
3. Kongres wiedeński  - karta zadań 
__________________________________________________________________________________ 
1. Dopisz daty do wydarzeń 

Data Wydarzenie 
 Abdykacja Napoleona. 
 Początek obrad kongresu wiedeńskiego.  
 Sto dni Napoleona. 
 Bitwa pod Waterloo.  
 Koniec obrad kongresu wiedeńskiego. 
 
2. Połącz nazwiska uczestników obrad kongresu z opisem 

Nazwisko Opis 
1. Aleksander I A. Król Prus z dynastii Hohenzollernów. 
2. Fryderyk Wilhelm III B. Cesarz Austrii z dynastii Habsburgów. 
3. Napoleon Bonaparte. C. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. 
4. Klemens von Metternich  D. Król Francji z dynastii Burbonów.  
5. Ludwik XVIII E. Car rosyjski z dynastii Romanowów. 
6. Charles Talleyrand F. Minister spraw zagranicznych Austrii. 
7. Robert Stewart 

Castlereagh 
G. Minister spraw zagranicznych Francji.  

6. Franciszek I H. Cesarz Francuzów, który abdykował w 1814 r., a w 1815 ponownie 
objął tron na sto dni. 

 
1 _____        2_____        3 _____        4 _____        5 _____       6 _____    
 
3. Dopisz nazwy pojęć do ich opisów 

Pojęcie Opis 
 Rezygnacja władcy z tronu 

 
 Zasada kongresu wiedeńskiego, zgodnie z którą na tron należy przywrócić 

dynastię obaloną w czasie rewolucji francuskiej lub podczas wojen 
napoleońskich. 

 Zasada kongresu wiedeńskiego, zgodnie z którą władza jest święta i 
nienaruszalna, a poddani nie mogą jej pozbawić.  

 Zasada kongresu wiedeńskiego zgodnie z którą żadne państwo na 
kontynencie europejskim nie może dominować nad innymi.  

 Nadanie pewnemu obszarowi prawa do samostanowieniu o sobie w ramach 
większego państwa. Obszar objęty autonomią może stanowić prawo 
wewnętrzne, posiadać własne instytucje władzy. Zakres uprawnień tych 
instytucji określa prawo danego państwa. 

 Miasto o uprawnieniach państwa, niezależne od innych państw. 
 

 Połączenie państw osobą władcy.  
 

 
 



4. Uzupełnij tabelę dotyczącą postanowień kongresu wiedeńskiego 
 Postanowienia 

Francja 
 

 
Granice Francji ________________________________________________ 

Cesarstwo Austriackie  Uzyskało: 
 ___________________________________________________ 
 Lombardię i Wenecję na północy Włoch 

Państwa niemieckie  Związek Reński _____________________________________________ 
 Utworzono Związek ___________________, przywódcą którego została 

Austria. 
 Prusy otrzymały: _____________________, ______________________,                    

część ____________________, _________________, _______________ 
Rosja Zagarnęła ___________________ i ______________________ . Przejęła 

kontrolę nad częścią __________________________________ . 
Państwa włoskie   

 Przywrócono ______________________________________. 
 Utworzono ______________________________________________ z 

połączenia Neapolu i Sycylii. 
 Utworzono _______________________________ z połączenia Sardynii 

i Piemontu.  
Belgia i Holandia Połączono Belgię i Holandię tworząc 

_________________________________________________________ 
Ziemie Księstwa 
Warszawskiego 

 Prusy otrzymały: Gdańsk i Wielkopolskę, gdzie  utworzyły 
___________________________________________, któremu nadały 
autonomię. 

 Kraków został wolnym miastem. Nazwano go 
______________________________________________________ . 

 Austria otrzymała ____________________________________ oraz 
____________________________________________________ . 

 Z większości ziem Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo 
Polskie połączone unią personalną z ___________________ .  

5. Święte Przymierze. Wpisz P jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F jeżeli jest fałszywe 
Zdanie P/F 

Władcy europejscy postanowili zawrzeć sojusz by rozwinąć stosunki handlowe.  
Święte Przymierze powstało z inicjatywy cara Aleksandra I.   
Święte Przymierze zawarli władcy Rosji, Prus i Austrii.   
Sojusz ten został nazwany Świętym Przymierzem gdyż władcy Ci wszyscy byli 
chrześcijanami. 

 

Prawdziwym celem Świętego Przymierza było zwalczanie ruchów społecznych i 
narodowych, które dążyły do zmiany postanowień kongresu wiedeńskiego.  

 

Do Świętego Przymierza przystąpiły m.in. Wielka Brytania i Państwo Kościelne.  
Państwa Świętego Przymierza zajmowały się tłumieniem buntów narodów, które 
chciały zmienić postanowienia kongresu wiedeńskiego.  

 

 


