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HISTORIA KLASA VII tydzień od 20.04.do 24.04.  

Witam  

Przedstawiam kolejne treści z historii. Niestety nadal musimy pracować 

w swoich domach. Życzę Wam wszystkim wytrwałości i dużo zdrowia. 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat: Nazizm w Niemczech. (20.04.) 

 

ZAGADNIENIA DO LEKCJI: 

3. Ideologia nazistowska 

4. Republika weimarska 

5. Początki nazizmu 

6. Przejęcie władzy przez Hitlera 

7. Zbrodnie nazistów do 1939 roku 

 

 

Proszę obejrzyj krótki filmik na temat Nazizm w Niemczech (Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe). Link do filmu- https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607  

 

 

 

Pytanie (przypomnij sobie): 

 

Przypomnij postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec. 

 

 

 

 

https://gwo.pl/nazizm-w-niemczech-p4607
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Zapoznaj się z podanymi informacjami i materiałem ikonograficznym: 
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Hitlerowskie Niemcy  

Niemcy pod rządami Hitlera uległy całkowitemu przeobrażeniu. Aby zaktywizować 

masy, władze często organizowały gigantyczne marsze i manifestacje, na których 

wyrażano poparcie dla partii i jej wodza. Znakiem hitlerowskich Niemiec stała się 

swastyka. Umieszczana na flagach, wywieszanych na wszystkich ważniejszych 

budynkach, była nieodłącznym elementem miejskiego pejzażu. Hitlerowskie rządy                    
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w Niemczech były niezwykle okrutne dla przeciwników politycznych bez względu na to, 

czy pochodzili oni z innych partii politycznych, czy  z NSDAP. Pierwszych  umieszczano                                  

w obozach koncentracyjnych, izolując od społeczeństwa. Natomiast kierownictwo SA, 

z którym Führer był w osobistym konflikcie, na jego rozkaz zostało wymordowane                 

w czerwcu 1934 roku. Wydarzenie to przeszło do historii jako noc długich noży. 

Zdecydowane działania podjął Hitler przeciw mniejszości żydowskiej. 15 września 1935 

roku uchwalono tzw. ustawy norymberskie, które pozbawiały Żydów praw politycznych 

i niektórych praw obywatelskich. Ustawy te zakazywały m.in. zawierania mieszanych 

małżeństw. Z czasem zabroniono Żydom posiadania przedsiębiorstw i pracy                        

w administracji państwowej. W końcu zakazano nawet prowadzenia samochodów. 

Kiedy w 1938 roku w Paryżu młody Żyd zabił jednego z pracowników ambasady 

niemieckiej, sprawę tę wykorzystano do zorganizowania pogromów ludności 

żydowskiej. W listopadzie 1938 roku przez dwa dni palono synagogi, demolowano 

mieszkania i sklepy, bito i mordowano Żydów w wielu niemieckich miastach. Akcja ta, 

od potłuczonych szyb wystawowych, została nazwana kryształową nocą. 
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PROSZĘ PRZEPISZ DO ZESZYTU 

1. W Niemczech, po przegranej wojnie, na fali społecznego niezadowolenia 

powstała w 1920 r. NSDAP, której przywódcą został Adolf Hitler.  

2. W wyborach do Reichstagu, w 1933 r. NSDAP stała się najsilniejszą partią,                      

a Hitler ogłosił się Führerem III Rzeszy Niemieckiej.  

3. Nastąpił okres okrutnych rządów, morderstw politycznych i masowego 

umieszczania ludzi w obozach koncentracyjnych.  

4. Od 1935 r. na mocy tzw. ustaw norymberskich Żydów pozbawiano większości 

praw obywatelskich i mordowano, organizując pogromy ludności żydowskiej 

(noc kryształowa). 

 

Pytania podsumowujące i utrwalające wiadomości: 

1. Porównaj sposób przejęcia władzy przez faszystów we Włoszech i nazistów                               

w Niemczech.  

2. Jakie poglądy głosił Hitler i jego zwolennicy w sprawie ras ludzkich i europej-

skiego ładu politycznego? 
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PRACA DOMOWA 

Opisz (krótko) metody sprawowania władzy w Niemczech przez nazistów. 

Proszę o odesłanie pracy do 27.04. 
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Temat: Komunizm w ZSRR. (24.04.) 

ZAGADNIENIA DO LEKCJI: 

1. Rozwój terytorialny Rosji Radzieckiej i ZSRS w okresie międzywojennym 
2.  Rządy Józefa Stalina 
3.  Propagandowy wizerunek Stalin 
4. Gospodarka ZSRS  
5.  Zbrodnie komunistyczne do 1939 roku 
6. Głód na Ukrainie 
7. Relacje ZSRS–Niemcy do 1939 roku 

 

Pytania (przypomnij sobie): 

1. Jak doszło do przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików?  

2. Opisz, jaka sytuacja panowała w Rosji Radzieckiej po zakończeniu I wojny 

światowej. 

 

 

 
 

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami oraz materiałem 

ikonograficznym: 
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Zapamiętaj najważniejsze informacje: 
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Ważne pojęcia 

komunizm wojenny – polityka ekonomiczna stosowana przez władze radzieckie                     

w czasie wojny domowej  w Rosji w latach 1918–1921. nacjonalizacja – przejęcie przez 

państwo prywatnych środków produkcji (maszyny, urządzenia, fabryki) oraz ziemi.  

kolektywizacja – scalanie indywidualnych gospodarstw rolnych i tworzenie z nich 

wielkich gospodarstw spółdzielczych, ściśle kontrolowanych przez państwo.  

państwo totalitarne – państwo, w którym rządy opierają się na ideologii i poglądach 

jednej partii; do jego cech charakterystycznych należą: likwidacja partii politycznych, 

ograniczenie praw obywatelskich, rozbudowa aparatu przymusu oraz militaryzacja 

życia społecznego.  

obozy stalinowskie (łagry) – system obozów w Rosji, zorganizowany po rewolucji 

październikowej przez bolszewickie władze. Do łagrów zsyłano pospolitych 

przestępców, ale przede wszystkim przeciwników politycznych bolszewickiego reżimu. 

W 1930 roku powołano specjalną państwową administrację obozów koncentracyjnych, 

tzw. Główny Zarząd Obozów Pracy Przymusowej (Gułag). Obozy te nazywano 

stalinowskimi, gdyż w okresie dyktatury Stalina, kiedy terror osiągnął apogeum, 

zostały zapełnione, a ich liczba bardzo się zwiększyła. 

  

 

PROSZĘ PRZEPISZ DO ZESZYTU 

1. Po przejęciu władzy w 1917 r., w Rosji przystąpiono do tworzenia państwa 

komunistycznego. Stosując terror znacjonalizowano przemysł, banki                                    

i transport, a na wsi wprowadzono obowiązek dostaw niemal całości plonów.  

2. W 1921 r. rozpoczęto realizację NEP.  

3. 30.12.1922 r. powołano do życia ZSRR. 

4. Po śmierci Lenina w 1924 r. władzę w Rosji sowieckiej przejął Józef Stalin, 

wprowadzając bezwzględną dyktaturę i terror wobec obywateli. 

 

PRACA DOMOWA 

Odpowiedz ustnie na podane pytanie: 

Na czym polegała dyktatura Stalina? 


