
Historia dla kl. VIC i VI D na 2 i 3.06 maja  

 
Temat jest w podr. str. 226-232 proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub wydrukować i 

wkleić do zeszytu.   

 

Temat: Droga Napoleona do sławy- podboje Napoleona XVIII/XIXw. 

 

Przypomnienie:  W latach 1789-1794 Francja pogrążyła się w walkach rewolucyjnych. 

Sukcesem rewolucjonistów było m.in. obalenie monarchii. Napoleon Bonaparte jako młody 

wojskowy za wybitne osiągnięcia otrzymał stopień generała. 

Rządy Dyrektoriatu 

W roku 1794 we Francji po obaleniu terroru jakobinów władzę przejął Dyrektoriat- 

rząd, składający się z 5 osób. Sytuacja wewnętrzna Francji była trudna. Rządy 

Dyrektoriatu budziły powszechne niezadowolenie. Gospodarka znajdowała się w 

kryzysie, a ludność żyła w biedzie. Miało być lepiej, ale tak się nie stało. 

Zamach stanu 1799 

Generał Napoleon skorzystał z niezadowolenia społecznego i dokonał zamachu stanu- 

obalił Dyrektoriat, ustanowiono konsulat. Były to rządy 3 konsulów, a Napoleon był 

jednym z nich. Ważną sprawą, którą w tym czasie rozwiązano to podpisanie umowy z 

papieżem czyli konkordatu. Pozwoliło to katolikom, po czasie prześladowań na swobody 

religijne. Ponadto przeprowadzono szereg reform w dziedzinie wojskowości, administracji, 

gospodarki, które wzmocniły Francję. 

Napoleon cesarzem 1804r 

Sympatia i poparcie społeczne sprawiły, że w roku 1804 Napoleon został koronowany na 

cesarza Francuzów. W tym samym roku w życie wprowadzono Kodeks Cywilny zwany też 

Kodeksem Napoleona (1804r.),  nad powstaniem którego czuwał sam Napoleon. Kodeks 

regulował wiele dziedzin życia i gwarantował obywatelom: wolność, równość, braterstwo. 

Cesarz zdawał sobie sprawę z wagi tego dokumentu i był przekonany, że:                                                                      

(…) ,, to, co nie może być zapomniane, co żyć będzie wiecznie to, Kodeks Cywilny.’’ 

Cesarz Francji chciał dominować w Europie. Spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem 

innych władców.  

Wojny napoleońskie                                                                                                                            

Między Francją a innymi państwami doszło do wielu wojen. Szczególnie  angażowały się w 

te konflikty Austria, Prusy i Rosja. Dzięki znakomitemu strategowi, jakim był Napoleon 

Francja wygrała większość bitew. Bonapartemu udało się zmienić granice państw w 

Europie. Nazywano go często ,,bogiem wojny”. Przeciwko cesarzowi Francuzów państwa 

zorganizowały kilka koalicji( połączyły się ) do wspólnej walki. Napoleonowi niestety nie 

udało się pokonać Anglii, ani militarnie, ani przez narzucenie blokady gospodarczej. W 

bitwie pod Austerlitz w roku 1805 nazwanej bitwą ,, trzech cesarzy” pobił i wojska 

rosyjskie i austriackie. Nie tylko państwa pokonane, ale i Francja opowiadały się za 

zakończeniem wojen.  
 


