
Historia :klasa VII
Zadanie

Przepisz uważnie treść tematów i punkty pod nim.
 Wszystkie  niezbędne informacje znajdziesz w notatce pod tematem. Jeśli wolisz możesz 
korzystać z innych źródeł .Zadanie prześlij na adres sp17soswpt@gmail.com , możesz również 
wysłać na Messenger. 
Pozdrawiam J. Krawczyk

pomocne linki;
do tematu 1;
https://epodreczniki.pl/a/panstwo-hitlera/D17SCEqX9

https://www.youtube.com/watch?v=QcnYCFQ6RvE  (film)

do tematu 2

https://epodreczniki.pl/a/geneza-ii-wojny-swiatowej/D1C2r0eYe

LEKCJA 1i 2 (01.06.2020r i 02.06.2020)

 Temat: Niemcy pod władzą Hitlera

1. Republika Weimarska.
2. Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera
3. Budowa państwa totalitarnego
4. Żydzi w III Rzeszy
5. Gospodarka i zbrojenia

Notatka:
1. W Niemczech po I wojnie światowej wykształciła się odmiana faszyzmu, nazywana narodowym socjalizmem – 
nazizmem
a. głównymi twórcami ideologii nazistowskiej byli:
– Adolf Hitler – autor Mein Kampf
– Alfred Rosenberg – autor Mitu XX wieku
b. nazizm miał wszystkie cechy faszyzmu, a ponadto był ideologią rasistowską
– Niemcom przyznawał status nadludzi
– inne ludy – np. Słowianie – traktował jako podludzi
– cechą charakterystyczną nazizmu był   antysemityzm  
c. partią faszystowską w Niemczech była Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP)
– na czele partii stał Adolf Hitler
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– naziści po raz pierwszy próbowali zdobyć władzę podczas tzw. puczu monachijskiego w 1923 r.
d. naziści posiadali swoje formacje zbrojne:
– SA (partyjne oddziały szturmowe)
– SS oddziały pełniące funkcję policji partyjnej NSDAP
2. Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera
a. NSDAP w 1932 r. odniosła zwycięstwo w wyborach
b. w styczniu 1933 r. Adolf Hitler objął urząd kanclerza
c. państwo niemieckie zaczęto nazywać III Rzeszą
d. pod pretekstem pożaru Reichstagu naziści zdelegalizowali (KPN), a następnie wszystkie inne, poza NSDAP, partie 
polityczne
e. w czerwcu 1934 r. na polecenie Hitlera podczas „nocy długich noży” wymordowano politycznych rywali Hitlera
f. po śmierci prezydenta Paula von Hindenburga w sierpniu 1934 r. Hitler uzyskał pełnię władzy w Niemczech
g. społeczeństwo niemieckie zostało poddane ścisłej kontroli, a wobec przeciwników naziści stosowali terro
h. społeczeństwo niemieckie podlegało silnej indoktrynacji, którą kierował Josef Goebbels
3. Pierwsze zbrodnie nazistów
a. w Niemczech powstała sieć obozów koncentracyjnych, w których osadzano przeciwników politycznych
b. w 1935 r. naziści wprowadzili tzw. ustawy norymberskie, które wykluczały Żydów z życia publicznego
c. wobec ludności żydowskiej nagminnie stosowano przemoc – „noc kryształowa” (9/10 XI1938 r.)

LEKCJA  2 

 Temat: Świat u progu wojny

1. Funkcjonowanie traktatu wersalskiego.
2. Japonia dąży do dominacji w Azji
3. Gospodarka i zbrojenia

Cesarz Hirohito i Cezariuszowa Nagako

Notatka:
    1 IX 1939 roku skoncentrowane od kilku tygodni nad polską granicą północną, zachodnią i 
południową wojska niemieckie przystąpiły do ataku. Do historii przechodził kilkunastoletni okres 
względnego spokoju i kruchego pokoju w Europie, wstrząsanej wszakże rozmaitymi konfliktami, a 
w latach 1936-1939 wystawionej przez wojnę domową w Hiszpanii na ciężką próbę. Niemiecki 
atak na Polskę dla obserwatorów międzynarodowej sceny politycznej nie powinien być zresztą 
zaskoczeniem. Adolf Hitler nie krył się zbytnio ze swoimi planami, a Wielka Brytania i coraz 
bardziej uzależniająca od niej swoją politykę zagraniczną Francja prowadziły w drugiej połowie lat 
trzydziestych politykę "appeasementu" polegającą na nie przeszkadzaniu III Rzeszy w jej planach 
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ekspansji na Wschód. W marcu 1938 r. oba zachodnie mocarstwa nie sprzeciwiły się - co było w ich 
żywotnym interesie - zaborowi przez Niemcy Austrii (Anschluss), we wrześniu tego samego roku w 
czasie konferencji w Monachium wymusiły na Czechosłowacji odstąpienie Niemcom Sudetów, a w 
marcu 1939 r. nie przeciwstawiły się ostatecznej likwidacji Republiki Czechosłowackiej, która 
przecież była sojuszniczką Francji. Dla Polski, którą od 1921 r. też łączył sojusz z Francją i która 
dodatkowo wiosną 1939 r. otrzymała brytyjskie gwarancje bezpieczeństwa na wypadek nie 
sprowokowanej niemieckiej agresji, postawa obu mocarstw w kryzysie czechosłowackim powinna 
być sygnałem ostrzegawczym, ale trudno powiedzieć, żeby nim była. Propaganda nadal powtarzała 
slogany: "Silni-Zwarci-Gotowi" i "Nie oddamy ani guzika", które miały utwierdzać polskie 
społeczeństwo w przekonaniu o determinacji władz Rzeczypospolitej, w przypadku niemieckiej 
agresji zdecydowanych zbrojnie przeciwstawić się jej, niezależnie od postawy swoich zachodnich 
sojuszników.

Polacy nie mieli zresztą praktycznie wyboru, zwłaszcza po tym, jak 23 VIII 1939 r. w Moskwie 
minister spraw zagranicznych Niemiec Joachim von Ribbentrop zawarł z ludowym komisarzem 
spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesławem Mołotowem pakt o nieagresji, któremu 
- jak się później okazało - towarzyszył tajny protokół o rozdziale stref wpływów w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Radziecko-niemiecki układ, którym Hitler zabezpieczał się przed 
ewentualną wojną na dwóch frontach (jednocześnie na wschodzie i na zachodzie), ostatecznie 
otwierał drogę do hitlerowskiej agresji na Polskę.

W latach trzydziestych pokój zagrożony był na Dalekim Wschodzie. Było to skutkiem dążeń 
wojskowych kół Japonii do rozszerzania strefy wpływów na obszar Chin.

Na początku XX w. w wyniku wojny rosyjsko-japońskiej Japończycy zagarnęli znaczne obszary na 
kontynencie azjatyckim. W 1910r. zaanektowali Koreę, a Mandżurii latach 1918-1922 brali udział – 
bez sukcesu w interwencji antyradzieckiej w interwencji antyradzieckiej w Mandżurii.W latach 
dwudziestych młody cesarz Hirohito wysunął program zwany „oświecony pokojem”, co 
spowodowało znaczną redakcję armii i wywołano niezadowolenie wśród wojskowych. Rząd 
Japoński dokonał ograniczonej reformy wyborczej oraz reformy wyborczej oraz reformy rolnej z 
której korzyści wynieśli głównie bogaci chłopi. Jednak wielki kryzys nie ominął również kraju 
kwitnącej wiśni.. Nastąpił spadek cen na jedwab, który stanowił dwie piąte japońskiego eksportu. 
Załamanie gospodarcze doprowadziło do upadłości banków i inflacji. Uległy zaostrzeniu stosunki 
społeczne i polityczne. Sytuację tę w 1931 r. wykorzystały kręgi wojskowe do umocnienia swej 
pozycji w państwie w rezultacie tzw. Incydent mandżurskiego. Japończycy wykorzystując wojnę 
domową w Chinach między Mao Tse-tungiem, stojąc na czele komitetów a wojskowymi rządów 
Czang Kaj-szeka, wysadzili w powietrze odcinek kolei w Mandżurii. Następnie oskarżyli o tę 
dywersję Chiny i rozpoczęli działania wojenne.

Podbój olbrzymiego terytorium Mandżurii przez wojska Japońskie w 1931 r. wywołał protest ligi 
narodów, Na zajętym terytorium Japonia utworzyła w 1932 r. całkowite od nie zależne państwo 
Mandżukuo (istniejące do 1945 r.) dostarczając japońskiemu przemysłowców surowców. Rop 
później Japonia zrezygnowała członkostwa w Lidze Narodów. W 1936 r. doszło do nieudanego 
puczu wojskowego, którego zakończył się karami śmierci dla jego przywódców. przywódców 
następnych latach cesarz oraz rząd pod naciskiem kół przemysłowo-wojskowych, opowiedzieli się 
za polityką aneksji. Po umocnieniu się w Mandżurii Japonia rozpoczęła podbój północnych Chin. 
W 1937 r. nastąpiła druga ofensywa wojsk japońskich w toku której zajęte zostały zajęte miasta: 
Pekin, Tiencin i Szanghaj, a w 1938 r. Nankin- stara stolica Chin gdzie Japończycy dokonali 
masakry. W ciągu 4 tygodni wymordowali ok. 300 tys. Ludzi : mężczyzn, kobiet i dzieci.

Okupacja olbrzymiego terytorium w Chinach ugruntowała zacieśniła stosunki na osi Berlin-Rzym-
Tokio. 


