
 

KLASA 7A 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

( jest to powtórzenie ostatniego tematu, skończyliśmy w środku tematu, więc żeby wszystkim 

się zgadzało podaje jeszcze raz notatkę, w formie tabelki)  

T: Zjednoczenie Włoch i Niemiec. 

Cel: będę znał(a) przebieg procesu zjednoczenia Włoch i Niemiec 

1. Zjednoczenie Włoch i Niemiec: 

KRAJ WŁOCHY NIEMCY 

koncepcje  -oddolny o przyłączeniu kolejnych 

obszarów decydował plebiscyt ludności 

-odgórne o przełączeniu decydowali 

politycy,  

- małe Niemcy – za tą koncepcją 

były Prusy, zjednoczenie nie miał 

obejmować Cesarstwa 

Austrackiego,  

-Wielkie Niemcy – za tą 

koncepcją była Austria, 

zjednoczenie  miało objąć 

terytorium, którym rządzili 

Habsburgowie ( dynastia rządząca 

Austrią) 

bohaterowie 

zjednoczenia 

Camillo Cavour 

Giuseppe Garibaldi 

Otton von Bismarck 

państwa 

jednoczące 

Piemont (Królestwo Sardynii) Prusy 

Przebieg 

procesu 

zjednoczenia 

 - zwycięstwo Piemontu i Francji nad 

Austrią pod Solferino (1859), 

przyłączenie do Piemontu Lombardii, a 

po plebiscytach – księstw środkowych 

Włoch i części Państwa Kościelnego 

(1860), 

-wyprawa tysiąca „czerwonych 

koszul”zorganizowana przez 

Garibaldiego przeciwko Królestwu 

Obojga Sycylii (1860); plebiscyt i 

przyłączenie Królestwa do Piemontu; 

powstanie zjednoczonego Królestwa 

Włoch (1861), 

-przyłączenie regionu Wenecji (1866), 

- zajęcie reszty Państwa Kościelnego i 

Rzymu. Rzym staje się stolicą Włoch w 

1871r. 

-wojna Prus i Austrii z Danią o 

Szlezwik i Holsztyn (1864), 

-wojna Prus z Austrią (1866); 

utworzenie Związku 

Północnoniemieckiego pod 

przewodnictwem Prus, 

- wojna z Francją; utworzenie 

Cesarstwa Niemieckiego (1871). 

 

2. Komuna Paryska: 

-rok 1871 

- przyczyny rewolucji zwanej Komuną Paryską była klęska Francji w wojnie z Prusami 

-najważniejsze wydarzenia tej rewolucji: 



* po stronie rewolucji Gwardia Narodowa (która broniła miasta przed Prusami), 

*walki uliczne, 

*powołanie przez rewolucjonistów Rady Komuny Paryskiej, a rząd Thiersa wycofuje się z 

Paryża, 

*rewolucjoniści wydają dekrety, które między innymi mówią o rozdziale Kościoła od 

państwa, powszechną świecką oświatę itd., 

*na czele wojsk rewolucyjnych staje Jan Henryk Dąbrowski, 

*błąd rewolucjonistów polegał między innymi na tym, że nie zajęli się rozprzestrzenianiem 

rewolucji poza rejon Paryżu, 

-rząd Thiersa zmobilizował wojska i wrócił do Paryża,  

-skutki rewolucji: represje wobec rewolucjonistów.  

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*tragiczny bilans (dużo ofiar) bitwy pod Solferino przyczynił się do powstania Czerwonego 

Krzyża 

- na YouTubie proszę obejrzeć film: 

Zjednoczenie Włoch 

https://www.youtube.com/watch?v=e3XRne7xcOY 

Zjednoczenie Niemiec 

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