Szymon Andrzejewski
IV rok, gr. I

TRANSFORMACJA TEKSTU – Europa doby napoleońskiej
K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk, Historia dla gimnazjalistów. Dzieje
nowożytne. Podręcznik. Klasa II, Warszawa 2001, s. 192 (od słów: Jedność przez podbój.) 197 (do słów: W takiej sytuacji znaleźli się również Polacy.).

I. Uzupełnianka.
Uzupełnij. (17 pkt)
Z rozpoczęciem wojny z Austrią w …….. roku, Francja rozpoczęła propagandę idei
rewolucyjnych w Europie. Ekspansja Francuzów nasiliła się po objęciu dowództwa wojsk
francuskich we Włoszech przez ……………… ………………. Francuskie zdobycze
w północnych Włoszech zatwierdził podpisany w …….. roku pokój w ………………
……………… Austria straciła na rzecz Francji ……………… ……………… ………………
i obszarów na ……………… ……………… ………………. W ten sposób powstawały
kolejne „ republiki siostrzane” Francji: Republika ……………… – Holandia, Republika
Liguryjska - ……………… i ……………… ………………, po zajęciu Szwajcarii przez
Francję. Napoleon ogłosił się Cesarzem Francuzów w …….. roku, a w następnym roku
władcą utworzonego przez siebie ……………… ………………. W konsekwencji kolejnych
zwycięstw Francji nad ………………, ……………… i ……………… powiększało się
terytorium państwa francuskiego i jego „ sojuszników”. Z upływem czasu, dołączyli do nich:
………………
………………,
………………,
………………
………………
i ……………….

II. Test.
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (może być więcej niż jedna). (6,5 pkt)
1. Napoleon Bonaparte założył Bank Francji w roku:
a) 1799
b) 1800
c) 1801
d) 1802
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2. Kodeks cywilny (Kodeks Napoleona) został wprowadzony w roku:
a) 1799
b) 1802
c) 1803
d) 1804
3. Kodeks Napoleona utrwalał takie idee rewolucji jak:
a) wolność
b) równość
c) zwolnienie od podatków
d) prawo do własności
4. Podbitym przez Napoleona narodom Europy odpowiadało:
a) styl empire i moda francuska
b) reformy ustrojowe
c) obowiązkowy urzędowy język francuski
d) prawodawstwo napoleońskie
5. Podbitym przez Napoleona narodom Europy nie odpowiadało:
a) zmuszanie do zerwania kontaktów handlowych z Rosją
b) obecność wojsk francuskich
c) zmuszanie do zerwania kontaktów handlowych z Anglią
d) eksploatacja gospodarcza
Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce liczbę oznaczającą zabór wybraną
spośród podanych poniżej. (3 pkt)
1. Zabór rosyjski
2. Zabór pruski
3. Zabór austriacki
Jednostki podziału administracyjnego

Zabór

okręgi (cyrkuły)
gubernie
departamenty
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Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich
rubrykach napisz słowo prawda lub fałsz. (4 pkt)
A. W zaborze rosyjskim utrzymano
dawne sądy ziemskie
B. W zaborze rosyjskim nie
przywrócono prawa obowiązującego
przed rozbiorami
C. W zaborze pruskim na czele władz
powiatowych stawiano polskich
ziemian
D. W zaborze austriackim na czele
dwóch prowincji (Galicji Wschodniej
i Galicji Zachodniej) stał gubernator
z siedzibą w Krakowie
Odpowiedz na pytania. (4 pkt)
Gdzie i kiedy podpisano traktat, na mocy którego zostało utworzono Księstwo Warszawskie?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Jakie ziemie weszły w skład Księstwa Warszawskiego?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Na jakie jednostki terytorialne podzielono Księstwo Warszawskie?
…………………………………………………………………………………………………...

III. Uzupełnianka.
Uzupełnij. (8 pkt)
Główne postanowienia konstytucji nadanej Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona:
- państwo to monarchia konstytucyjna z ……………… władcą
- władzę ustawodawczą sprawuje ………………izbowy parlament
- władza ……………… jest w rękach monarchy i ……………… ………………
- polityka ……………… i ……………… pozostają w gestii cesarza Francuzów.
W konsekwencji zwycięstwa w wojnie z Austrią w 1809 roku Księstwo Warszawskie zostało
powiększone o nowe tereny, tzw. ……………… ………………. Koniec istnienia Księstwu
przyniosła kampania moskiewska Napoleona w …….. roku.
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IV. Test.

Jaki związek i dlaczego, ma czynność wykonywana przez postacie na zdjęciu
z Kongresem wiedeńskim? (2 pkt)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V. Uzupełnianka.
Uzupełnij. (4 pkt)
Uznano
wieczystą
neutralność
Szwajcarii
......................................
......................................
......................................
......................................

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

KONGRES WIEDEŃSKI
...........................................

Przywrócono papieżowi
Państwo Kościelne

...................................................
...................................................
...................................................
.................................................

(czas trwania)

Austria
odzyskała
Lombardię,
Dalmację
i Wenecję

Prusy otrzymały część
Saksonii i obszary nad
Renem
...……………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………………………
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Odpowiedzi – tylko na użytek nauczyciela
I. Uzupełnianka.
Uzupełnij. (17 pkt)
Z rozpoczęciem wojny z Austrią w 1792 (1 pkt) roku, Francja rozpoczęła propagandę idei
rewolucyjnych w Europie. Ekspansja Francuzów nasiliła się po objęciu dowództwa wojsk
francuskich we Włoszech przez Napoleona Bonaparte (1 pkt). Francuskie zdobycze
w północnych Włoszech zatwierdził podpisany w 1797 roku pokój w Campo
Formio (1 pkt). Austria straciła na rzecz Francji swoją część Niderlandów (1 pkt)
i obszarów na
lewym brzegu Renu (1 pkt). W ten sposób powstawały
kolejne „ republiki siostrzane” Francji: Republika Batawska (1 pkt) – Holandia, Republika
Liguryjska - Genua (1 pkt) i Republika Helwecka (1 pkt), po zajęciu Szwajcarii przez
Francję. Napoleon ogłosił się Cesarzem Francuzów w 1804 ( 1 pkt) roku, a w następnym roku
władcą utworzonego przez siebie Królestwa Włoch (1 pkt). W konsekwencji kolejnych
zwycięstw Francji nad Austrią (1 pkt), Rosją (1 pkt) i Prusami (1 pkt) powiększało się
terytorium państwa francuskiego i jego „ sojuszników”. Z upływem czasu, dołączyli do nich:
Królestwo Neapolu (1 pkt), Niemcy (1 pkt), Księstwo Warszawskie (1 pkt)
i Hiszpania (1 pkt).

II. Test.
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi (może być więcej niż jedna). (6,5 pkt)
1. Napoleon Bonaparte założył Bank Francji w roku:
a) 1799
b) 1800 (1 pkt)
c) 1801
d) 1802
2. Kodeks cywilny (Kodeks Napoleona) został wprowadzony w roku:
a) 1799
b) 1802
c) 1803
d) 1804 (1 pkt)
3. Kodeks Napoleona utrwalał takie idee rewolucji jak:
a) wolność (0,5 pkt)
b) równość (0,5 pkt)
c) zwolnienie od podatków
d) prawo do własności (0,5 pkt)
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4. Podbitym przez Napoleona narodom Europy odpowiadało:
a) styl empire i moda francuska (0,5 pkt)
b) reformy ustrojowe (0,5 pkt)
c) obowiązkowy urzędowy język francuski
d) prawodawstwo napoleońskie (0,5 pkt)
5. Podbitym przez Napoleona narodom Europy nie odpowiadało:
a) zmuszanie do zerwania kontaktów handlowych z Rosją
b) obecność wojsk francuskich (0,5 pkt)
c) zmuszanie do zerwania kontaktów handlowych z Anglią (0,5 pkt)
d) eksploatacja gospodarcza (0,5 pkt)
Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce liczbę oznaczającą zabór wybraną
spośród podanych poniżej. (3 pkt)
1. Zabór rosyjski
2. Zabór pruski
3. Zabór austriacki
Jednostki podziału administracyjnego

Zabór

okręgi (cyrkuły)

3 (1 pkt)

gubernie

1 (1 pkt)

departamenty

2 (1 pkt)

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich
rubrykach napisz słowo prawda lub fałsz. (4 pkt)
A. W zaborze rosyjskim utrzymano
dawne sądy ziemskie
B. W zaborze rosyjskim nie
przywrócono prawa obowiązującego
przed rozbiorami
C. W zaborze pruskim na czele władz
powiatowych stawiano polskich
ziemian
D. W zaborze austriackim na czele
dwóch prowincji (Galicji Wschodniej
i Galicji Zachodniej) stał gubernator
z siedzibą w Krakowie

prawda (1 pkt)
fałsz (1 pkt)

prawda (1 pkt)
fałsz (1 pkt)
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Odpowiedz na pytania. (4 pkt)
Gdzie i kiedy podpisano traktat, na mocy którego zostało utworzono Księstwo Warszawskie?
Traktat, na mocy którego zostało utworzono Księstwo Warszawskie podpisano 7 lipca 1807
roku (0,5 pkt) w Tylży (0,5 pkt).
Jakie ziemie weszły w skład Księstwa Warszawskiego?
W skład Księstwa Warszawskiego weszły ziemie II i III zaboru pruskiego (0,5 pkt) (bez
Gdańska i obwodu białostockiego (0,5 pkt)), okręg nadnotecki (0,5 pkt) i ziemia chełmińska
(0,5 pkt).
Na jakie jednostki terytorialne podzielono Księstwo Warszawskie?
Księstwo Warszawskie podzielono na departamenty (1 pkt).

III. Uzupełnianka.
Uzupełnij. (8 pkt)
Główne postanowienia konstytucji nadanej Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona:
- państwo to monarchia konstytucyjna z dziedzicznym (1 pkt) władcą
- władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy (1 pkt) parlament
- władza wykonawcza (1 pkt) jest w rękach monarchy i Rady Stanu (1 pkt)
- polityka zagraniczna (1 pkt) i wojsko (1 pkt) pozostają w gestii cesarza Francuzów.
W konsekwencji zwycięstwa w wojnie z Austrią w 1809 roku Księstwo Warszawskie zostało
powiększone o nowe tereny, tzw. Nową Galicję (1 pkt). Koniec istnienia Księstwu
przyniosła kampania moskiewska Napoleona w 1812 (1 pkt) roku.

IV. Test.

7

Jaki związek i dlaczego, ma czynność wykonywana przez postacie na zdjęciu
z Kongresem wiedeńskim? (2 pkt)
Czynność wykonywana przez postacie na zdjęciu z Kongresem wiedeńskim wiąże się
określeniem „ tańczący kongres” (1 pkt). Albowiem, uczestnicy kongresu dużo czasu
poświęcali na bale, koncerty, przedstawienia teatralne i polowania (1 pkt).

V. Uzupełnianka.

Uzupełnij. (4 pkt)
Uznano
wieczystą
neutralność
Szwajcarii
Połączono Belgię
z Holandią
w Królestwo
Niderlandów (1 pkt)

Dokonano rozbioru Księstwa
Warszawskiego – ze
znaczniejszej części jego
terytorium utworzono
zależne od Rosji Królestwo
Polskie (1 pkt)

KONGRES WIEDEŃSKI
połowa IX 1814 – VI 1815
Prusy otrzymały część
Saksonii i obszary nad
Renem

Przywrócono papieżowi
Państwo Kościelne

Z Królestwa Neapolu i Sycylii
utworzono Królestwo Obojga
Sycylii (1 pkt)

Austria
odzyskała
Lombardię,
Dalmację
i Wenecję

Dokonano częściowego
zjednoczenia Niemiec,
tworząc składający się z 39
państw Związek Niemiecki
pod przewodnictwem Austrii
(1 pkt)

Punktacja
46-48,5 pkt – celujący

41-45,5 pkt – bardzo dobry

34-40,5 pkt – dobry

24,5-33,5 pkt – dostateczny

14,5-24 pkt – dopuszczający

0-14 pkt – niedostateczny
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