
 

od 15 04.   do   17.04. 

 Historia  kl. VII 

Nauczyciel: Grażyna Dryl 

 
ZAGADNIENIE: Powtórzenie  wiadomości z  działu: I wojna światowa 

Znam daty, postacie i wydarzenia związane z tematyką działu: I wojna 

światowa; 

Rozumiem: pojęcia związane z tematyką działu: I wojna światowa 

Potrafię : omówić przebieg I wojny światowej; omówić działania przywódców 

orientacji prorosyjskiej i proaustriackiej podczas I wojny światowej; 

przedstawić okoliczności, w których doszło do odzyskania niepodległości 

przez Polskę; wymienić czynniki decydujące o odzyskaniu niepodległości 

przez Polskę. 
 

  Polecenie 1. Wykonaj  w zeszycie  zestaw  zadań powtórzeniowych   z działu: I wojna  światowa, 

zapisz informacje o postaciach historycznych oraz informacje  podsumowujące  rozdział. 

1.Uzupełnij luki. Wpisz nazwę państwa i sojuszu, który tworzyły poniższe kraje.   

Niemcy – Austro-Węgry –Włochy  

  
 Nazwa sojuszu: …………………… 

 
……………………………………………. 
Nazwa sojuszu: TRÓJPOROZUMIENIE  

2. Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. W tym celu wpisz cyfry od 1 

do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego.  

 
  

3. Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.  

 sposób prowadzenia wojny, w którym linia frontu jest zmienna, wojska często 

przemieszczają się w celu uzyskania jak najlepszej pozycji do ataku na przeciwnika  

 oddział polski, który w sierpniu 1914 r. nieskutecznie próbował wzniecić 

antyrosyjskie powstanie w Królestwie Polskim.  

 organizacja polityczna uznana za oficjalną reprezentację narodu polskiego przez 

państwa ententy.  

 armia polska utworzona we Francji w 1917 r.; dowodził nią generał Józef Haller.  

 rodzaj wojny, podczas której linia frontu jest stała i umocniona przez okopy oraz 

zasieki.  

  

  

  

  

  

   rozejm w Compiègne   

   bitwa nad Sommą   

   przewrót bolszewicki   

   de klaracja wersalska   

  

bitwa nad Sommą  –   1   

przewrót bolszewicki  –   2   

rozejm w Compiègne  –   3   

deklaracja wersalska  –   4   

   I wojna  bałkańska       

   wybuch I wojny   
     światowej   
  
   rewolucja lutowa   
   bitwa pod    

      Tannenbergiem   

I wojna bałkańska  –   1   
  
wybuch I  wojny  
światowej  –   2   
  
bitwa pod  
Tannenbergiem  –   3   
  
rewolucja lutowa  –   4   
  



 odmowa złożenia przysięgi na wierność cesarzowi przez I i III Brygadę Legionów 

Polskich w 1917 r.  

  

wojna manewrowa     Błękitna Armia   Komitet Narodowy Polski  

 

 

wojna pozycyjna    
 

 

Kompania Kadrowa  
 

 

kryzys przysięgowy  
  

4. a)Wymień dwa skutki wyścigu zbrojeń na przełomie XIX i XX w.  

    b)Wymień dwie przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji.   

• powstanie nowych rodzajów broni    



• wybuch nowych konfliktów i wojen  

wzrost napięcia międzynarodowego 

   

  

• kryzys polityczny, krytyka rządów Mikołaja II 

• kryzys gospodarczy, problemy z 

zaopatrzeniem, strajki  

• kryzys społeczny  

• wzrastające niezadowolenie z trwającej wojny  

i rosnąca  liczba ofiar 

 

 



 Państwo na Bałkanach, któremu jako pierwszemu Austro-Węgry 

wypowiedziały wojnę w 1914 

 Radykalny odłam socjalistów, na którego czele stał Włodzimierz Lenin 

 Miejsce podpisania rozejmu kończącego I wojnę światową.  

 Rzeka, nad którą rozegrała się bitwa w 1914 r. – powstrzymano tam 

natarcie Niemców na Paryż.  

 Państwo, które wygrało wojnę z Rosją w latach 1904–1905.  

  
 

Serbia   
 

 

bolszewicy  
 

 

Compiègne  
 

  

Japonia  

 

 

Marna  
 

  

 

ZAPAMIĘTAJ  

  
W 1914 r. Rosja rozpoczęła walkę zarówno z Niemcami, jak i Austro-Węgrami.  

Wojska rosyjskie poniosły porażkę w Prusach z Niemcami.    

Odmiennie sytuacja przedstawiała się w Galicji, gdzie żołnierze Austro-Węgier 

ponosili klęski w starciach z Rosjanami.    

  

Konflikty i napięta sytuacja na Bałkanach należały do przyczyn wybuchu I wojny  

  

światowej. To tam doszło do zamachu w Sarajewie, który był bezpośrednią przyczyną 

Wielkiej Wojny.    

 
 

Józef Piłsudski  
 

 

Roman Dmowski  
 

 

Ignacy Paderewski  
 

Forma sprawdzenia : W czasie zajęć prowadzonych  na platformie Zoom.   
 Uwaga! Po lekcji powtórzeniowej odbędzie się sprawdzian. 

  

  

  

  

  

  

  

  
    



 Materiał obowiązujący  na sprawdzianie  rozdział IV – I wojna światowa  str. 156 do 186. 

 Dla Chętnych: Przeczytaj  informacje  podsumowujące  rozdział: I wojna światowa. 


