
NAPOLEON BONAPARTE 



OBALENIE RZĄDÓW DYREKTORIATU 
WE FRANCJI 

• Po upadku jakobinów Francja walczyła z kryzysem 
gospodarczym; w kraju brakowało żywności, zwiększono 
podatki, część ludzi żyła w biedzie 

• Wśród osób sprawujących wysokie urzędy panowała korupcja 

• Korupcja, czyli przyjmowanie pieniędzy przez urzędników w 
zamian za wydanie korzystnej decyzji dla osoby, która płaci 

• Francja dalej walczyła z innymi krajami Europy 

• Na scenie walk pojawia się młody i ambitny generał Napoleon 
Bonaparte; w latach 1796-1797 wygrał wiele bitew z Austrią i 
zmusił ją do kapitulacji 



Ciąg dalszy 

• Co się wydarzyło? Otóż na skutek kapitulacji Austrii, Francja 
zdobyła Belgię i ziemie we Włoszech 

• Koalicja antyfrancuska rozpadła się 

• Napoleon Bonaparte stał się coraz bardziej popularny 

• W 1799 Bonaparte dokonał zamachu stanu, czyli siłą przejął 
władzę we Francji 



NAPOLEON BONAPARTE 

• Po obaleniu dyrektoriatu utworzono konsulat składający się z 
3 osób 

• Bonaparte został konsulem dożywotnio, czyli do końca życia 

• Będąc konsulem skupił się na tym, by poprawić warunki życia 
ludzi, rozwijać rolnictwo i przemysł; Napoleon nałożył cła na 
towary przywożone z zagranicy, aby ochronić rynek francuski 

• Bonaparte wprowadził  Kodeks Napoleona w 1804; dokument 
gwarantował ludziom równość wobec prawa, wolność 
osobistą i religijną, chronił własność prywatną, zapewniał 
możliwość prowadzenia swobodnej działalności w handlu, 
rolnictwie i przemyśle 



Ciąg dalszy 

• Mimo tego, że Francja wciąż była republiką, to tak naprawdę 
władzę sprawował Bonaparte 

• W połowie 1804 ustanowiono ponownie monarchię, a pod 
koniec 1804 odbyła się koronacja Bonapartego na Cesarza 
Francji 

• Francja stawała się coraz silniejsza 

• W 1805 Wielka Brytania stanęła na czele koalicji przeciwko 
Francji (w koalicji tej była też Austria i Rosja) 

• Pod koniec 1805 odbyła się bitwa pod Austerlitz, w której 
Napoleon pokonał wojska austriacko-rosyjskie; przestała 
istnieć Rzesza Niemiecka; z części ziem niemieckich Napoleon 
utworzył Związek Reński 



Ciąg dalszy 

• W 1806 Napoleon wprowadził blokadę kontynentalną, która 
polegała na tym, że Francja i jej sojusznicy nie mogły 
handlować z Wielką Brytanią; Napoleon liczył w ten sposób na 
to, że Brytyjczycy zgodzą się na ustępstwa cesarza 

• W 1807 na mocy pokoju w Tylży Rosjanie przystąpili do 
blokady kontynentalnej 



BITWA POD AUSTERLITZ 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

1. W skład armii napoleońskiej wchodziła piechota. Proszę wymień 
podstawowe elementy uzbrojenia piechoty używając pełnych zdań 

 

2. W każdym ze zdań pojawił się błąd. Proszę popraw ten błąd i napisz 
poprawnie. 

a) Po upadku jakobinów Francja stała się silniejsza. 

b) Po upadku jakobinów w kraju było pełno żywności. 

c) Napoleon był młodym kapitanem. 

d) W 1802 Napoleon przejął władzę we Francji. 

e) Zamiast dyrektoriatu powstał pięcioosobowy konsulat. 

f) W 1804 uchwalono Kodeks Francji. 

g) W 1804 Napoleon  został premierem Francji 



Ciąg dalszy 

h) Bitwa pod Austerlitz rozegrała się w 1855. 

i)Armia Napoleona pokonała pod Austerlitz wojska polsko-rosyjskie. 

j) Na mocy pokoju w Tylży z 1807 Rosja przystąpiła do blokady kontynentalnej. 

 

 

Powodzenia! 

 



 Dziękuję Ci 

 

za uwagę 
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