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LA FRANCE
NAPOLEON Ier



EXERCICE 1
 Complétez les dates:

 Premier consul de la République: ……………………………

 Empereur des Français: …………………………………………..

 Roi d´Italie: ……………………………………………………………….

 Protecteur de la Confédération du Rhin:………………..

 Médiateur de la Confédération suisse: …………………………

 Président de la République italienne: …………………………….. 



EXERCICE 2
 Complétez:

 Le père de Napoléon Ier ……………………………………

 La mère de Napoléon Ier ……………………………………

 La date de naissance: …………………………………………

 Le lieu de naissance: …………………………………………..

 La date de décès: ……………………………………………….

 Le lieu de décès: ………………………………………………….



METODICKÝ POKYN + KLÍČ
 Po obdržení pracovního listu žáci pracují samostatně.
 Během vlastní práce žákům neposkytujeme žádné

dodatečné informace.
 Při práci by měli mít žáci na lavici pracovní list a psací

potřeby.
 Časová dotace na vyřešení úkolu je cca 10 minut.
 Po uplynutí zadaného času dostanou žáci správné
řešení úloh, které je uvedeno zde – viz níže.

 Exercice 1: (1799-1804), (1804-1814) + (1815), (1805-
1814), (1806-1813), (1803-1813), (1802-1805).   

 Exercice 2: Charles Bonaparte, Maria Letizia 
Ramolino, 15 août 1769, Ajaccio, 5 mai 1821, Ile 
Sainte-Hélène.  



PRAMENY A LITERATURA

 Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA 
(www.creativecommons.cz).

 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech 
škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití
podléhá autorskému zákonu.

 Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem 
autora.


