
Witajcie! 

Na kolejny okres kwarantanny przygotowałam dla Was temat powtórzeniowy z działu „Świat w okresie 

międzywojennym”.  
 

Poniżej znajdziecie zagadnienia do poszczególnych tematów (omawialiśmy je w szkole) oraz linki 

do krótkich filmów i ćwiczeń, które pozwolą na uporządkowanie Waszej wiedzy. Proponuję wykonać 

ćwiczenia interaktywne / multimedialne (wciśnijcie SPRAWDŹ i zobaczcie co zrobiliście dobrze, 

a co należy poprawić). 
 

Rozłóżcie tematy powtórzeniowe na kilka dni, zróbcie tyle, ile potraficie. Po powrocie do szkoły jeszcze 

raz wspólnie wszystko powtórzymy. 
    

Życzę powodzenia i trzymajcie się. Dbajcie o swoje zdrowie!!!  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Świat w okresie międzywojennym”. 

 

Świat po I wojnie światowej: 

 Ład wersalski; postanowienia względem Niemiec (zeszyt). 

 Mały traktat wersalski – ochrona praw mniejszości narodowych (str. 189). 

 Nowe lub odrodzone państwa. 

 Konferencja w Locarno – 1925 r.; pakt reński (str. 190).  

 Liga Narodów (1920 r.). 

 Wielki kryzys gospodarczy (1929 r.) – pokonany w USA dzięki programowi „Nowego Ładu” 

(np. zmniejszenie bezrobocia dzięki robotom publicznym). 

 

Film – Zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej  
 

https://gwo.pl/zmiany-terytorialne-w-europie-po-i-nbsp-wojnie-swiatowej-p4413 

 

Film – Wielki Kryzys 1929 r. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l6MjVjqL1po 

 

 

Narodziny faszyzmu (2 lekcje):    ZESZYT! 

 Sytuacja w Europie po I wojnie światowej (w wyniku kryzysu gospodarczego i niezadowolenia 

z wyniku wojny nastąpił we Włoszech i państwie niemieckim wzrost nastrojów nacjonalistycznych 

i rozwój partii o charakterze wodzowskim). 

 Rządy faszystów we Włoszech: 

 przywódca – Benito Mussolini (ilustracja – str. 192); 

 określenie władcy – duce; 

 nazwa partii (partia o charakterze wodzowskim) + „czarne koszule”; 

 ideologia – faszyzm (wyjaśnienie w zeszycie); symbol włoskich faszystów – wiązki rózeg 

(str. 192); 

 dojście do władzy; zamach stanu – 1922 r. marsz na Rzym (ilustracja str. 193); 

 polityka gospodarcza (tworzenie korporacji); 

 polityka wewnętrzna (terror, 1929 r. – traktaty laterańskie); 

 polityka zagraniczna (1935 r. – zajęcie Abisynii, czyli Etiopii). 

 Rządy nazistów w Niemczech (III Rzesza): 

 przywódca – Adolf Hitler (ilustracja – str. 194); 

 określenie władcy – Fuhrer, czyli wódz i kanclerz Rzeszy (od 1934 r.); 

https://gwo.pl/zmiany-terytorialne-w-europie-po-i-nbsp-wojnie-swiatowej-p4413
https://www.youtube.com/watch?v=l6MjVjqL1po


 nazwa partii – NSDAP (partia o charakterze wodzowskim); 

 ideologia – nazizm (wyjaśnienie w zeszycie);  

 dojście do władzy – 1923 r. nieudany pucz monachijski; listopad 1932 r. zwycięstwo 

NSDAP w wyborach parlamentarnych; styczeń 1933 r. Hitler obejmuje urząd kanclerza 

(droga legalna); 

 polityka gospodarcza (militaryzacja gospodarki); 

 polityka wewnętrzna (terror, obozy koncentracyjne, SA, SS, gestapo, Hitlerjugend - str.196, 

„noc długich noży”); 

 polityka zagraniczna (1938 r. – Anschluss Austrii); 

 polityka wobec Żydów (1935r. – ustawy norymberskie; 9/10.11.1938r. – „noc kryształowa”); 

 Josef Goebbels – minister propagandy. 

 

Film – Nazizm w Niemczech 
 

https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607 

 

Lekcja z e-podręcznika + ćwiczenia  
 

https://epodreczniki.pl/a/panstwo-hitlera/DEMK5mWjv 
 

https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/D68K862Zg     (polecam ) 
 

 

 

ZSRS – imperium komunistyczne:    ZESZYT! 

 ZSRS od 1922 r. Pierwszy przywódca – Włodzimierz Lenin. 

 Rządy Józefa Stalina: 

 przywódca od 1924 r.; 

 rządy totalitarne sprawowane przy użyciu propagandy, cel władzy (wychowanie 

posłusznych obywateli), metody (np. procesy moskiewskie, czyli wielka czystka wśród 

polityków w latach 1936-1938); partia (WKP b) – zeszyt; 

 pojęcia: kult jednostki (wyolbrzymienie zasług przywódcy, str. 201 – propagandowy 

wizerunek Stalina), NKWD (tajna policja w ZSRS), łagry (sieć obozów pracy); 

 gospodarka: 

− komunizm wojenny (str. 201), NEP (wprowadził J. Stalin – str. 202);  

− kolektywizacja rolnictwa: likwidacja prywatnych gospodarstw rolnych (sowchozy – 

gospodarstwa państwowe; kołchozy – gospodarstwa spółdzielcze);  

− nacjonalizacja przemysłu (upaństwowienie, brak własności prywatnej);  

− rozwój przemysłu ciężkiego, militarnego (siła zbrojna ZSRS – Armia Czerwona); 

− gospodarka planowana (np. pięciolatka);  

− skutki tej polityki: np. Wielki Głód na Ukrainie (str. 204). 

 Relacje ZSRS – Niemcy do 1939 r. 

 23 sierpnia 1939 r. – pakt Ribbentrop-Mołotow (pakt o nieagresji, tajny dokument: 

podział terytorium II Rzeczpospolitej pomiędzy Niemcy, a ZSRS; likwidacja państwa 

polskiego). 

 

Lekcja z e-podręcznika + ćwiczenia  

 System totalitarny w ZSRR 
 

https://epodreczniki.pl/a/system-totalitarny-w-zsrr/Dovn9GLhX 
 

 W cieniu Hitlera i Stalina. Totalitaryzmy w międzywojennej Europie (posumowanie; porównanie) 
 

 

https://epodreczniki.pl/a/w-cieniu-hitlera-i-stalina-totalitaryzmy-w-miedzywojennej-europie/DsNeXeGpf 
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https://epodreczniki.pl/a/system-totalitarny-w-zsrr/Dovn9GLhX
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Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym: 

Karta pracy; szczególnie zwróćcie uwagę na: 

 Społeczne skutki I wojny światowej (np. upadek monarchii – demokratyzacja społeczeństwa; 

rozdzielenie Kościoła od państwa; obywatele uzyskali więcej praw, np. pełne uczestnictwo w życiu 

politycznym, powszechny dostęp do szkolnictwa podstawowego bez względu na płeć – walka 

z analfabetyzmem). 

 Kultura masowa: popularny gatunek muzyczny – jazz, gatunek taneczny – fokstrot, rozwój 

kinematografii. 

 Nowe rodzaje transportu; produkcja taśmowa.  

 Architektura, malarstwo. 

 Zmiany społeczne (emancypacja kobiet, ruch sufrażystek, kryzys konserwatywnego modelu 

rodziny). 

 Przykłady wykorzystywania mass mediów w państwach demokratycznych (cele informacyjne, 

edukacyjne, rozrywkowe). 

 Przykłady wykorzystywania mass mediów w państwach totalitarnych (w procesie indoktrynacji – 

manipulacja obywatelami; tworzono filmy propagandowe z fałszywą wizją świata – wychwalały 

przywódców państw, obowiązującą ideologię, przeciwników przedstawiały w najgorszym świetle). 

 

Lekcja z e-podręcznika 
 

https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-i-naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/D129KF1t3 

 

 

Świat na drodze ku II wojnie światowej: 

 Militaryzacja Niemiec: 1935 r. – powszechna służba wojskowa, rozbudowa sił: Wermacht 

(siły zbrojne), Luftwaffe (siły powietrzne); 1936 r. – wkroczenie wojsk niemieckich do Nadrenii. 

 Powstanie osi Berlin-Rzym-Tokio: 1936 r. – przedstawiciele rządu niemieckiego i japońskiego 

podpisali pakt antykominternowski (przeciwko partiom komunistycznym); 1937 r. – do układu 

dołączyły Włochy. Sojusz nazwano osią Berlin-Rzym-Tokio, a jej członków państwami osi. 

 Anschluss Austrii – w marcu 1938 r. do Austrii wkroczyły wojska niemieckie. 

 Układ monachijski – konferencja (29-30 września 1938 r.), na mocy której obszar Sudetów 

włączono do III Rzeszy; uczestnicy: premierzy Wielkiej Brytanii, Francji oraz przywódcy Włoch 

i Niemiec. 

 Ekspansja Japonii – od lat 30. XX w. 

 

 

Film – Ekspansja Hitlera 
 

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

 

Lekcja z e-podręcznika + ćwiczenia (Polityka ustępstw państw europejskich wobec państw faszystowskich) 
 

https://epodreczniki.pl/a/polityka-ustepstw-panstw-europejskich-wobec-panstw-faszystowskich/DpgJgrFTh 

 

Lekcja z e-podręcznika + ćwiczenia (Europa i świat w okresie międzywojennym – lekcja powtórzeniowa) 
 

https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-w-okresie-miedzywojennym-lekcja-powtorzeniowa/D16ZPsKvK 

 

 

Na zakończenie polecam wykonać test podsumowujący rozdział VI. Trzymam kciuki  

https://learningapps.org/9813966   (powiększ test na cały ekran – prawy, górny róg) 
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