
Historia klasa 7. 
Temat: 1. Japońska ekspansja.  
 2. Włochy i Hiszpania. 
 3. Marsz ku wojnie. 
 

Świat na drodze ku wojnie 

1. Militaryzacja III Rzeszy 

a. w 1935 r. Niemcy przywróciły powszechny obowiązek służby wojskowej – zakazany przez 

traktat wersalski 

b. rozbudowa Wehrmachtu – siły zbrojne 

– tworzenie Luftwaffe – siły powietrzne 

– rozbudowa Krigsmarine – marynarka wojenna 

c. w 1936 r. wojska niemieckie wkroczyły do zdemilitaryzowanej Nadrenii (remilitaryzacja Nadrenii) 

d. w 1936 r. został podpisany pakt antykominternowski 

– pakty był wymierzony w ZSRS i partie komunistyczne, zrzeszone w tzw. kominternie 

(III Międzynarodówce Komunistycznej) 

(III Rzesza, Japonia, od 1937 r. Włochy) 

2. W marcu 1938 r. Niemcy dokonały tzw. Anschlussu Austrii, czyli włączenia Austrii do III Rzeszy 

3. Konflikt niemiecko-czechosłowacki o Sudety 

a. w Sudetach mieszkała liczna mniejszość niemiecka, która domagała się włączenia Sudetów do III 

Rzeszy 

b. w celu rozwiązania konfliktu została odbyła się specjalna konferencja w Monachium (29-30 IX 1938 

r.) 

c. w konferencji uczestniczyli przedstawiciele: 

– Adolf Hitler (III Rzesza) 

– Benito Mussolini (Włochy) 

– Neville Chamberlain (Wielka Brytania) 

– Édouard Daladier (Francja) 

d. uczestnicy podpisali układ monachijski, na mocy którego Sudety zostały włączone do Niemiec 

4. Problemy Czechosłowacji wykorzystały Polska i Węgry 

a. Polska zmusiła Czechosłowację do oddania Polsce Zaolzia 

b. Węgry zajęły Ruś Zakarpacką oraz południową Słowację 

5. W marcu 1939 r. nastąpił rozpad Czechosłowacji 

a. Niemcy zagarnęły Czechy i utworzyły zależny od nich Protektorat Czech i Moraw 

c. słowaccy nacjonaliści proklamowali utworzenie odrębnej Słowacji z księdzem Józefem Tiso na czele 

6. Prowadzona przez państwa zachodnie polityka ustępstw wobec III Rzeszy nazywa się appeasement 

7. Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) - gen Francisco Franco 

8. Ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie 

a. ekspansja Japonii spowodowana była dążeniem do zdobycia terenów zasobnych w surowce 

b. atak japoński na Chiny 

– Chiny były osłabione wojną domową między rządem narodowym a komunistami 

– w 1931 r. Japończycy zdobyli Mandżurię i utworzyli marionetkowe cesarstwo Mandżukuo 

– w 1937 r. przeprowadzili ponowy atak i zajęli znaczną część kraju 

https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/794-wehrmacht
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/787-luftwaffe
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/783-kriegsmarine
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/650-remilitaryzacja
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/580-pakt-antykominternowski
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/678-zwiazek-socjalistycznych-republik-radzieckich
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/502-komintern
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/602-anschluss
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/640-hitler-adolf
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/643-mussolini-benito
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/633-chamberlain-arthur-neville
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/572-monachijski-uklad
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/672-protektorat-czech-i-moraw
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/647-tiso-jozef
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/603-appeasement
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/635-franco-francisco


Wykonaj ćwiczenia interaktywne przeznaczone dla klasy siódmej: 

https://wordwall.net/pl/community/klasa-7/historia/%C5%9Bwiat-po-i-wojnie  

 

3. Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 

Ocena poczynań Benita Mussoliniego jest o wiele łatwiejsza. Był on nie tylko w założeniach, 

ale i w wielu metodach, kontynuatorem […] polityki imperializmu włoskiego. Kierunki 

ekspansji pozostały te same: Afryka, Morze Śródziemne, Bałkany. [...] Mussolini osiągnął dla 

Włoch w latach trzydziestych rangę mocarstwową, której przedtem nigdy nie miały. 

Urzeczywistnił dawne marzenia imperialistów włoskich o akcjach militarnych w Europie. [...] 

Podbił [...] Abisynię
1
. Włochy współdecydowały o losach Hiszpanii, Austrii  

i Czechosłowacji, o wojnie i pokoju w wymiarach europejskim i światowym.  

1
Inna nazwa Etiopii. 

J. W. Borejsza, Rzym a wspólnota faszystowska, Warszawa 1981, s. 19. 

A. Wymień cele, które przyświecały Mussoliniemu w polityce zagranicznej. 

 

B. Napisz, jaką pozycję zyskały Włochy dzięki agresywnej polityce Mussoliniego. 

 

4. Wykonaj polecenia. 

A. Wymień strony konfliktu, który miał miejsce w Hiszpanii w latach 1936–1939. 

 

B. Wyjaśnij, co było przyczyną sukcesu generała Franco w hiszpańskiej wojnie domowej.  

 

5. Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 

Ustawa Rzeszy w sprawie ponownego zjednoczenia Austrii z rzeszą Niemiecką, 

wydana w Linzu 13 marca 1938 r. (fragment) 

Art. I. Wydana przez austriacki Rząd Związkowy Ustawa Związkowa Konstytucyjna w 

sprawie ponownego zjednoczenia Austrii z Rzeszą Niemiecką z dnia 13 marca 1938 staje się 

ustawą Rzeszy Niemieckiej. Ma ona brzmienie następujące: [...] 

Artykuł 1 

Austria jest krajem Rzeszy Niemieckiej. 

Artykuł 2 

W niedzielę, dnia 10 kwietnia 1938 r. odbędzie się wolne i tajne głosowanie ludowe 

niemieckich mężczyzn i kobiet Austrii w wieku ponad 20 lat w sprawie ponownego 

zjednoczenia z Rzeszą Niemiecką. 

Artykuł 3 

W głosowaniu ludowym rozstrzyga większość oddanych głosów. 

Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 2002, s. 112–113. 

 

A. Podaj termin, którym w historiografii określa się przyłączenie Austrii do Niemiec. 

B. Wyjaśnij, w jaki sposób Adolf Hitler chciał zalegalizować aneksję Austrii. 

6. Oceń stanowisko Anglii i Francji wobec polityki Niemiec w latach 1936–1939. 

 

https://wordwall.net/pl/community/klasa-7/historia/%C5%9Bwiat-po-i-wojnie

