
imię i nazwisko                                                                

Historia                                                  Klasa VI                                                       wrzesień
 
karawela to                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      
kompas to                                                                                                                                                     
                                                                                                                                 

uzupełnij wiek wydarzenie osoba sławna

1492 r.

1519-1522 r.

 Przedstaw znaczenie podróży dookoła świata
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Przykłady towarów sprowadzanych z Indii                                                                                      

Wymień nowości w technice żeglarskiej, które umożliwiły dalekomorskie wyprawy 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Zadania (po co najmniej 3 zdania złożone w odpowiedzi): 

1.Wymień i opisz przyczyny wielkich odkryć geograficznych. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

2.Wymień i opisz skutki wielkich odkryć geograficznych. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

3.Wymień najważniejszych odkrywców  XV i XVI w. i ich podróże.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



imię i nazwisko                                                                

Historia                                                Klasa VI                                                    październik 
 
renesans to                                                                                                              
czas trwania:                                                                                                               

wybitni twórcy włoskiego renesansu i przykłady ich dzieł :
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Jaki kraj był kolebką renesansu:                                

odpust to                                                                                                                                                        

Reformacja to                                                                                            zapoczątkowana w roku                 
wydarzeniem                                                                                                                                                . 

protestanci to                                                                                                                                                 

Zadania (po co najmniej 3 zdania złożone w odpowiedzi): 

1.Podaj cechy charakterystyczne renesansu i opisz filozofię renesansu.  
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

2.Wymień najważniejszych twórców włoskiego renesansu i ich dzieła. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

3. Podaj przyczyny reformacji w Europie. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



imię i nazwisko                                                                

Historia                                                    Klasa VI                                                       listopad

sobór to                                                                                                                                                         

kontrreformacja to                                                                                                                                          

seminarium duchowne to                                                                                                                               

przyczyna powstania zakonu jezuitów                                                                                                              

przyczyny zwołania soboru w Trydencie                                                                                                           
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wyjaśnij pojęcia:
szlachta                                                                                                                                                          
herb                                                                                                                                                               
szabla                                                                                                                                                             
demokracja szlachecka                                                                                                                                    
przywilej                                                                                                                                                         

Wymień izby sejmu walnego
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Przedstaw zróżnicowanie stanu szlacheckiego używając pojęć:  magnateria, szlachta średnia,  szlachta 
zagrodowa,  gołota
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wyjaśnij funkcjonowanie zasady liberum veto 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

1525 r. to wiek             wydarzenie:                                                                                                                 

Wymień ostatnich władców z dynastii Jagiellonów:                                                                                          
                                                                                                                                                                      



Podpisz na obrazie Jana Matejki tytuł:

                                                                 

i wskazane postaci:

                                                              

                                                                 
 
Zadania: 

1. Jaka była odpowiedź Kościoła katolickiego na reformację? 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                 

2. Podaj okoliczności narodzin demokracji szlacheckiej w Polsce. 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                 

3. Opisz rządy ostatnich Jagiellonów w Polsce. 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                 



imię i nazwisko                                                                

Historia                                                   Klasa VI                                                     grudzień
Czym są i czym się różnią: unia personalna i unia realna.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

1569 r. to wiek             . Co wydarzyło się w tym roku?
                                                                                                                                                                      
Wyjaśnij pojęcia:
elekcja                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      
wolna elekcja                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      
bezkrólewie                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      
Dlaczego polskich władców zaczęto wybierać drogą wolnej elekcji?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Kto był pierwszym królem elekcyjnym?                                                                                    
Opisz przebieg pierwszego bezkrólewia i wyjaśnij, kim był interrex
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wyjaśnij nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Scharakteryzuj XVII wiek jako czas wielu konfliktów wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wymień skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII w.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



Zadania:  
Każda  odpowiedź  może  być  sformułowana  w  punktach.  Nie  musi  być  obszerna,  ale  powinna             
się składać przynajmniej z trzech zdań złożonych. 

1.Opisz powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

2.Podsaj przyczyny i przebieg pierwszej wolnej elekcji. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

3.Opisz wojny Rzeczpospolitej w XVII w. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



imię i nazwisko                                                                

Historia                                                    Klasa VI                                                      styczeń

Czym jest barok?                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Opowiedz o sposobach spędzania czasu wolnego przez szlachtę na przełomie XVII i XVIII w.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wskazuje pozytywne i negatywne cechy szlachty polskiej tego okresu.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wymienia najwybitniejsze dzieła sztuki barokowej w Polsce i Europie                                                               
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Czym jest monarchia absolutna?                                                                                                                     
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Podaj przykład francuskiego monarchy, który był władcą absolutnym.                                                              

Krótko opisz zakres władzy króla w monarchii absolutnej, wymień uprawnienia monarchy absolutnego
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wyjaśnij, dlaczego Ludwika XIV określano mianem Króla Słońce.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



Zadania: 
Każda  odpowiedź  może  być  sformułowana  w  punktach.  Nie  musi  być  obszerna,  ale  powinna             
się składać przynajmniej z trzech zdań złożonych. 

1.Opisz przyczyny kryzysu  Rzeczpospolitej w XVII w. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
2.Opisz cechy baroku i sarmatyzmu. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
3.Opisz rządy absolutne we Francji. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



imię i nazwisko                                                                

Historia                                                    Klasa VI                                                      luty

Czym jest monarchia parlamentarna?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Kim byli:
Karol I Stuart                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Oliver Cromwell                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wskaż organy władzy w monarchii parlamentarnej                                                                                          
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Jaki kraj jest przykładem ustroju monarchii parlamentarnej                                      

Przedstawia zakres władzy dyktatora                                                                                                               
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wyjaśnij pojęcia:
absolutyzm                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                      
absolutyzm oświecony                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      

Wymień 3 potęgi europejskie XVIII stulecia i podaj ich władców
                                                                   -                                                                                                 

                                                                   -                                                                                                  

                                                                   -                                                                                                  
                                                                   -                                                                                                  

Podaj przykłady reform w monarchiach absolutyzmu oświeconego 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Czym są oświecenie i klasycyzm?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



Wymień najważniejsze dokonania naukowe i techniczne epoki oświecenia 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Scharakteryzuj styl klasycystyczny i wymień przykłady budowli klasycystycznych w Polsce i Europie.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Zadania: 
Każda  odpowiedź  może  być  sformułowana  w  punktach.  Nie  musi  być  obszerna,  ale  powinna             
się składać przynajmniej z trzech zdań złożonych.  

1.Opisz powstanie i funkcjonowanie monarchii  parlamentarnej w Anglii. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
2.Wymień i opisz nowe potęgi europejskie?                                                                                                     
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
 3.Czym charakteryzowało się oświecenie w Europie?                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



imię i nazwisko                                                                

Historia                                                    Klasa VI                                                      marzec
Wyjaśnij pojęcia:
kolonia                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                      
konstytucja                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                      

Określ czas powstania Stanów Zjednoczonych                                                                                                  
                                                                                                                                                                      

Kto był pierwszym prezydentem USA                                                                         

Wymień strony konfliktu w wojnie o niepodległość Stanów :                                                                            
                                                                                                                                                                      
Wyjaśnij pojęcia:
unia personalna                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                      
anarchia                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      
Wymień monarchów sprawujących władzę w Polsce na początku XVIII w. 
                                                                               i                                                                                      

Wymień przyczyny anarchii w Polsce                                                                                                               
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Wyjaśnij pojęcia:
rozbiory Polski                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                      
ambasador                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                      
emigracja                                                                                                                                                       
                                                                      

Wskaż na mapie ziemie utracone przez Polskę
podczas pierwszego rozbioru. 
Zaznacz róznymi kolorami i podpisz zaborców
w legendzie poniżej.

                                                                      

                                                                      

                                                                      



Przedstaw przyczyny pierwszego rozbioru Polski.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Zadania: 
Każda  odpowiedź  może  być  sformułowana  w  punktach.  Nie  musi  być  obszerna,  ale  powinna             
się składać przynajmniej z trzech zdań złożonych. 

1.Opisz powstanie Stanów Zjednoczonych. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

2.Przedstaw sytuację w Rzeczpospolitej pod rządami Sasów. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

3.Opisz okoliczności I rozbióru Rzeczpospolitej. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



imię i nazwisko                                                                

Historia                                                    Klasa VI                                                     kwiecień
 
Podaj przykład zasług ostatniego króla dla rozwoju kultury polskiej.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Przedstawia przyczyny powołania Komisji Edukacji Narodowej.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wskaż cel wychowania i edukacji młodzieży w XVIII w 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Konstytucja to                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                      

Wymień państwa, które dokonały drugiego rozbioru Polski                                                                              

Wymień najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego.                                                                                     
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wymień najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

Wyjaśnij terminy: 
naczelnik                                                                                                                                                        
kosynierzy                                                                                                                                                      
zaborcy                                                                                                                                                          
insurekcja                                                                                                                                                       

Kto był naczelnikiem powstania                                                                                                                       

Wymień państwa, które dokonały trzeciego rozbioru Polski                                                                              

Wymień przyczyny wybuchu i upadku powstania kościuszkowskiego 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
 



 Zadania: 
Każda  odpowiedź  może  być  sformułowana  w  punktach.  Nie  musi  być  obszerna,  ale  powinna             
się składać przynajmniej z trzech zdań złożonych. 

1.Opisz kulturę oświecenia w Polsce.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

2.Opisy reformy Sejm Wielkiego i Konstytucji 3 Maja.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

3.Podaj przyczyny wybuchu i opisz przebieg powstania kościuszkowskiego. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
 



imię i nazwisko                                                                

Historia                                                       Klasa VI                                                           maj
Wyjaśnij terminy: 
konstytucja                                                                                                                                                     
rewolucja                                                                                                                                                       
Bastylia                                                                                                                                                           
burżuazja                                                                                                                                                        
Stany Generalne                                                                                                                                             
Podaj datę wybuchu rewolucji we Francji (dzień, miesiąc i rok)                                                                         
Wymień i scharakteryzuj stany społeczne we Francji 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Jakie wydarzenie rozpoczęło rewolucję francuską?                                                                                          
Wyjaśnij terminy: 
gilotyna                                                                                                                                                          
terror                                                                                                                                                             
republika                                                                                                                                                        
Scharakteryzuj postać Maksymiliana Robespierre’a.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Przedstaw przyczyny obalenia władzy Ludwika XVI .
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Scharakteryzuj krótko postać Napoleona Bonapartego jako cesarza Francuzów i wybitnego dowódcę.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Przedstaw okoliczności przejęcia władzy przez Napoleona 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Przedstaw przyczyny wyprawy Napoleona na Rosję.
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



Opisz, jak zakończyła się wyprawa Napoleona na Rosję 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Wyjaśnij, dlaczego bitwa pod Lipskiem została nazwana „bitwą narodów”  
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
 
 Zadania: 
Każda  odpowiedź  może  być  sformułowana  w  punktach.  Nie  musi  być  obszerna,  ale  powinna             
się składać przynajmniej z trzech zdań złożonych. 

1.Przyczyny wybuchu i przebieg rewolucji francuskiej. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

2.Rządy republikańskie we Francji. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

3.Rządy Napoleona. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      



 imię i nazwisko                                                                

Historia                                                       Klasa VI                                                  czerwiec

Co określamy mianem: Wielka Armia
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Wyjaśnij terminy:
 legiony                                                                                                                                                          
emigracja                                                                                                                                                       
Podaj datę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech                                                                                   
Kim byli:
Jan Henryk Dąbrowski                                                                                                                                     
Józef Wybicki                                                                                                                                                  
Przedstaw okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Podaj przyczyny likwidacji Księstwa Warszawskiego 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

  Zadania: 
Każda  odpowiedź  może  być  sformułowana  w  punktach.  Nie  musi  być  obszerna,  ale  powinna             
się składać przynajmniej z trzech zdań złożonych. 

1.Przyczyny upadku  Napoleona? 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

2.Legiony Polskie we Włoszech.(okoliczności powstania, najważniejsze walki).
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

3.  Księstwo Warszawskie. (Jak powstało, najważniejsze wydarzenia związane z Księstwem). 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      


