
od 18 05.   do   22.05. 

 Historia  kl. VII 

Nauczyciel: Grażyna Dryl 

 

  Zagadnienie: Europa i świat w okresie międzywojennym (lekcja powtórzeniowa). 

 

Powtórzę i uporządkuję wiadomości o faszyzmie, nazizmie i stalinizmie. 

Polecenie 1. Wykonaj  w zeszycie  zestaw  zadań powtórzeniowych   z działu: Świat w okresie  

międzywojennym ( str. 188- 215) zapisz informacje o postaciach historycznych oraz informacje  

podsumowujące  rozdział, możesz materiał wydrukować  i wkleić do zeszytu 

 1. Postanowienia  traktatów, które podpisano z państwami centralnymi (z wyjątkiem 

Niemiec).  

Utrata części terytorium,  

Ograniczenie sił zbrojnych [armii],  

 Konieczność zapłaty odszkodowań wojennych.  

  

2.Postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec.  

Utrata Alzacji i Lotaryngii  

Demilitaryzacja Nadrenii  

 Utrata kolonii  

Pozbawienie armii niemieckiej lotnictwa i floty wojennej  

Konieczność zapłaty odszkodowań wojennych  

  

3. Państwa autorytarne w Europie. 

Państwa, w których rozwinęły się rządy autorytarne  : Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, 

Austrii, Węgier, Rumunii, Jugosławia, Bułgaria, Turcja, Grecja, Albania, Hiszpania, 

Portugalia  

 

 

PAŃSTWO AUTORYTARNE – państwo, w którym nie ma warunków do działania 

społeczeństwa obywatelskiego i realizacji idei samorządności. Udział obywateli w życiu 

politycznym podlega stałej kontroli i. Organizacja państwa opiera się na silnej władzy 

wykonawczej w rękach jednostki obdarzonej dużym autorytetem i na rozwiniętym aparacie 



przymusu (wojsko, policja). Organy przedstawicielskie odgrywają w rzeczywistości 

drugorzędną rolę.  

4. Skutki I wojny światowej.  

SPOŁECZNE  POLITYCZNE  

 Wysoka liczba zabitych i rannych  Powstanie nowych państw  

 Dalsza emancypacja kobiet 

 

Powstanie Ligi Narodów  

Kalectwo wielu weteranów i brak 

pracy dla nich  

Wzrost popularności haseł 

głoszących wprowadzenie 

dyktatury  

  Upadek monarchii w Rosji, 

Niemczech i Austrii [rozpad 

Austro-Węgier]  

  Powstanie nowych państw  

  

5. Ważne pojęcia  

   

MAŁY TRAKTAT WERSALSKI- dokument, w którym m.in. Polska 

zobowiązała się do przestrzegania praw mniejszości narodowych.      

  

NOWY ŁAD (New Deal) – program reform ekonomiczno-społecznych, 

wprowadzony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1933 r. w celu naprawy 

sytuacji gospodarczej państwa. 

LIGA NARODÓW   – organizacja utworzona po I wojnie światowej, której 

celem było zachowanie pokoju na świecie.  

  

  

„NOC DŁUGICH NOŻY” – określenie wydarzenia z 1934 r., podczas którego 

zamordowano przywódców SA(stanowili wewnątrzpartyjną opozycję wobec 

Hitlera) w Niemczech.    

  

  

ŁAGRY – obozy pracy w Rosji Sowieckiej, a następnie w ZSRS.   

   

  



KUŁAK - Terminem tym określano w ZSRS bogatych chłopów, którzy 

byli poddawani szczególnie surowym represjom przez władzę sowiecką.  

ZAPAMIĘTAJ  

DUCE - Tytuł, jakim określano przywódcę faszystowskich Włoch  .  

FÜHRER -  tytuł, jakim określano przywódcę nazistows kich Niemiec   

ADOLF HITLER    - przywódca Niemiec po przejęciu władzy przez nazistów   

    

 BENITO MUSSOLINI  przywódca  faszystowskich Włoch  

  

Przejęcie władzy przez nazistów w   Niemczech - 1933 r.  

    

  

Przejęcie władzy przez faszystów we Włoszech 1922 r.  

  

 

6.Państwa w Europie o ustroju demokratycznym 

PAŃSTWA O USTROJU DEMOKRATYCZNYM:  Czechosłowacja, Francja, 

Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Belgia, Holandia, 

Szwajcaria, Dania  

 

Zadanie.1  Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. Następnie zapisz je do 

zeszytu 

Marsz Na Rzym.  

(27 paź 1922 – 29 paź 1922 r.)  

  Konferencja W Locarno  

(16 października 1925 r.)  

  

  

Powstanie Ligi Narodów.  

(10 stycznia 1920 r.)  

  

  Remilitaryzacja Nadrenii  

(7 marca 1936 r.)  

  

Utworzenie Protektoratu Czech i Moraw.  

(16 marca 1939 r.)  

  

   „Czarny Czwartek”  

(24 października 1929 )  

 

Wybuch Wojny domowej w Hiszpanii  

(17 lipca 1936/1939 r.)  

  

  Anschluss Austrii  

(12 marca 1938 r.)  

  

  



 Zadanie 2.Wybierz właściwą nazwę z ramki i zapisz to do zeszytu pełną  odpowiedź. 

1. Nazwisko sowieckiego komisarza spraw zagranicznych, który w 1939 r. 

podpisał pakt z Niemcami.  

2. Kraina w Chinach, zajęta przez Japonię w latach 30. XX w.  

3. Nazwisko niemieckiego ministra propagandy w latach 30. XX w.  

4. Miejsce podpisania traktatu z Niemcami po I wojnie światowej.  

5. Nazwa ideologii obowiązującej we Włoszech w czasach rządów 

Mussoliniego.  

 

 Mołotow  
 

 

Kołchoz  
 

 

Goebbels  
 

 

 Funkcjonalizm  
 

 

 

Mandżuria  
 

 

Wersal  
 

 

Faszyzm  
 

 

 Turcja  
 

 

Kłajpeda  
 

 

Chaplin  
 

 

  

6.Spółdzielcze gospodarstwo rolne w ZSRS.  

7.Państwo centralne, z którym podpisano dwa traktaty po zakończeniu I 

wojny światowej.  

8.Port zajęty w 1939 r. przez Niemcy, wcześniej autonomiczna część 

Litwy.  

9.Nazwisko jednego z najpopularniejszych aktorów dwudziestolecia 

międzywojennego na świecie.  

10.Jeden z nurtów modernizmu w architekturze, według jego założeń 

miały dominować prostota i użyteczność.   

 

 Dla chętnych: https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-w-okresie-miedzywojennym-lekcja-

powtorzeniowa/DY5YyYwnf 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-w-okresie-miedzywojennym-lekcja-powtorzeniowa/DY5YyYwnf
https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-w-okresie-miedzywojennym-lekcja-powtorzeniowa/DY5YyYwnf


 Kartkówka podsumowująca rozdział:  Świat w okresie  międzywojennym 

Zaznacz, wpisz , połącz  czytelnie, wykreśl fałszywe odpowiedzi  udziel odpowiedzi 

otwartej na podstawie  ilustracji zamieszczonej w kartkówce. 
                                                                    

 

Kartkówka kl.  VII   grupa A                  UCZNIOWIE  Z NUMERAMI 

PARZYSTYMI W DZIENNIKU                                             

                                                                                              (imię i nazwisko)  

  

Zad. 1. Określ czy zdanie jest prawdziwe zaznaczając literę P lub fałszywe 

zaznaczając literę F.                                       (6 pkt.)                                                                                          

1) Pogranicze duńsko-niemieckie, tzw. Holsztyn, zostało zdemilitaryzowane po I wojnie 

światowej, jako jeden z warunków ładu wersalskiego. P/F  

2) Hiszpanka nazywano klęskę nieurodzaju, jaki wybuchł w większości krajów 

europejskich pod koniec wojny. P/F  

3) Traktaty laterańskie podpisane zostały przez Benito Mussoliniego oraz papieża Piusa 

XI. P/F  

4)  Jedynym krajem demokratycznym w Europie Środkowo-wschodniej w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego była Czechosłowacja. P/F  

5) Kułakami nazywano opozycyjnych robotników w Rosji bolszewickiej. P/F  

6) Na konferencji w Monachium reprezentacja czechosłowacka nie została zaproszona, mimo, 

iż spotkanie dotyczyło Czechosłowacji. P/F   

Zad. 2. Rozwiąż krzyżówkę.  (6 pkt.)                                                                                            

 
1) Państwowe gospodarstwo rolne w ZSRR.  



2) Ludność, przeciwko, której były skierowane tzw. ustawy norymberskie.   

3) Ograniczenie lub nawet zlikwidowanie wszelkich sił zbrojnych na danych obszarze jak n. 

Nadrenii.   

4) Nazwisko ministra propagandy III Rzeszy.  

5) Nazwisko brytyjskiego premiera ratującego pokój w Europie na konferencji w Monachium.  

6) Nazwisko najgroźniejszego rywala Stalina do władzy w ZSRR.  

Zad. 3. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami.  (7 pkt.)                                                   

1) zajęcie przez Polskę Zaolzia                                   a) 1925  

2) zakończenie wojny domowej w Hiszpanii             b) 1920  

3) podpisanie traktatu wersalskiego                            c) 1922  

4) marsz na Rzym                                                       d) 1938  

5) wejście w życie ustaw norymberskich                   e) 1939  

6) powstanie Ligi Narodów                                        f) 1935  

7) konferencja w Locarno                                          g) 1919  

Zad. 4. Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj polecenia.    

(3 pkt.)                         

a) Kim jest przedstawiony na ilustracji                                                                                                     

mężczyzna?   

                                                                                     

………………………………………….  

                                                                                      

………………………………………….  

b)Jaką pełnił funkcję w swoim kraju?            

                                                                                      

………………………………………….  

                                                                                      

………………………………………….  

                                                                                                                                                                  

c) W jakim celu został przedstawiony z          

prostymi ludźmi i dziećmi?                                                                              

                                                                                    

…………………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………...  

  Po rozwiązaniu kartkówki, prześlij ją   lub   pełne odpowiedzi  do poszczególnych pytań do 

godziny 15 00   18. 05 2020  na adres e-mail nauczyciela   zamieszczony  na stronie  

internetowej szkoły. g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl        

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

mailto:g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl


Kartkówka podsumowująca rozdział:  Świat w okresie  międzywojennym 

Zaznacz, wpisz , połącz  czytelnie, wykreśl fałszywe odpowiedzi  udziel odpowiedzi 

otwartej na podstawie  ilustracji zamieszczonej w kartkówce. 
 

Kartkówka kl. VII gr. B     UCZNIOWIE Z NUMERAMI  NIEPARZYSTYMI W DZIENNIKU             

                                                                                              (imię i nazwisko)  

Zad. 1. Określ czy zdanie jest prawdziwe zaznaczając literę P lub fałszywe 

zaznaczając literę F.     (6 pkt.)                                                                                                                            

1) Podobnie jak Gdańsk, Kłajpeda została przekształcona po wojnie w Wolne Miasto pod 

kontrolą Ligi Narodów. P/F  

2) Wielką Czwórką po wojnie określano kraje tj. Francja, Niemcy, USA i Wielka Brytania. 

P/F  

3) „Noc kryształowa” była wielką rozprawą nad wewnętrzną opozycją w NSDAP 

zainicjowaną ze strony Adolfa Hitlera. P/F  

4) Zorganizowany przez Hitlera pucz, który zakończył się porażką, miał miejsce w 

Monachium. P/F  

5) Jednym z ratujących pokój w Europie na konferencji w Monachium był brytyjski premier 

Edouard Daladier. P/F  

6) Organizowana kilkukrotnie przez Stalina tzw. „wielka czystka” miała na celu oczyszczenie  

ZSRR z produktów zagranicznych na radzieckim rynku. P/F  

Zad. 2. Rozwiąż krzyżówkę.   (6 pkt.)                                                                                          

 
1) Radziecka organizacja młodzieżowa, do której wstępowali uczniowie od 14. roku życia.   

2) Nazwisko amerykańskiego prezydenta wdrażającego program reform New Deal.   

3) Nazwa miejscowości, w której odbyła się konferencja, gdzie Niemcy gwarantowały 

nienaruszalność granicy z Francją i Belgią.   



4) Przyłączenie Austrii przez nazistowskie Niemcy za zgodą austriackiego społeczeństwa.   

5) Tytuł książki napisanej przez przywódcę nazistowskich Niemiec, Adolfa Hitlera.    

6) Marionetkowe cesarstwo utworzone przez Japończyków w Mandżurii.   

Zad. 3. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami.    (7 pkt.)                                                    

1) Hitler zostaje kanclerzem Niemiec                                            a) 1929  

2) proklamowanie ZSRR                                                                b) 1922  

3) podpisanie traktatu wersalskiego                                                c) 1939  

4) wybuch wielkiego kryzysu gospodarczego na świecie              d) 1936  

5) zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow                                         e) 1938  

6) konferencja w Monachium                                                         f) 1933  

7) podpisanie paktu antykominternowskiego                                 g) 1919  

Zad. 4. Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj polecenia.        

(3 pkt.)                      

  

a) Kim jest przedstawiony na ilustracji mężczyzna?   

…………………………………………………………………………………………………...  

b) Jaką pełnił funkcję w swoim kraju?            

…………………………………………………………………………………………………...  

c) Dlaczego prości ludzie i dzieci podają mu rękę lub podnoszą ją do góry przed nim?   

…………………………………………………………………………………………………...  

 

  Po rozwiązaniu kartkówki, prześlij ją   lub   pełne odpowiedzi  do poszczególnych pytań 

do godziny 15 00   18. 05 2020  na adres e-mail nauczyciela   zamieszczony  na stronie  

internetowej szkoły. g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl 
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 Zagadnienie 2. Polska  w okresie międzywojennym – odrodzenie Rzeczypospolitej 

 

 

Dowiem się, jakie były problemy odrodzonej Polski związane z odbudową państwowości i 

integracją społeczeństwa.  

 Obejrzyj filmiki  dotyczące  odrodzenia się Rzeczpospolitej po I wojnie światowej 

https://www.youtube.com/watch?v=xZ5ISE1pN9s  - Sprawa polska podczas I wojny 

https://www.youtube.com/watch?v=3NHvVrZ3hB0  - Sprawa polska po I wojnie 

https://www.youtube.com/watch?v=MpOu9RIi6Gk  - II Rzeczpospolita 1918-1939 

https://www.youtube.com/watch?v=lEkATLJYBoY        - II Rzeczpospolita. Historia w 5  

minut  

 

 

1. Przeczytaj  z podręcznika temat : Odrodzenie się Rzeczypospolitej str. 218-221 

2.Zapoznaj się z notatką zamieszczoną  poniżej, zapisz  najważniejsze informacje o 

odradzającej się Rzeczypospolitej. 

1.Dnia 3 czerwca 1918 roku państwa ententy podjęły wspólną deklarację    

o powołaniu niepodległego państwa polskiego.  

  

2. Jesienią 1918 roku  w Polsce nastąpiło tworzenie  lokalnych ośrodków władzy  

• cesarze Niemiec i Austro – Węgier powołali Radę Regencyjną 

(12.09. 1917 rok, Warszawa).  

• Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (19.10.1918 rok, 

Cieszyn)  

  

Inicjując swoją działalność 19 października 1918 r., Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 

była pierwszym  niezależnym od władz zaborczych organem odradzającego się po 123 latach 

niewoli polskiego państwa. Co więcej zaś, powstała z woli mieszkańców regionu, który nie 

wchodził w skład I Rzeczypospolitej, a poza granicami Polski  znajdował się już od 

średniowiecza. Jej celem było przejęcie władzy nad terenem dawnego księstwa  cieszyńskiego, 

a następnie – zgodnie z oczekiwaniami zdecydowanej większości mieszkańców regionu –  

przyłączenie go do Polski. Sprawując najwyższą władzę na Śląsku Cieszyńskim, posiadała 

prawo wydawania rozporządzeń z mocą obowiązującą na terenach jej podległych. W skład 

RNKC weszło po siedmiu przedstawicieli trzech polskich stronnictw politycznych – Polskiego 

Zjednoczenia Narodowego (PZN), Polskiej Partii Socjalno -Demokratycznej dla Galicji i 

Śląska (PPSD) oraz Związku Śląskich Katolików (ZŚK), w sumie 21 osób, w tym trzy kobiety 

– po jednej z każdej partii.                                       

Źródło: http://cieszyn1918.pl/wystawa/rada  -narodowa/  

  

 Polska Komisja Likwidacyjna (28.10.1918 rok, Kraków)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=xZ5ISE1pN9s
https://www.youtube.com/watch?v=xZ5ISE1pN9s
https://www.youtube.com/watch?v=3NHvVrZ3hB0
https://www.youtube.com/watch?v=3NHvVrZ3hB0
https://www.youtube.com/watch?v=MpOu9RIi6Gk
https://www.youtube.com/watch?v=MpOu9RIi6Gk
https://www.youtube.com/watch?v=lEkATLJYBoY
https://www.youtube.com/watch?v=lEkATLJYBoY


28 października 1918 roku w Krakowie posłowie polscy do parlamentu 

austriackiego powołali  Polską Komisję Likwidacyjną, która dwa dni później 

przejęła władzę w Galicji. Na jej czele stanął przywódca PSL "Piast" Wincenty 

Witos, ale w składzie znaleźli się przedstawiciele wszystkich ugrupowań.   

Komisja, w której składzie po za wspomnianym Witosem byli m.in. Ignacy 

Daszyński, hrabia Aleksander Skarbek, Jędrzej Moraczewski czy malarz 

Włodzimierz Tetmajer, przejęła władzę w Krakowie 31 października 1918 roku 

 

• Centralny Komitet Obywatelski (lipiec  1918 rok,  Poznań)          

Naczelna  Rada Ludowa (14.11.1918 rok, Poznań)  

  

Organizacja polityczna zaboru pruskiego. Powstała w Poznaniu jako 

nielegalny Komitet Międzypartyjny, nazywany też Centralnym 

Komitetem Obywatelskim. Wśród partii na pracę komitetu miało 

największy wpływ Stronnictwo Narodowo  -Demokratyczne. 

Przez  I wojnę światową organizacja popierała ententę, ściśle 

współpracując z Komitetem  Narodowym Polskim w Paryżu, który 

uznawała za legalne władze Polski. W dniu kapitulacji Niemiec, 11 

listopada 1918 Komitet ujawnił się zmieniając nazwę na Radę Ludową, 

a dzień później wyłonił Tymczasowy Komisariat wkład którego weszli: 

ks. Stanisław Adamski,  Wojciech Korfanty i Adam Poszwiński. 14 

listopada ponownie zmieniono nazwę, na Naczelną Radę Ludową.  

 

• Tymczasowy Komitet Rządzący (24.11.1918 rok, Lwów)  

Tymczasowy Komitet Rządzący   – polski Komitet z siedzibą we Lwowie 

utworzony 24 listopada 1918 r. w celu sprawowania tymczasowej władzy w 

Galicji Wschodniej.  Komitet został zniesiony wraz z Polską Komisją 

Likwidacyjną dekretem Naczelnika Państwa z 10 stycznia 1919 roku, a oba te 

organy zastąpiła Komisja Rządząca dla Galicji, Śląska  Cieszyńskiego, Spiszu i 

Orawy.    

  

3. Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie –  

7. 11.1918 r.  

a. lewicowy skład rządu  

b. premierem Ignacy Daszyński  (PPSD)  

PROGRAM REFORM  

 prawa wyborcze dla kobiet,  

 bezpłatne szkolnictwo,  

  



 nacjonalizacja kopalń oraz banków,  

 parcelacja wielkiej własności ziemskiej,  dekret -  Polska 

zostanie republiką.  

 

 Powrót z więzienia w  

Magdeburgu – 10 XI 1918 r.  

  

Przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy 

wojskowej 11.11.1918 r.  

 

Przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy 

cywilnej – 14.11. 1918 r.  

 

 Objęcie przez Józefa Piłsudskiego funkcji Tymczasowego 

Naczelnika Państwa  

  

4. Działalność Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu (m.in. 

Roman Dmowski , Ignacy Paderewski)  

 

Roman Dmowski   Ignacy Paderewski  

  

5. Utworzenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego  

 ośmiogodzinny dzień pracy,  

 płaca minimalna,  

Józef Piłsudski  

  
  



 system ubezpieczeń 

społecznych,  prawa 

wyborcze dla kobiet.  

   

  

Kwestia ustroju nowo powstającej Polski była kwestią kontrowersyjną, nieokreślone były jej 

granice, które pod koniec 1918 r. obejmowały właściwie jedynie dawne Królestwo Polskie 

(Kongresówkę). Istniało b. poważne zagrożenie ze strony sąsiednich krajów – Niemiec, w 

których trwała rewolucja bolszewicka, a których wojska wciąż znajdowały się na terenie 

Ukrainy i Białorusi; Rosji – zarówno bolszewickiej, jak i „białej”, powstających struktur 

państwa ukraińskiego, a nawet powstającej Czechosłowacji.    

Pierwszy rząd powołany 17 listopada 1918 r. rząd Jędrzeja Moraczewskiego, poprzedzony 
„gabinetem  trzydniowym” Ignacego Daszyńskiego, nie był w stanie zapanować nad sytuacją 
w Kraju. Gabinet ten  składał się głównie z polityków PPS, oficerów Legionów i 
przedstawicieli kilku mniejszych partii. Nie miał szerszego poparcia w społeczeństwie, 
zwłaszcza w kręgach Narodowej Demokracji, b. silnej zwłaszcza w Warszawie.    

Jednym z głównych problemów był brak uznania rządu Rzeczpospolitej na arenie 

międzynarodowej, szczególnie przez państwa Ententy (Francję, Wlk. Brytanię, USA i 

Włochy  , paradoksalnie rząd J. Moraczewskiego uznawały Niemcy i Austria). 

Wynikało to głównie z faktu, że większość jego członków  była dawnymi politykami bądź 

wojskowymi Państw Centralnych. Tymczasem w Paryżu nadal urzędował Komitet 

Narodowy Polski Romana Dmowskiego, uznawany przez państwa Ententy za tymczasowy 

rząd Polski, stacjonowała tam także Błękitna Armia gen. Józefa Hallera. 

                    

 

 

 

REFORMY   

  



  Był inicjatorem utworzenia Ligi Narodów (28 IV 1919),  

międzynarodowej organizacji, która miała w przyszłości  

zapobiegać konfliktom zbrojnym i wspomagać współpracę  

między państwami.                                    Woodrow Wilson 

  

POSTANOWIENIA TRAKTATU WERSALSKIEGO (28 VI 1919 rok)  

  

1. Uznanie niepodległej Polski.  

2. Przyznanie Polsce Pomorza Gdańskiego, Wielkopolski oraz części 

Kujaw z  

Bydgoszczą.  

3. Utworzenie Wolnego Miasta Gdańska.  

4. Plebiscyty na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz Powiślu.  

5. Zobowiązanie Polski do podpisania tzw. małego traktatu wersalskiego 

(gwarancje dla mniejszości narodowych w Polsce). 

 Dla chętnych: https://www.edukator.pl/polska-midzywojenna,1122.html 

https://dzieje.pl/aktualnosci/budowa-niepodleglego-panstwa 

 Forma sprawdzenia  notatki na zoomie. 
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