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KLASA VII tematy 30.03. i 03.04. 

Witam Was serdecznie. Niestety nadal musimy przebywać w domach. 

Przesyłam Wam tematy na kolejny ciężki dla Wszystkich czas. Mam nadzieję, że 

wkrótce wszyscy spotkamy się w naszej szkole i klasie (czekam na to z 

niecierpliwością). Bądźcie zdrowi. Pozdrawiam Was. 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: I wojna światowa.  

30.03.2020 r.  

 

Przypomnij sobie najważniejsze informacje i zapoznaj się z podanymi 

zagadnieniami: 

1. Bloki polityczno- militarne w Europie:  

TRÓJPRZYMIERZE (PAŃSTWA CENTRALNE)- Niemcy- Austro-Węgry- 

Włochy 

TRÓJPOROZUMIENIE (ENTENTA)- Rosja- Francja- Wielka Brytania 

 

2. Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.  

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

…………………………………. 

antyrosyjskie powstanie w Królestwie Polskim……………….. 

na za oficjalną reprezentację narodu polskiego przez 

państwa ententy………………………………  

Haller…………………………………..  

opy oraz 

zasieki……………………………………  

Polskich w 1917 r……………………………….. 

 

pojęcia pomocnicze do zadania 2 : wojna manewrowa, Błękitna Armia, 

Komitet Narodowy Polski, wojna pozycyjna, Kompania Kadrowa, kryzys 

przysięgowy 
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3. Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. W tym celu 

wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego. 

 

o rozejm w Compiègne …… 

o bitwa nad Sommą ………… 

o przewrót bolszewicki ……… 

o deklaracja wersalska…… 

o  I wojna bałkańska ……..    

o  wybuch I wojny  światowej ……….. 

o rewolucja lutowa …..… 

o bitwa pod  Tannenbergiem………. 

 

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

dwie przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji. 

5. Ważne postacie do zapamiętania: 

 MIKOŁAJ II car rosyjski, który sprawował władzę do 1917 r. 

 THOMAS WOODROW WILSON prezydent Stanów Zjednoczonych, 

który  w 1918 r. postulował powstanie niepodległej Polski. 

 FELIKS DZIERŻYŃSKI polski komunista, stanął na czele Czeki – 

organizacji bezwzględnie likwidującej opór wobec władzy sowieckiej. 

 DAVID LLOYD GEORGE brytyjski premier, uczestnik konferencji 

paryskiej. 

 JÓZEF HALLER dowódca Błękitnej Armii, polskiego wojska 

utworzonego  we Francji. 

 IGNACY JAN PADEREWSKI sławny pianista, który w Stanach 

Zjednoczonych nagłaśniał sprawę polską i prowadził działania na rzecz 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 

6. Dopisz brakujące informacje: 

o Rada ……………………….. – utworzona w Królestwie Polskim w 1917 r.  

o  Austro-Węgry ogłosiły ją 3 listopada 1918 r. ………………………………… 

o  Miejsce bitwy z 1915 r., podczas której polscy legioniści dokonali 

brawurowej szarży. ……………………………………………. 

o  Nazwisko przywódcy bolszewików……………………………………  
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o   Skrót nazwy państwa, które powstało w 1922 r. w miejsce Rosji 

Sowieckiej……………………………………………………….. 

o Państwo na Bałkanach, któremu jako pierwszemu Austro-Węgry 

wypowiedziały wojnę w 1914 r. ……………………………… 

o Radykalny odłam socjalistów, na którego czele stał Włodzimierz Lenin.  

o  Miejsce podpisania rozejmu kończącego I wojnę światową. ………………. 

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

natarcie Niemców na Paryż. ……………………………… 

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

pojęcia do wykorzystania w zadaniu 6: Regencyjna, kapitulacja, 
Rokitna, ZSRS, Lenin, Serbia, Japonia, bolszewicy, Marna, Compiegne. 
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Temat: I wojna światowa- powtórzenie z kartą ćwiczeń. 

03.04.2020 r. 

Na podstawie podręcznika i powtórzonych wiadomości uzupełnij kartę 

powtórzeniową (odpowiedzi proszę odesłać na adres mailowy podany na 

stronie szkoły do 06.04) 
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