Klasa 7 b. Historia świata i Polski od 1864 do 1939 roku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl
lub zdjęcia na telefon – 511 842 420. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach imienia i
nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część VII. Trójprzymierze. Trójporozumienie.
Przypomnienie wiadomości.
Zapisz do zeszytu
- Wyjaśnij termin „młoda Polska”.
- Podaj przedstawicieli młodej Polski.

1. Belle epoque (1871-1914) – to wspaniała epoka w historii Europy. Ludzie się bawili, byli
wynalazcami, naukowcami, artystami. Zapomnieli o wojnie. Żyć nie umierać – wino, kobiety,
śpiew. Radość. Było jedno ale! Władcy państw, w których mieszkali, chcieli doprowadzić do
wojny. Trzymali to w tajemnicy. Miała ona przynieść lepszą przyszłość. Pomysł ten miał
kosztować 20 milionów zabitych i około 30 milionów rannych i kalek. Co to znaczy mieć dobry
pomysł!?
2. Przyczyny Wielkiej Wojny:
a. Spór mocarstw o wpływy na oceanach i morzach. Kontrola na tych akwenach handlu to
czysty zysk.
b. Władze Francji dążyły do rewanżu za przegraną wojnę z Niemcami w 1871 roku.
c. O Bałkany (Serbię, Grecję, Rumunię, Bułgarię) miedzy Rosją a Austro-Węgrami.
d. Wszyscy kłócili się o podział kolonii (o surowce: złoto, ropę).
e. Powstanie trójporozumienia (Francja, Wielka Brytania, Rosja, USA od 1917 r.) i
trójprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja) – sojuszy wojskowych skierowanych
przeciwko sobie.
f. Zabójstwo w czerwcu 1914 roku w Sarajewie arcyksięcia Ferdynanda – następcy tronu
Austro-Węgier.
g. Austro-Węgry oskarżyły Serbie i wypowiedziały jej wojnę. Za Serbami stanęła Rosja. Rosję
poparły Francja i Wielka Brytania, a Austro-Węgry – Niemcy i Turcja.
3. Było fajnie – jest wojna.
Ćwiczenie.
Zapisz odpowiedź na polecenia w zeszycie.
1. Jakie państwa wchodziły w skład trójprzymierza i trójporozumienia?
2. Podaj 3 przyczyny wybuchu I wojny światowej.

Część VIII. Broń, uzbrojenie, bitwy I wojny światowej 1914-1918.

1. Skrót działań wojennych. Niemcy postanowili uderzyć najpierw na Francję, zdobyć Paryż, a
następnie przerzucić wojska przeciw Rosji i ją pokonać. Plan był prosty. Przeciwnicy nie byli
przygotowani do wojny. Francja się uratowała bitwą nad rzek Marną w 1914 roku (przerzucając
tysiące żołnierzy taksówkami paryskimi) i atakiem wojsk rosyjskich na Wschodzie. Po tej bitwie
obie strony okopały się i rozpoczęła się wojna pozycyjna, czyli żadna ze stron nie miała takiej
przewagi, by pokonać przeciwnika. Następne lata żołnierze obu stron siedzieli w okopach, błocie,
głodzie, robactwie. Maskotką tamtych dni stały się oswojone szczury.
Bitwa pod Verdun w 1916 roku była najkrwawsza, ale też i nierozstrzygnięta.
2. Kto przegrał? Odpowiedź – Niemcy i Austro-Węgry. Dlaczego?
a. Brak rezerw ludzkich.
b. Francję i Anglię wsparły USA 1 milionem żołnierzy.
c. Zastosowanie tanków – czołgów przez Anglików.
d. Niemcy walczyli na dwa fronty: na Zachodzie i na Wschodzie.
e. Austro-Węgry się rozpadły, Niemcy zostali sami.
11 listopada 1918 roku ogłoszono zawieszenie broni na froncie zachodnim – tym samym nastąpił
koniec I wojny światowej.
3. Broń ciężki karabin maszynowy – taśma posiadała od 200 do 250 naboi – super broń; samoloty
dwu-trzypłatowe – prędkość do ponad 200 km na godzinę, kabina bez osłony; łodzie podwodne –
puszki sardynek, smród, strach, ale zaleta – niewykrywalne; czołgi – tanki, czyli po angielsku
beczka, prędkość od 2 do 20 km na godzinę, broń nie do zatrzymania.
Ciekawostka.
Do jednej z najkrwawszych bitew I wojny światowej w 1914 roku należy zapisać bitwę pod Łodzią,
Tannenbergiem, czyli po polsku Grunwaldem.

Ćwiczenie.
Zapisz odpowiedź na polecenia w zeszycie.
1. Podaj nazwy broni, używanej podczas I wojny światowej.
2. Podaj przyczyny klęski Niemiec.

Proszę przepisać obie lekcje do zeszytu lub wydrukować i wkleić do zeszytu i przesłać zdjęcie
na e-maila lub telefon.

