
Historia :klasa VII

Praca domowa: 
Przeczytaj uważnie treść notatki. Przepisz do zeszytu temat. Posiłkując si notatką lub 
podręcznikiem wypisz pod tematem jakie były bezzwłocznie nakazy wobec Niemców po 
podpisaniu zawieszenia broni w lesie Compiègne (czy.: kąpień) – 11 XI 1918 r.
Strony do prezentacji multimedialnej do tego tematu. Jeśli jest taka możliwość proszę 
skopiować (lub wpisać jeśli nie chce się otwierać) i obejrzeć.

https://www.youtube.com/watch?v=-bua8zPk4fk 

https://www.youtube.com/watch?v=AxZh8aqEbGU 

LEKCJA 1i 2 (20.04.2020r i 21.04.2020)
 Temat: Zakończenie I wojny światowej 

1. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny 

a. jedną z przyczyn przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie państw ententy było 
rozpoczęcie przez Niemców nieograniczonej wojny podwodnej i zatopienie kilku okrętów amerykańskich

 b. Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę państwom centralnym w  kwietniu 1917 r., ale 
nie były do niej gotowe – przygotowania zabrały im prawie rok  
 c. ogłoszenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych  Thomasa Woodrowa Wilsona 

czternastopunktowego programu pokojowego

2. Działania wojenne na froncie zachodnim w 1918 r.

a. ostania wielka ofensywa niemiecka na froncie zachodnim
– Niemcy chcieli zakończyć wojnę swoim zwycięstwem zanim pełną gotowość osiągną Stany Zjednoczone

– ofensywa, która zaczęła się w marcu 1918 r., początkowo przyniosła Niemcom duże sukcesy – armia 

niemiecka ponownie zbliżyła się do Paryża

 b. Francuzom udało się powstrzymać Niemców dopiero podczas drugiej bitwy nad Marną – V-

VII 1918 r.

c. pokonane wojska niemieckie musiały się wycofać

d. Niemcom zaczęło brakować ludzi i sprzętu do dalszej walki
3. Klęska państw centralnych

a. 3 XI 1918 r. – kapitulacja Austro-Węgier

 b.  3 XI 1918 r.  w Niemczech wybuchła rewolucja – abdykacja  cesarza      Wilhelma II  

 c. podpisanie przez dowództwo niemieckie  zawieszenia broni w lesie Compiègne (czy.: 

kąpień) – 11 XI 1918 r.

– Niemcy musieli bezzwłocznie zwrócić Francji Alzację i Lotaryngię.

– Niemcy musieli wydać wszystkie samoloty, okręty podwodne, duże okręty nawodne, większość artylerii i 

broni maszynowej
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– musieli również bezzwłocznie zwolnić jeńców wojennych


