
klasa VII – 04. 05. 2020r.

1. Zapisz w zeszycie temat : Narodziny faszyzmu we Włoszech.

2. Przeczytaj temat z podręcznika (strony 189-192)

3. Przepisz lub wydrukuj i wklej notatkę do zeszytu

• Faszyzm narodził się we Włoszech po I wojnie św. Był wynikiem rozczarowania 
Włochów skromnymi zdobyczami wojennymi i pogłębiającego się kryzysu 
gospodarczego.

• W październiku 1922 r. kombatanci wojenni zrzeszeni w Narodowej Partii 
Faszystowskiej pod wodzą Benita Mussoliniego dokonali udanego zamachu stanu 
(tzw. marsz na Rzym), przejmując władzę. Ważną rolę odegrały w tym bojówki 
faszystowskie, tzw. czarne koszule

• Mussolini ogłoszony został wodzem (wł. Duce) i rozpoczął likwidację opozycji 
politycznej. Ograniczono zasady wolnego rynku, organizując pod nadzorem państwa
korporacje (zrzeszenia ) robotników i przedsiębiorców. Państwo przejęło ścisły 
nadzór nad edukacją, kulturą i nauką. 

• Faszyści odwoływali się do tradycji antycznego Rzymu, prowadząc agresywną 
politykę ekspansji terytorialnej. Po wojnie z Abisynią (1935-1936) Włochy 
uzyskały Erytreę, Etiopię i Somali Włoskie.

• Chcąc uniknąć ingerencji Kościoła w sprawy państwa Mussolini zakończył konflikt z
Kościołem poprzez podpisanie w 1929 r. traktatów laterańskich i konkordatu.

4. Wykonaj ćwiczenia (przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu)

• ćwiczenie 1

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z okresu międzywojennego we Włoszech (wstaw 
cyfry 1-5)

A. marsz „czarnych koszul” na Rzym ……
B. zawarcie traktatów laterańskich ……
C. powstanie Związków Włoskich Kombatantów ……
D. objęcie funkcji premiera przez Benita Mussoliniego ……
E. utworzenie Narodowej Partii Faszystowskiej ……

• ćwiczenie 2 

Wymień cechy charakterystyczne państwa faszystowskiego
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Prace proszę przesłać na maila do piątku ( 08. 05. 2020 r. )



klasa VII – 07.05.2020 r. 

1. Zapisz w zeszycie temat : Niemcy pod władzą Hitlera.

2. Przeczytaj temat z podręcznika (strony 193-197)

3. Przepisz lub wydrukuj i wklej notatkę do zeszytu

• Nazizm narodził się w Niemczech po przegranej I wojnie św. Popularność 
zawdzięczał niezadowoleniu społeczeństwa z klęski wojennej i postanowień 
traktatu wersalskiego, kryzysowi ekonomicznemu oraz nieskuteczności instytucji 
demokratycznych.

• Partia nazistowska , NSDAP  łączyła w swoim programie socjalizm z 
nacjonalizmem. W 1921 r. na jej czele stanął Adolf Hitler . Organizacja utworzyła 
paramilitarne bojówki SA zwane brunatnymi koszulami.

• W 1923 r. naziści dokonali nieudanego zamachu stanu (pucz monachijski), w 
wyniku którego Hitler trafił do więzienia, gdzie stworzył manifest programowy, 
jakim była książka „Mein Kampf (Moja walka)

• Nazizm zakładał wyższość rasy niemieckiej (aryjskiej) nad innymi narodami, 
zwłaszcza Żydami. Głosił kult siły i wojny, zwalczał chrześcijaństwo, negował 
liberalizm i demokrację. Wg Hitlera naród niemiecki powinien zostać oczyszczony 
rasowo i uzyskać większą „przestrzeń życiową”.

• W 1933 r. NSDAP wygrała wybory, a Hitler został kanclerzem (premierem). W 
1934 r. Hitler wygrał wybory prezydenckie i połączył oba urzędy, ogłaszając się 
wodzem (niem. Fuhrer )

• Zdobywszy władzę , naziści pod pozorem walki z zagrożeniem komunistycznym, 
wprowadzili specjalne ustawodawstwo, przekształcające Niemcy w dyktaturę 
nazistowską. Rozwiązano partie (prócz NSDAP), ograniczano swobody 
obywatelskie, rozpoczęto prześladowania rasowe.  Opozycja polityczna została 
rozbita, niezadowolonych z nazistowskich rządów umieszczano w obozach 
koncentracyjnych. 

• Hitler doprowadził do wymordowania ewentualnych rywali w walce o władzę ( „noc
długich noży” , 1934r. )

• W 1935 r. ogłoszono w III Rzeszy ustawy norymberskie, a w 1938 r. podczas tzw. 
nocy kryształowej doszło do masowych pogromów Żydów.

• Niemcy, łamiąc postanowienia traktatu wersalskiego rozbudowywali siły zbrojne.

4. Wykonaj ćwiczenia ( przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu )

• ćwiczenie 1

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z okresu międzywojennego w Niemczech ( wstaw 
cyfry 1-8 )

A. „noc długich noży”, likwidacja opozycji w szeregach SA i NSDAP …...
B. nieudany pucz monachijski ……
C. utworzenie Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) ….
D. wydanie ustaw norymberskich pozbawiających ludność żydowską większości



     praw obywatelskich i majątków……
E. Hitler kanclerzem Niemiec ……
F. „noc kryształowa” ……
G. pożar Reichstagu i delegalizacja Komunistycznej Partii Niemiec ……
H. zwycięstwo NSDAP w wyborach parlamentarnych ……

• ćwiczenie 2

Porównaj włoski faszyzm i niemiecki nazizm. Wskaż, które z wymienionych stwierdzeń 
charakteryzowały poglądy i działania totalitarnych władz we Włoszech oraz Niemczech. 
Wstaw „x” we właściwe miejsce.

                                                              

Włochy Niemcy

skrajny nacjonalizm

system jednopartyjny

kult państwa i wodza

skrajny antysemityzm

zorganizowanie 
społeczeństwa w oparciu o 
korporacje

polityka ekspansji

Proszę o przesłanie prac na maila do piątku (08. 05. 2020 r.)


