
07.05.2021 r.  

Temat: Europa i świat po I wojnie światowej – powtórzenie. 

Praca klasowa z działu „Europa i świat po I wojnie światowej” odbędzie się  

w dniu 2 czerwca 2021 r. 

Wykonaj ćwiczenia, a następnie rozwiązania prześlij na adres 

mordzakr@gmail.com lub na czacie do godz. 15.00.  

1. Podane wydarzenia ułóż w kolejności chronologicznej. W tym celu wpisz w 

wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 4. 

___ obrady konferencji monachijskiej 

___ powstanie Ligii Narodów 

___ marsza faszystów na Rzym 

___ „czarny czwartek” na giełdzie nowojorskiej 

2pkt. 

2. Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie. Jedno z 

wyjaśnień jest zbędne. 

 

A. demilitaryzacja  B. autorytaryzm  C. antysemityzm 

 

1. rządy jednej partii lub wojska niepodlegające kontroli społecznej. 

2. pozbawienie pokonanego państwa terytoriów kolonialnych o strategicznym znaczeniu. 

3. niechęć i wrogość wobec Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego.  

4. ograniczenie lub likwidacja potencjału wojskowego na określonym terytorium. 

A. ______   B. ________   C. ________ 

3pkt. 

3. Uzupełnij tekst. 

Hitlerowskie Niemcy łamały postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące 

uzbrojenia. W 1936 r. władze III Rzeszy nakazały __________________ Nadrenii, a 

w marcu 1938 r. odbyła się konferencja w __________________. Podczas niej rządy 

zachodnich mocarstw zgodziły się na ___________________ części Czechosłowacji 

(Kraj Sudecki) do Niemiec. W marcu 1939 r. III Rzesza zajęła pozostałe terytoria 

Czechosłowacji, tworząc ___________________ . Na terenie _________________ 

powstało państwo od niej zależne. Polityka mocarstw, polegająca na ustępowaniu 

wobec żądań Niemiec, nazywana jest appeasementem. 

5pkt. 
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4. Rozpoznaj osoby przedstawione na fotografiach. Następnie uzupełnij tabelę. 

 

Państwo   

…………………………. 

 

 

……………………… 

Przywódca   

 
 

…………………………. 

 

 

……………………… 

Partia rządząca  

…………………………. 

 

 

……………………… 

Sposób przejęcia władzy  

…………………………. 

 

 

……………………… 

 

8p. 

 

5. Zaznacz literą N wyrażenia dotyczące faszyzmu w Niemczech, a literą K – 

komunizmu w ZSRS. 

_____ nacjonalizacja przemysłu 

_____ antysemityzm 

_____ kolektywizacja rolnictwa 

_____ łagry 

_____ obozy koncentracyjne 

_____ gospodarka planowa 

_____ rasa panów – nadludzi 

_____ zdobycie przestrzeni życiowej 

8p. 

  



6. Do podanych wydarzeń dopisz państwa, w których miały one miejsce. 

a) czarny czwartek –  

b) wielka czystka -  

c) marsz na Rzym –  

d) noc długich noży –  

e) noc kryształowa –  

f) Nowa Ekonomiczna Polityka –  

6p. 

 

7. Wskaż 5 informacji dotyczących konferencji paryskiej, która miała zadecydować  

o losach świata po I wojnie światowej. 

a) Wielka Czwórka 

b) Organizacja Narodów Zjednoczonych 

c) plebiscyty na Warmii, Mazurach, Powiślu i Śląsku; 

d) utworzenie Królestwa Polskiego 

e) ogłoszenie wieczystej neutralności Szwajcarii 

f) 28 czerwca 1919 r. 

g) Wielka Trójka 

h) Liga Narodów 

i) zakaz posiadania przez Niemcy czołgów, lotnictwa, ciężkiej artylerii i broni 

chemicznej 

j) utworzenie Wolnego Miasta Krakowa 

5pkt. 

 

 

Punktacja: 

37p. – – cel 

36,5p. – 34p. – bdb 

33,5p. – 28p. – db 

27,5p.- 18,5p. – dst 

18p. – 11p. – dop 

10,5p. – 0p. - ndst 


