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Sprawdzian 6. 

Okres napoleoński 
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Zadanie 1. (0–5) 

Umieść w tabeli wszystkie litery od A do E tak, aby przyporządkować postaciom 

odpowiednie informacje.  

A. dowódca armii francuskiej we Włoszech 

B. ogłosił blokadę kontynentalną Anglii 

C. zginął w trakcie bitwy pod Lipskiem 

D. wspólnie z Janem Henrykiem Dąbrowskim tworzył Legiony Polskie we Włoszech 

E. naczelny dowódca wojsk polskich powstałych po 1807 r. 

   

 

……………………. ……………………. ……………………. 
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Zadanie 2. (0–6) 

Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia. 

 

 

a) Uzupełnij tekst. 

Mapa ukazuje obszar ………………………………………………………………… . Państwo to 

powstało w …………… r. Początkowo obejmowało obszar drugiego i trzeciego zaboru  

……………………………………… . Obszar tego państwa powiększył się po wojnie 

z …………..…………………, która wybuchła w 1809 r. 

 

b) Wyjaśnij w kilku zdaniach, w czym przejawiała się zależność tego państwa od Francji. 

Podaj przynajmniej dwa przykłady. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



Zadanie 3. (0–1)  

Przyjrzyj się ilustracji. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. 

 

Szarża w wąwozie Somosierry. Obraz Wojciecha Kossaka z 1907 r. 

 

Wydarzenie ukazane na obrazie jest związane z udziałem Polaków w walkach 

□ A. we Włoszech.    □ C. w Rosji. 

□ B. w Hiszpanii.    □ D. we Francji. 

 

Zadanie 4. (0–5) 

Skreśl nieprawdziwe informacje. 

Do wydarzenia ukazanego na ilustracji 

doszło w 1807 r. / w 1808 r. Na mocy 

ogłoszonego wówczas dokumentu państwo 

polskie stało się monarchią konstytucyjną 

/ absolutną. Jego władcą został Fryderyk 

August pochodzący z Francji / Saksonii. 

Rola parlamentu składającego się z dwóch 

izb została ograniczona do uchwalania 

projektów rządu / wzmocniona kosztem 

uprawnień rządu. Na mocy konstytucji 

zniesiono pańszczyznę / poddaństwo 

chłopów. Cesarz Napoleon nadaje Polakom konstytucję 
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Zadanie 5. (0–4) 

Do wydarzeń podanych w środkowej kolumnie tabeli dopasuj właściwą 

przyczynę (w lewej kolumnie) i właściwy skutek (w prawej kolumnie).  

przyczyna wydarzenie skutek 
 

□ A. dążenie Polaków do 

odzyskania niepodległości 1. utworzenie 

Legionów Polskich 

we Włoszech 

□ C. realizowanie przez legionistów 

interesów Francji 

□ B. utworzenie przez 

Napoleona namiastki 

państwa polskiego 

□ D. udział Polaków w walkach 

o wyzwolenie ziem polskich 

 

□ A. klęska Wielkiej Armii 2. bitwa pod 

Waterloo 

□ C. wybuch wojny Francji z Rosją 

□ B. sto dni Napoleona □ D. upadek Napoleona 

 

 

Zadanie 6. (0–3) 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia. 

 

Art. 213. Mąż winien obronę dla żony, a żona posłuszeństwo dla męża. (…) 

Art. 215. Żona stawać w sądzie nie może bez upoważnienia od męża swojego. (…) 

Art. 227. Rozwiązuje się małżeństwo: 1) przez śmierć jednego z małżonków, 2) przez rozwód 

prawnie wydany (…). 

Art. 371. Dziecię w każdym wieku powinno cześć i uszanowanie ojcu swemu i matce. 

Art. 372. Zostaje pod ich władzą aż do pełnoletności albo usamowolnienia*. (…) 

Art. 374. Dziecię nie może opuścić ojcowskiego domu bez pozwolenia ojca, oprócz przyjęcia 

wojskowej służby dobrowolnie, po skończonym osiemnastym roku wieku swego. (…) 

Art. 376. Jeżeli dziecię szesnastu lat nie zaczęło, może go ojciec trzymać w zamknięciu na 

czas nie dłuższy nad miesiąc (…). 

 

a) Podaj nazwę dokumentu, którego fragment zacytowano. 

……………………………………………………………………… 

b) Wyjaśnij, jakie zmiany wprowadził ten dokument. Podaj dwa przykłady. Odwołaj się do 

wiedzy pozaźródłowej. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

* usamowolnienie – dawniej: usamodzielnienie 



Zadanie 7. (0–3) 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wstaw znak X 

w odpowiednich rubrykach tabeli. 

Zdanie Prawda Fałsz 

Na mocy konstytucji francuskiej z 1795 roku władzę wykonawczą 

w państwie przejął dyrektoriat. 

  

Na czele Legionów Polskich we Włoszech stanął generał Jan 

Henryk Dąbrowski. 

  

Do ostatecznego pokonania Napoleona przez koalicję państw 

europejskich doszło w bitwie pod Lipskiem. 

  

 

 

Zadanie 8. (0–2) 

Do podanych opisów dopasuj właściwą bitwę stoczoną przez armię Napoleona. 

Wpisz A, B lub C w wykropkowanych miejscach. 

 

A. bitwa pod Borodino  B. bitwa pod Trafalgarem  C. bitwa pod Jeną 

 

1. Bitwa stoczona między armią francuską a armią pruską. W jej wyniku armia pruska, 

uważana za jedną z najlepszych w Europie, poniosła całkowitą klęskę. 

2. Bitwa morska stoczona między flotą angielską i połączoną flotą francusko-hiszpańską. 

Po zwycięstwie Anglików Napoleon musiał zrezygnować z planów inwazji na Wyspy Brytyjskie. 

1. – ………  2. – ……… 

 

Zadanie 9. (0–3) 

Ustal, jaka litera spośród zaznaczonych na osi odpowiada podanym niżej 

wydarzeniom. Przy każdym wydarzeniu wpisz właściwą literę (A, B lub C). 

 

 

 

koronacja cesarska Napoleona    – ……… 

początek wyprawy Napoleona na Rosję   – ……… 

utworzenie Legionów Polskich we Włoszech  – ……… 


