
Zadania dla ucznia na lekcję historii 27 marca 2020 r. 
(piątek):
1. Obejrzyjcie i przeczytajcie dokładnie prezentację oraz 
temat w podręczniku strona 156.
2. Wpiszcie do zeszytu temat 1.
3. Niektóre punkty prezentacji musicie uzupełnić sami – będą 
to zadania zaznaczone kolorem niebieskim  - wpiszcie 
odpowiedzi do zeszytu, będzie to notatka do tematu.
4. Następnie wykonajcie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń 
zamieszczonego również w zakładce „Zadania dla ucznia”
(jeśli nie macie możliwości wydrukować i uzupełnić ćwiczeń, 
to proszę wpisywać tylko odpowiedzi w zeszytach)

W razie wątpliwości, niezrozumienia proszę o pytania w 
dzienniku elektronicznym.



I wojna światowa

czyli konflikt zbrojny trwający 
od 1914 do 1918 

nazywany także „wielką wojną”



1. Powstanie w XIX w. nowych mocarstw, 
czyli Niemiec, Stanów Zjednoczonych i 
Japonii, które szybko stawały się coraz 
silniejszymi potęgami świata. Prowadziło 
do wielu konfliktów z krajami już 
wcześniej były bardzo silne, np.:

2. Przyczynami konfliktów były:
(Poszukajcie w podręczniku na stronie 156 -157 przyczyn konfliktów i 
wpiszcie do zeszytów)

TEMAT 1: ŚWIAT NA DRODZE KU I WOJNIE



a) Trójprzymierze

nazywane też państwami 
centralnymi, które 

kierowały swoje działania 
przeciwko Rosji.

W skład trójprzymierza

weszły państwa: ……………

(wypisz państwa, pomoc znajdziecie 

na mapce w podręczniku str. 157)

Niemiecki plakat propagandowy – "Germania" 

3. W tej atmosferze konfliktów powstają dwa 
sojusze, inaczej bloki polityczno-militarne:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/F_A_von_Kaulbach_Germania_1914.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/F_A_von_Kaulbach_Germania_1914.jpg


b) Ententa, czyli
trójporozumienie

W skład którego weszły: 

……………………….…………

(wypisz państwa, pomoc znajdziecie 
na mapce w podręczniku str. 157)

Rosyjski plakat propagandowy 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Triple_Entente.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Triple_Entente.jpg


4. Wyścig zbrojeń
a) Konflikty między krajami powodowały 

rozbudowę sił zbrojnych i armii każdego z tych 
państw.

b) Powstawały coraz bardziej niebezpieczne i nowe 
rodzaje broni: (wypisz jakie…..)

c) Najbardziej niestabilnym rejonem Europy były 
Bałkany, na których doszło do wybuchu dwóch 
wojen:

- I wojna bałkańska – pokonanie Turcji i powstanie Albanii

- II wojna bałkańska – wywołana przez Bułgarię i 
zakończona    jej klęską.

5. Wyjaśnij co oznacza pojęcie „kocioł Bałkański” …………………



Uczestnicy I wojny światowej: 
kolor zielony – ententa i jej sojusznicy, pomarańczowy –

trójprzymierze, szary kraje neutralne



Skutki działania gazu – oślepieni żołnierze brytyjscy 



Czołgi i samoloty

Pociągi opancerzone, działa



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Vickers_IWW.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Vickers_IWW.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/FrankHurleyAustralian8inchHowitzerBattery.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/FrankHurleyAustralian8inchHowitzerBattery.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Zeppelin_on_water.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Zeppelin_on_water.jpg


Miłej pracy życzę


