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Tematyka historia klasa VII 06.04. 

Temat: Jak wyglądał świat po I wojnie światowej? 

Zagadnienia do lekcji: 

 Ład wersalski 

 Zniszczenia i straty po I wojnie światowej 

 Nowy układ sił w Europie 

  Liga Narodów 

  Wielki kryzys gospodarczy 

Treści do zapamiętania, uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: Wielka Czwórka, Liga Narodów, ład wersalski, 

demilitaryzacja, wielki kryzys, czarny czwartek, New Deal 

 zna daty: obrad konferencji paryskiej (XI 1918–VI 1919), podpisania traktatu 

wersalskiego (28 VI 1919), powstania Ligi Narodów (1920), układu w Locarno 

(1925), czarnego czwartku (24 X 1929), wprowadzenia New Deal (1933) 

  identyfikuje postać Franklina Delano Roosevelta 

 wskazuje na mapie państwa europejskie decydujące o ładzie wersalskim , 

państwa powstałe w wyniku rozpadu Austro-Węgier, państwa bałtyckie (mapka 

w materiałach do lekcji) 

 wymienia postanowienia traktatu wersalskiego 

 przedstawia zniszczenia i straty po I wojnie światowej 

 charakteryzuje układ sił w powojennej Europie 

 wyjaśnia cel powstania Ligi Narodów 

 charakteryzuje przejawy wielkiego kryzysu gospodarczego i sposoby radzenia 

sobie z nim. 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami oraz tematem z podręcznika. 
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1. Paryska konferencja pokojowa odbyła się   18.01.1919 – styczeń 

 1920 r. 

Udział wzięło 27 państw zwycięskich. Największe znaczenie odegrały : USA (prezydent 

Woodrow Wilson), Francja (premier Georges Clemenceau), Wielka Brytania (premier 

Dawid Lloyd Georges), Włochy (premier Vittorio Orlando). 

 

 

Postanowienia traktatu wersalskiego 28.06.1919 r. Wersal: 

 Niemcy utraciły: Pomorze Gdańskie, Wielkopolskę na rzecz Polski; Eupen, 

Malmedy, Moresnet na rzecz Belgii; wszystkie kolonie,  

 Wolnymi miastami stały się Gdańsk i Kłajpeda pod zarządem Ligi Narodów;  

 Na terenach zamieszkanych przez ludność o różnych narodowościach 

zarządzono plebiscyty – Warmia i Mazury, Górny Śląsk, Szlezwik, Zagłębie 

Saary.  

 Na Niemcy nałożono reparacje wojenne.  

 Liczba żołnierzy została ograniczona do 100 tys. Zakazano posiadania łodzi 

podwodnych, czołgów   i samolotów, zmniejszono marynarkę wojenną.  

 Teren Nadrenii plus pas 50 km na prawym brzegu Renu znalazł się pod 

okupacją. 
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Inne traktaty pokojowe  

Z pozostałymi państwami walczącymi po stronie państw centralnych zwycięzcy 

podpisali osobne traktaty pokojowe: z Austrią – 10.09.1919 r., z Bułgarią –

27.11.1919 r., z Węgrami – 4.06.1920 r. i z Turcją – 10.08.1920 r. 

Postanowienia w nich zawarte kończyły proces ustalania granic w Europie, ale nie 

rozwiązywały wszystkich konfliktów z nimi związanych. 

 

2. Układ 16.10.1925r. w Locarno, pomiędzy Niemcami, Wielką Brytanią, 

Francją, Belgią i Włochami.  

W wyniku ustaleń na konferencji i rozmów pomiędzy politykami doszło do 

ostatecznego i oficjalnego uznania przez Niemcy nowych granic na zachodzie. 

Niemcy zgodziły się podpisać układ, który gwarantował ich nienaruszalność. 
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Uznano to we Francji i Wielkiej Brytanii za wielki sukces propagandowy                          

i polityczny. Nie wspomniano natomiast o żadnych gwarancjach 

nienaruszalności wschodnich granic Niemiec, co stworzyło na przyszłość 

możliwość wystąpienia o ich rewizję. 

 

3. W 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego powstała Liga Narodów 

– międzynarodowa organizacja, której celem było zapobieganie 

wybuchowi kolejnych wojen. 

4. Światowy kryzys gospodarczy rozpoczął się 24 października 1929 

roku, kiedy na nowojorskiej giełdzie Wall Street dramatycznie 

spadły ceny akcji. Był to tak zwany czarny czwartek.  

BYŁ TO KRYZYS OGÓLNOŚWIATOWY – OBJĄŁ WSZYSTKIE KRAJE, KTÓRYCH 

GOSPODARKA OPIERAŁA SIĘ NA ZASADACH WOLNEGO RYNKU. 
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Proszę przepisać do zeszytu przedmiotowego podane poniżej informacje: 

 

 

Praca domowa 

Scharakteryzuj przejawy wielkiego kryzysu gospodarczego i sposoby 

radzenia sobie z nim. 

Praca do odesłania do 10.04.  
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Pozdrawiam serdecznie i życzę 

Spokojnych Świąt. 

 

 


