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Napoleon Bonaparte - opakování učiva -zadání 
 
1. Vysvětli: 
 
reforma - 
tolerance -  
kongres –  
generální stavy -  
 
2. Co mají společného následující slova 
 
LIPSKO – WATERLOO – TRAFALGAR  - BEREZINA 
MARIE TEREZIE – FRIDRICH II. – KATEŘINA VELIKÁ  
LUDVÍK XVI. – MAXMILIÁN ROBESPIERRE – MARIE ANTOINETTA –Antoine Laurent Lavoisier 
 
3.  Chronologicky seřaď – pořadí zapiš do sloupku vpravo: 
 

bitva u Lipska  

Napoleonovo tažení do Ruska  

dobytí Bastily  

Vídeňský kongres  

Napoleon císařem  

úmrtí Napoleona  

zánik Svaté říše římské národa 
německého 

 

konec Velké francouzské revoluce  

Napoleon konzulem  

 
 
4. Doplň: 
 
Největším Napoleonovým soupeřem byl ostrovní stát __________________________________. 
Napoleon s touto velmocí bojoval na moři, leč neúspěšně. Proto se rozhodl porazit mocnost 
hospodářsky a vyhlásil jí tzv. _______________________________.  
Nedodržení obchodního embarga ze strany Ruska se pro Napoleona stalo záminkou k ruskému tažení 
v roce _______________.  
Ruským vojskům velel vojevůdce ____________________________.  Rusové svou zemi bránili 
taktikou tzv. ___________________________________________. 
 Francouzská a ruská vojska se střetla ve dvou významných bitvách, a to u                                              a 
u řeky ____________________. Napoleon byl v Rusku poražen.  
O uspořádání Evropy po napoleonských válkách jednal_______________ kongres, 
který se konal v letech ___________________________. 
Panovníci  států P__________________, R__________________ a R______________________ 
usilovali o návrat ke „starým pořádkům“  - do doby před napoleonskými válkami. 
Založili proto spolek zvaný S___________a _____________.  
V čele rakouské politiky stál kníže_____________________________________, s nímž je spojen tzv. 
____________________________absolutismus. 
 Napoleon po konečné porážce u                                             v roce _____________ byl deportován na 
ostrov __________________________, kde v roce ______________zemřel. 



 Přestože napoleonské války přinesly lidem utrpení, Napoleon zanechal budoucím generacím 
významný právní odkaz tzv. ______________________________________ 
z roku__________________.  
S Napoleonem je spojen i umělecký sloh zvaný __________________________.  
Hrůzy napoleonských válek na Pyrenejském poloostrově ztvárnil  ve svých obrazech španělský 
malíř_________________________.  
 
5. Víš, o které bitvě se mluví jako  
 
o bitvě tří císařů – 
o bitvě národů – 
 
 
6. Vysvětli, odpověz, podtrhni: 
 
Dopadli jak u Waterloo nebo to bylo Waterloo. 
Na území kterého státu se dnes Waterloo nachází? 
Víš, jak se dnes jmenuje tehdejší  AUSTERLIZ?  
Napoleon měl velmi blízko k jednomu šlechtickému rodu z Čech. Jeho člen byl rakouským vyslancem 
ve Francii. Tento rod vlastnil a vlastní panství v jižních Čechách,např.zámek Orlík. Tedy onen 
velvyslanec pocházel z rodu Rožmberků, Švamberků nebo Schwarzenbergů? 
 
 
7. Napoleonovi přezdívali – proč: 
 
a/malý Sicilan 
b/velký Korsičan 
c/ malý Korsičan  
 
8. Napoleonovi vojáci používali v řeči slova neobvyklých významů. Odhadni, co následující slova 
označovala. Podtrhni správnou odpověď: 
a/veselka – bitva, svatba, snídaně 
b/vidlička – část příboru, rozdvojená větev, bodák 
c/volská žebra – kosti hovězího dobytka, šavle, hubení koně 
d/mizerný pes  - špatné jídlo, kořalka, špatné počasí 
e/železné vesty, krabi  - těžká jízda, pěšáci, dělostřelci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Napoleon Bonaparte - opakování učiva - řešení 
 
1. Vysvětli: 
 
reforma -náprava 
tolerance - snášenlivost 
kongres – sjezd nebo parlament 
generální stavy- parlament 
 
2. Co mají společného následující slova 
 
LIPSKO – WATERLOO – TRAFALGAR – Napoleonova porážka 
MARIE TEREZIE – FRIDRICH II. – KATEŘINA VELIKÁ – osvícenští panovníci 
LUDVÍK XVI. – MAXMILIÁN ROBESPIERRE – MARIE ANTOINETTA –  Antoine Laurent Lavoisier -byli 
popraveni v době VFR 
 
3. Chronologicky seřaď - pořadí zapiš do sloupku vpravo: 
 

bitva u Lipska 7. 

Napoleonovo tažení do Ruska 6. 

dobytí Bastily 1. 

Vídeňský kongres 8. 

Napoleon císařem 4. 

úmrtí Napoleona 9. 

zánik Svaté říše římské národa 
německého 

5. 

konec Velké francouzské revoluce 2. 

Napoleon konzulem 3. 

 
4. Doplň: 
Největším Napoleonovým soupeřem byl ostrovní stát – VELKÁ BRITÁNIE. 
 Napoleon s touto velmocí bojoval na moři, leč neúspěšně. Proto se rozhodl porazit mocnost 
hospodářsky a vyhlásil tzv. kontinentální blokádu  
Nedodržení obchodního embarga ze strany Ruska se pro Napoleona stalo záminkou k ruskému tažení 
v roce 1812.  
Ruským vojskům velel vojevůdce Kutuzov.   
Rusové svou zemi bránili taktikou tzv. spálené země. 
 Francouzská a ruská vojska se střetla ve dvou významných bitvách, a to u Borodina a u řeky Bereziny. 
Napoleon byl v Rusku poražen.  
O uspořádání Evropy po napoleonských válkách jednal Vídeňský kongres, který se konal v letech 1814 
– 1815. 
Panovníci států Pruska, Ruska a Rakouska usilovali o návrat ke „starým pořádkům“  - do doby před 
napoleonskými válkami. 
Založili proto spolek zvaný Svatá aliance.  
V čele rakouské politiky stál kníže Metternich, s nímž je spojen tzv. metternichovský absolutismus. 
 Napoleon po konečné porážce u Waterloo v roce 1815 byl deportován na ostrov Sv. Heleny, kde 
v roce 1821 zemřel. 
 Přestože napoleonské války přinesly lidem utrpení, Napoleon zanechal budoucím generacím 
významný právní odkaz tzv. občanský zákoník z roku 1804.  
S Napoleonem je spojen i umělecký sloh zvaný empír.  



Hrůzy napoleonských válek na Pyrenejském poloostrově ztvárnil  ve svých obrazech španělský malíř 
Francesco Goya. 
 
5. Víš, o které bitvě se mluví jako  
 
o bitvě tří císařů – o bitvě u Slavkova v roce 1805 
o bitvě národů – o bitvě u Lipska v roce 1813 
 
 
 
6. Vysvětli, odpověz, podtrhni: 
Dopadli jak u Waterloo nebo to bylo Waterloo. 
dopadli špatně 
Na území kterého státu se dnes Waterloo nachází? 
na území Belgie 
Víš, jak se dnes jmenuje tehdejší  AUSTERLIZ?  
Slavkov 
Napoleon měl velmi blízko k jednomu šlechtickému rodu z Čech. Jeho člen byl rakouským vyslancem 
ve Francii. Tento rod vlastnil a vlastní panství v jižních Čechách,např.zámek Orlík. Tedy onen 
velvyslanec pocházel z rodu Rožmberků, Švamberků nebo Schwarzenbergů? 
 
 
7. Napoleonovi přezdívali – proč: 
a/malý Sicilan 
b/velký Korsičan 
 c/malý Korsičan – byl malého vzrůstu a pocházel z Korsiky 
 
8. Napoleonovi vojáci používali v řeči slova neobvyklých významů. Odhadni, co následující slova 
označovala. Podtrhni správnou odpověď: 
a/veselka – bitva, svatba, snídaně 
b/vidlička – část příboru, rozdvojená větev, bodák 
c/volská žebra – kosti hovězího dobytka, šavle, hubení koně 
d/mizerný pes  - špatné jídlo, kořalka, špatné počasí 
e/železné vesty, krabi  - těžká jízda, pěšáci, dělostřelci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


