
od 11.05.do   15.05. 

 Historia  kl. VII 

Nauczyciel: Grażyna Dryl 
Zagadnienie: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.  

Na tej lekcji dowiem się, jak zmienił się świat po I wojnie światowej. Zrozumiem, skąd się 

wzięła emancypacja kobiet i jak rozwijała się kultura masowa. 

 1.Obejrzyj filmiki dotyczące  okresu międzywojennego. 

Kultura masowa  20 lecia międzywojennego 

https://www.youtube.com/watch?v=Mj5rCKZI97E 

Kultura XX-lecia międzywojennego 

https://www.youtube.com/watch?v=MzaW8SoUkHw 

  2. Przeczytaj  temat z podręcznika : Kultura i zmiany społeczne w  okresie  

międzywojennym 

  Notatkę z lekcji, możesz ją wydrukować, przepisać do zeszytu lub na jej podstawie  

sporządzić  własną w zeszycie 

Dwudziestolecie międzywojenne jest epoką, która przypada na czas pomiędzy dwiema 

wojnami światowymi. Okres początkowy określa się po zakończeniu pierwszej wojny 

światowej, natomiast  końcem tegoż okresu jest rok, 1939 ,kiedy to rozpoczyna się druga 

wojna światowa. W tych klauzulach czasowych zamyka się nie tylko bardzo ważny czas dla 

historii Polski i świata, ale również okres bardzo wartkich i znaczących przemian w kulturze i 

sztuce.  

1.Rozwój kultury masowej w okresie  międzywojennym był  związany z: 

 Rozwojem oświaty 

  Pracą  wydawnictw wielkonakładowych 

 rozwojem kina i radia 

 muzyki, która dzięki produkcji gramofonu czy radia została spopularyzowana i łatwiej 

dostępna i tańsza.  

2. Przemiany społeczne i obyczajowe po I wojnie światowej  

• przemiany w modzie i życiu codziennym,  

• rozwój nauki i techniki (wynalazki, środki transportu publicznego, motoryzacja, kino, 

radio, telewizja, medycyna),  

 nowe kierunki w architekturze i sztuce 

 

 

 

 

 

 

 Pojęcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mj5rCKZI97E
https://www.youtube.com/watch?v=MzaW8SoUkHw


ROZWÓJ CYWILIZACYJNY   - wraz z rozwojem nauki rozwija się również 

społeczeństwo, które staje się społeczeństwem mieszczańskim, większość ludzi zaczyna 

emigrować ze wsi do miasta, wykształca się klasa robotnicza oraz mamy do czynienia z 

początkami kapitalizmu.   

 

3.Do najważniejszych zmian historycznych należą wydarzenia związane     z zakończeniem 

pierwszej wojny światowej, odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz tworzeniem się 

nowego ruchu społecznego – socjalizmu.     

Jednym ugrupowań poetyckich w Europie, działających w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego byli ekspresjoniści. Z języka francuskiego l’expression oznacza ekspresję. 

Ekspresjonizm był kierunkiem (zarówno     w sztuce jak i literaturze), kładł szczególny 

nacisk na dobitne wyrażanie uczuć i emocji. 

Praca domowa : Na podstawie  infografiki zamieszczonej w podręczniku na stronie  206-207 

podaj przykłady rozrywek, które rozpowszechniły się w epoce międzywojennej, informacje  

zapisz w zeszycie.  

Forma sprawdzenia na zoomie. 

 

 Zagadnienie 2 Świat na drodze ku II wojnie światowej.  

Dowiem się jakie skutki niosła za sobą militaryzacja Niemiec, potrafię wymienić konflikty jakie miały 

miejsce w okresie  międzywojennym. 

1. Zapoznaj się z filmikami przedstawiającymi sytuację polityczną i gospodarczą w okresie  

międzywojennym. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Wzjf2FqNC20  - Świat na drodze ku II wojnie światowej 

https://www.youtube.com/watch?v=NStJbTYpoWk - System wersalski w Europie  
  2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku Świat na drodze ku II wojnie światowej ( str.210- 213),  na 

podstawie  zawartych tam informacji oraz   informacji poniżej sporządź notatkę z lekcji. 

 Możesz przepisać, wydrukować i wkleić  do zeszytu podaną notatkę 

1.Militaryzacja III Rzeszy 

a. w 1935 r. Niemcy przywróciły powszechny obowiązek służby wojskowej – zakazany 

przez traktat wersalski 

b. rozbudowa Wehrmachtu – siły zbrojne 

– tworzenie Luftwaffe – siły powietrzne 

– rozbudowa Krigsmarine – marynarka wojenna 

c. w 1936 r. wojska niemieckie wkroczyły do zdemilitaryzowanej Nadrenii 

(remilitaryzacja Nadrenii) 

d. w 1936 r. został podpisany pakt antykominternowski 

– pakty był wymierzony w ZSRS i partie komunistyczne, zrzeszone w 

tzw. kominternie (III Międzynarodówce Komunistycznej) 

(III Rzesza, Japonia, od 1937 r. Włochy) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzjf2FqNC20
https://www.youtube.com/watch?v=Wzjf2FqNC20
https://www.youtube.com/watch?v=NStJbTYpoWk
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/794-wehrmacht
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/787-luftwaffe
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/783-kriegsmarine
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/650-remilitaryzacja
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/580-pakt-antykominternowski
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/678-zwiazek-socjalistycznych-republik-radzieckich
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/502-komintern


2. W marcu 1938 r. Niemcy dokonały tzw. Anschlussu Austrii, czyli włączenia Austrii do 

III Rzeszy 

 

3. Konflikt niemiecko-czechosłowacki o Sudety 

a. w Sudetach mieszkała liczna mniejszość niemiecka, która domagała się włączenia Sudetów 

do III Rzeszy 

b. w celu rozwiązania konfliktu została odbyła się specjalna konferencja w Monachium (29-

30 IX 1938 r.) 

c. w konferencji uczestniczyli przedstawiciele: 

– Adolf Hitler (III Rzesza) 

– Benito Mussolini (Włochy) 

– Neville Chamberlain (Wielka Brytania) 

– Édouard Daladier (Francja) 

d. uczestnicy podpisali układ monachijski, na mocy którego Sudety zostały włączone do 

Niemiec 

 

4. Problemy Czechosłowacji wykorzystały Polska i Węgry 

a. Polska zmusiła Czechosłowację do oddania Polsce Zaolzia 

b. Węgry zajęły Ruś Zakarpacką oraz południową Słowację 

5. W marcu 1939 r. nastąpił rozpad Czechosłowacji 

a. Niemcy zagarnęły Czechy i utworzyły zależny od nich Protektorat Czech i Moraw 

c. słowaccy nacjonaliści proklamowali utworzenie odrębnej Słowacji z księdzem Józefem 

Tiso na czele 

6. Prowadzona przez państwa zachodnie polityka ustępstw wobec III Rzeszy nazywa 

się appeasement 

7. Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) - gen Francisco Franco 

8. Ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie 

a. ekspansja Japonii spowodowana była dążeniem do zdobycia terenów zasobnych w surowce 

b. atak japoński na Chiny 

– Chiny były osłabione wojną domową między rządem narodowym a komunistami 

– w 1931 r. Japończycy zdobyli Mandżurię i utworzyli marionetkowe cesarstwo Mandżukuo 

– w 1937 r. przeprowadzili ponowy atak i zajęli znaczną część kraju 

 

Praca domowa:  Wymień skutki wojny domowej w Hiszpanii. Zapisz to w zeszycie . 

 Forma sprawdzenia  na Zoomie. 

 Przygotuj się  kartkówki  z działu: Świat w okresie międzywojennym ( kartkówka  

obejmuje  następujące tematy: Świat po I wojnie światowej, Narodziny  faszyzmu,  

ZSRR- imperium  komunistyczne, Świat na  drodze ku II wojnie światowej. 

 Dla chętnych: Zapoznaj się z tekstem źródłowym ze strony 216 o konferencji w Monachium  

oraz odpowiedź pisemnie na pytania zawarte pod tekstem.  Odpowiedź prześlij na e maila  

nauczyciela  g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl     

 

 

https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/602-anschluss
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/640-hitler-adolf
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/643-mussolini-benito
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/633-chamberlain-arthur-neville
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/572-monachijski-uklad
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/672-protektorat-czech-i-moraw
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/647-tiso-jozef
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/647-tiso-jozef
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/603-appeasement
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/635-franco-francisco
mailto:g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl

