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Klasa 7c 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 25.05. do 07.06. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika.  

3. Tematy i notatki przepisujcie do zeszytu. 

4. Zdjęcie przepisanej i uzupełnionej notatki do tematu „Marsz ku wojnie” prześlijcie na adres 

urszula74@interia.pl najpóźniej do soboty 30.05. do godz. 14.00 

5. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

6. W przypadku problemów kontaktujecie się ze mną poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

 

Temat ten będzie realizowany na 2 lekcjach. 

26.05. i 29.05. TEMAT: Marsz ku wojnie. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Marsz ku wojnie s. 248-254 

 Przepisz do zeszytu notatkę, uzupełniając ją brakującymi wyrazami. Podkreślone wyrazy wyróżnij w 
notatce. Zdjęcie swojej pracy prześlij najpóźniej do soboty 30.05. do godz. 14.00 na adres 
urszula74@interia.pl 

 Obejrzyj film https://gwo.pl/ekspansja-hitlera-p4608 
 

Notatka 

1. Etapy łamania zasad systemu wersalskiego przez Niemcy: 

- rozbudowa lotnictwa (Luftwaffe) i marynarki wojennej, 

- …………………………………...........................................……………………………………………….............................................. 

- 1936 r. - .…………………...........................................………………………………………………...............................................  

Zachód prowadził wobec Niemiec politykę ustępstw. Opierała się ona na przekonaniu, że dzięki zaspokojeniu 

żądań Hitlera, będzie można uniknąć wojny. 

 
2. W 1936 r. Niemcy i Japonia podpisały pakt ....…............................................……….....……., którego celem miało 

być zwalczanie komunizmu. Rok później do paktu przystąpiły Włochy. Tak powstała oś ……....................…….. - 

……...............…....….. - ……................…….. . 

 
3. Budowa „Tysiącletniej Rzeszy”: 

- III 1938 r. - ..........................................., czyli przyłączenie Austrii do Niemiec. 

- IX 1938 r. - ………………......................................…………………………… . Na mocy podpisanego układu przekazano 

Niemcom Sudety tj. zachodnią część Czechosłowacji  (wykorzystując kryzys w Czechosłowacji w X 1938 r. 

Polska zajęła Zaolzie). 

- III 1939 r. ………………………………………………............................................................................................... .....……… 

- Utworzenie zależnego od Niemiec Protektoratu Czech i Moraw. 
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4. W X 1938 r. Hitler zażądał od Polski zgody na wcielenie do Rzeszy ………............................................................. 

oraz budowy …………………..........................................…. autostrady i linii kolejowej łączących Niemcy z Prusami 

Wschodnimi. W IV 1939 r. Hitler wypowiedział …….....................……................……..……....…. z Polską. 

 
5. 23 VIII 1939 r. w Moskwie podpisano pakt o nieagresji między ……….........……….. a ………......................, który 

przeszedł do historii jako pakt ………….....................……. - ……………................... . Nazwa ta pochodzi od nazwisk 

ministrów spraw zagranicznych, którzy podpisali dokument – Wiaczesława …………..............….. i Joachima von 

……………............................ . Częścią paktu był tajny, ujawniony dopiero po II wojnie światowej, protokół 

dotyczący podziału stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Podział terytorium europejskiego 

wyznaczono wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. W odniesieniu do Polski oznaczało to rozbiór jej terytorium. 

 
6. 25 VIII 1939 r. Polska i ………...........….............……………... zawarły układ o pomocy na wypadek wojny. 

Wstrzymał on planowany przez Hitlera atak na Polskę 26 VIII. 

 

Temat: Włochy i Hiszpania realizowany będzie na 2 lekcjach. 
 
02.06. TEMAT: Włoski faszyzm. 

 Przypomnij sobie z lekcji o III Rzeszy i ZSRR, czym jest totalitaryzm. 

 Przeczytaj z podręcznika podrozdziały „Włochy a I wojna światowa”, „Marsz na Rzym”, „Faszystowskie 
Włochy” oraz „Włoska agresja w Etiopii” s. 240-243 

 Przeanalizuj mapę mentalną „Polityka zagraniczna państwa faszystowskiego”.  

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 
Mapa mentalna 
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Notatka 

 Włochy przystąpiły do I wojny światowej po stronie ententy, która zwyciężyła. Społeczeństwo nie było 

jednak zadowolone z postanowień konferencji w Wersalu, ponieważ spodziewano się większych nabytków 

terytorialnych. Nastąpił również kryzys gospodarczy i wzrosło bezrobocie. 

 Sytuację wykorzystał Benito Mussolini. Jego zwolenników nazwano faszystami, a cały ruch – faszyzmem. 

 W 1922 r. faszyści zorganizowali marsz „czarnych koszul” na Rzym, a Mussolini został premierem i 

przekształcił Włochy w państwo totalitarne. Pragnął on odbudować dawne imperium rzymskie. W 1935 r. 

Włosi napadli i zajęli Etiopię (Abisynię). Liga Narodów potępiła włoską agresję. W 1937 r. Włochy wystąpiły z tej 

organizacji i zawarły sojusz z III Rzeszą.  

 Ideologia faszyzmu: 

 nacjonalizm (wyższość Włochów nad innymi narodami), 

 system monopartyjny (Narodowa Partia Faszystowska), 

 potępienie komunizmu, 

 terror i likwidacja opozycji, 

 kult wodza (duce), 

 podporządkowanie jednostki interesowi państwa, 

 kontrola państwa nad życiem prywatnym, 

 cenzura, 

 poprawa warunków życia robotników i chłopów, 

 rozbudowa wojska i przemysłu zbrojeniowego. 

 

05.06. TEMAT: Wojna domowa w Hiszpanii. 

 Przeczytaj z podręcznika podrozdział Wojna domowa w Hiszpanii s. 244-246 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 

 
Notatka 

Przyczynami wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 były: 

- konflikty między posiadaczami ziemskimi, przemysłowcami, robotnikami, Kościołem; 

- konflikt między stronnikami monarchii a zwolennikami republiki; 

- Baskowie i Katalończycy pragnęli niepodległości; 

- zwycięstwo w wyborach parlamentarnych Frontu Ludowego, skupiającego socjalistów, komunistów i 

anarchistów. 

W 1936 r. przeciwko lewicowemu rządowi wystąpiła część armii na czele z gen. Francisco Franco. Rząd 

republiki wsparli m.in. robotnicy, chłopi, partie lewicowe oraz ZSRR. Natomiast rebeliantów (zwanych 

frankistami) poparli m.in. Kościół, arystokracja, partie prawicowe oraz Niemcy i Włochy. Po obu stronach 



 4 

przeważały ugrupowania skrajne: komuniści u republikanów, natomiast faszyści u frankistów. 

Walki przybierały na sile i były coraz bardziej okrutne. Franco wygrał wojnę i wprowadził rządy 

autorytarne, oparte na partii faszystowskiej. Wojna pochłonęła setki tysięcy ofiar oraz zrujnowała kraj. 

 


