przejął władzę we Francji 

- jakie reformy w państwie wprowadził Napoleona 

- dlaczego cesarz zarządził blokadę kontynentalną 

* przeanalizuj: 

- mapę: Europa w 1807 roku 

- infografikę: Armia Napoleona 

* uzupełnij zeszyt ćwiczeń (sprawdzę po powrocie do szkoły) 

* na ocenę wykonaj zadanie: Dlaczego Napoleon zastosował wobec Wielkiej Brytanii 

blokadę kontynentalną (termin nadesłania pracy: 30.04.2020) 

* obejrzyj 

prezentację: https://notatkizlekcji.pl/historia/epoka_napoleona_bonapartego.html 

* obejrzyj film: https://learningapps.org/watch?v=pdpzphhdn18 

* Uporządkuj wiedzę korzystając z notatki: 

1. Sytuacja Francji za rządów dyrektoriatu (1795–1799) 

a. we Francji panowało niezadowolenie z rządów dyrektoriatu z powodu: 

– kryzysu gospodarczego 

– wysokich podatków 

– korupcji urzędników 

b. Francja toczyła wojny z koalicją Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii 

– w wyniku wojen Francja zdobyła Belgię i ziemie we Włoszech 

– w czasie wojen włoskich wielką sławę zdobył Napoleon Bonaparte 

2. Zamach stanu Napoleona Bonapartego 

a. w 1799 r. Napoleon Bonaparte obalił dyrektoriat i przejął władzę we Francji 

b. we Francji ustanowiono rządy trzyosobowego konsulatu 

c. Napoleon Bonaparte rządził Francją jako pierwszy konsul 

– dbał o rozwój rolnictwa i przemysłu 

– ustanowił cła na towary zagraniczne 

– dokonał kolejnych podbojów kosztem Austrii 

3. W 1804 r. został uchwalony zbiór praw zwany Kodeksem Napoleona, który: 

– likwidował ograniczenia stanowe 

– realizował zasadę równości wobec prawa 

https://notatkizlekcji.pl/historia/epoka_napoleona_bonapartego.html
https://learningapps.org/watch?v=pdpzphhdn18


– zapewniał wolność osobistą i religijną 

– gwarantował swobodę działalności gospodarczej 

– chronił własność prywatną 

4. W 1804 r. Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów 

5. Podboje Napoleona I 

a. wojna z koalicją trzecią koalicją (1805 r.) 

– wojska francuskie odniosły zwycięstwo w bitwie pod Austerlitz – 1805 r. 

– cesarz austriacki, Franciszek II zrzekł się tytułu cesarza rzymskiego 

– z części ziem niemieckich Napoleon I utworzył Związek Reński 

b. Napoleon pokonał wojska pruskie w bitwie pod Jeną – 1806 r. 

c. wojna z Rosją 

– wojska rosyjskie zostały pokonane w bitwie pod Frydlandem 

– w 1807 r. został zawarty francusko -rosyjski pokój w Tylży 

d. przeciwko Wielkiej Brytanii Napoleon I wprowadził w 1806 r. tzw. blokadę kontynentalną 

notatka na podstawie https://www.e-historia.com.pl/125-szkola-podstawowa-notatki-z-

historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-

podstawowa/historia-notatki-z-hia 

 

RELIGIA 

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-facetoface-s01e08-o-zagrozeniach-naszej-wiary/ 

 

JĘZYK POLSKI 

 

Temat: Pisownia wyrazów wielką i małą literą. 

Na dzisiejszej lekcji poćwiczycie ortografię  

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Przeczytajcie „Przypomnienie” w podręczniku – str. 178,179 oraz „Nową wiadomość” – 

str. 181. 

Na podstawie przeczytanych informacji zredagujcie w dowolnej formie notatkę (mapa 

mentalna, schemat, tabelka, tekst). 

3. Wykonajcie wszystkie ćwiczenia z tego tematu w zeszycie ćwiczeń – str. 85-88. 

4. Poćwiczcie swoje umiejętności tutaj:  

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrze-wybieraj/DjMQaemTw 

https://epodreczniki.pl/a/wakacyjne-opowiesci/DoYbqOksk 

Niczego nie wysyłajcie do sprawdzenia z tego tematu. 
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GEOGRAFIA 

 

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi- podsumowanie 

 

Utrwalisz : 

 położenie Litwy  i Białorusi na mapie Europy; 

 informacje na temat środowiska przyrodniczego Litwy i Białorusi  

  obiekty dziedzictwa kulturowego obu krajów 

 

Wilno – stolica Litwy 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Mińsk – stolica Białorusi 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Gęstość zaludnienia i największe aglomeracje miejskie na Białoruś 

 
 

ZADANIE DOMOWE 

WYKONAJ ZADANIA Z ZESZYTU ĆWICZEŃ STR. 89,90,91,92 

 

NIE ODSYŁAJ WYKONANYCH ZADAŃ 

 

PRZYGOTUJ SIĘ NA KRÓTKĄ KARTKÓWKĘ Z TEMATÓW O LITWIE I BIAŁORUSI  – PODAM 

TERMIN W PRZYSZŁYM TYGODNIU  

 


