
Historia :klasa VII

LEKCJA 1i 2 (11.05.2020r i 13.05.2020)

 Temat: Lekcja powtórzeniowa

 Uwaga!
Zapoznaj się uważnie z materiałem powtórzeniowym do ostatniego rozdziału. Poniżej 
umieszczone są linki do Quizów na których możesz sprawdzić swoją wiedzę. 
Wpisz tematy do zeszytów. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk

http://testwiedzy.pl/game/56173.html
https://klasowka.onet.pl/podrecznik/wczoraj-i-dzis-klasa-6-podstawowka/podrozdzial-rozdzial-iii-i-
wojna-swiatowa/test

Ważne pojęcia
Ententa – trójporozumienie; porozumienie zawarte w 1907 roku pomiędzy Rosją, Francją i 

Anglią

Trójprzymierze - porozumienie zawarte pomiędzy Niemcami, Włochami i Austro-Węgrami

Wojna pozycyjna – podczas trwania walk obie walczące strony zajmują silnie umocnione 

pozycje – okopy, zasieki

Plan Schliffena – plan według którego działali Niemcy zamierzali pokonać Francję w sześć 

tygodni, następnie rozbroić wojska rosyjskie, które nie są w stanie się szybko zmobilizować

Kocioł bałkański – sytuacja na Bałkanach przed wybuchem I wojny światowej, gdzie 

narastały konflikty pomiędzy mocarstwami opowiadającymi się za poszczególnymi 

państwami bałkańskimi

Orientacja proaustriacka – jedno z ugrupowań narodowych w Polsce powstałych w trakcie I 

wojny światowej; ośrodek działań – Galicja, główny działacz – Józef Piłsudski, organizacja 

drużyn strzeleckich za zgodą Austro-Węgier

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/wczoraj-i-dzis-klasa-6-podstawowka/podrozdzial-rozdzial-iii-i-wojna-swiatowa/test
https://klasowka.onet.pl/podrecznik/wczoraj-i-dzis-klasa-6-podstawowka/podrozdzial-rozdzial-iii-i-wojna-swiatowa/test
http://testwiedzy.pl/game/56173.html


Orientacja prorosyjska –jedno z ugrupowań narodowych w Polsce powstałych w trakcie I 

wojny światowej; główny działacz – Roman Dmowski, Niemcy największym wrogiem 

Polaków – przymierze z Rosją pozwoli na zjednoczenie polskich ziem pod carskim berłem

Akt 5 listopada – wydany jesienią 1916 roku przez cesarzy Niemiec i Austrii (państw 

centralnych); określany także manifestem dwóch cesarzy – niejasna obietnica utworzenia 

Polski na ziemiach zaboru rosyjskiego

Czerwony terror – okres panowania bolszewików w Rosji; głównymi metodami działania 

były zastraszanie, dokonywanie masowych egzekucji, tworzenie obozów koncentracyjnych 

i łagrów; nad porządkiem w Rosji bolszewickiej czuwała tajna policja, Czeka, którą 

kierował Feliks Dzierżyński

Ważne daty

1914-1918 czas trwania I wojny światowej

28 czerwca 1914 – zamach w Sarajewie na arcyksięcia Austro-Węgier Franciszka 

Ferdynanda dokonany przez serbskich nacjonalistów – bezpośrednia przyczyna wybuchu I 

wojny światowej

Marzec 1917 rewolucja lutowa w Rosji – car Mikołaj II abdykuje, Rosja republiką

Listopad 1917 rewolucja październikowa w Rosji; bolszewicy z Leninem na czele 

przejmują władzę

styczeń 1918 orędzie prezydenta USA, Woodrowa Wilsona – 13. punkt przewidywał 

powstanie niepodległej Polski z dostępem do morza

marzec 1918 – pokój brzeski; pokój podpisany przez Lenina i państwa centralne (Niemcy i 

Austro-Węgry); Rosja zrzekła się ziem utraconych w czasie wojny – od Estonii po Ukrainę

11 listopada 1918 nowy rząd niemiecki podpisał porozumienie z aliantami w wagonie 

kolejowym w Compiègne – skończyła się I wojna światowa

11 listopada 1918 powierzono dowództwo wojska polskiego Józefowi Piłsudskiemu – 

Polska stała się niepodległa



1919-1920 – paryska konferencja pokojowa; ustalenie warunków pokoju po I wojnie 

światowej: decydujący głos USA, Anglii i Francji

grudzień 1922 – zmiana nazwy Rosji Radzieckiej na Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich – ZSRR

LEKCJA  2 

 Temat: Sprawdzian wiadomości

Uwaga !
Na ostatniej stronie znajduje się sprawdzian wiadomości. Odpowiedz na 
wszystkie 5 pytań- odpowiedzi prześlij jak najszybciej na  adres 
sp17soswpt@gmail.com , możesz również wysłać na Messenger. 
 Wszystkie wiadomości niezbędne znajdują się w temacie powtórzeniowym 
(powyżej). 
Powodzenia !

mailto:sp17soswpt@gmail.com


Sprawdzian wiadomości

Imię nazwisko

1. W skład trójporozumienia wchodziły państwa;
-....................
-.....................
-.....................

2. W skład trójprzymierza wchodziły państwa:
-.............................
-..............................
-..............................

3. Orientacja proaustriacka – jedno z ugrupowań narodowych w Polsce powstałych w 

trakcie I wojny światowej; jej głównym liderem był.....................................................

4. Podaj lat trwania I wojny światowej.

…...........................................................

5. Jakie wydalenie było bezpośrednią przyczyną wybuchu wielkiej wojny ?

….....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 


