
KLASA 7a 

LEKCJA ON-LINE -wtorek 19.05.2020r, godz. 13.20 – 13.50 Microsoft Teams, proszę 

zabrać telefony komórkowe. 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Świat na drodze ku wojnie. Na frontach I wojny światowej. 

Cel: będę potrafił (a) wymienić przyczyny konfliktów między państwami europejskimi, będę 

znał (a) przebieg walk na frontach I wojny światowej.  

1. Trójprzymierze – blok państw do których należały: Niemcy, Austro – Węgry, Włochy; po 

odstąpieniu Włoch nazwano je blokiem państw centralnych. 

(do państw centralnych dołączyła także Bułgaria i Turcja)  

2. Trójporozumienie – blok państw do których należała: Francja, Rosja i Wielka Brytania, 

zwany też ententą ( w 1915 roku do trójporozumienia przystąpiły Włochy). 

3. Przyczyny I wojny światowej (zwanej też „Wielką Wojną”): 

-wyścig zbrojeń w pierwszych latach XX wieku między państwami centralnymi, a ententą,  

- pragnienie zdobycia kolonii i panowanie w Europie przez Niemcy, czemu przeciwstawiała 

się zwłaszcza Wielka Brytania, 

-chęć odzyskania przez Francję Alzacji i Lotaryngii,  

-dążenie przez Rosję do zdobyczy terytorialnych w Europie, zwłaszcza tureckich cieśnin 

czarnomorskich,  

-sprzeczne interesy Rosji i Austro – Węgier na Bałkanach 

(Rosja próbowała sobie podporządkować narody słowiańskie z Bałkanów), 

-bezpośrednią przyczyną: zamach w Sarajewie na następcę tronu Austro – Węgier arcyksięcia 

Franciszka Ferdynanda. 

(nie przepisujcie tylko przeczytajcie: Sarajewo było stolicą Bośni – prowincji na Bałkanach 

należącej do Austro – Węgier, lecz zamieszkanej przez południowych Słowian. Z tego powodu 

do Bośni rościła pretensje słowiańska Serbia. Tymczasem Franciszek Ferdynand pragnął 

nadać autonomię południowym Słowianom, co mogło zadowolić Bośniaków i pokrzyżować 

serbskie plany zjednoczeniowe. Aby do tego nie dopuścić, serbscy nacjonaliści postanowili go 

zabić) 

4. I wojna światowa trwała od 28 czerwca 1914 roku do 11 listopada 1918 roku. 

5. Przebieg wojny: 

- niemiecki plan zakładał szybkie pokonanie Francji, a potem przerzucenie wojsk na wschód i 

rozgromienie Rosji, 

-Niemcy rozpoczęli wojnę błyskawiczną, zwaną też manewrową (polegała na szybkim 

uderzeniu w niespodziewanym miejscu), zaatakowali Francję z Belgii, której neutralność 

pogwałcili, i dotarli w okolice Paryża (bitwa nad Marną), 



-Jesień 1914 r. ustaliła się linia frontu zachodniego biegnąca przez Belgię i Francję. 

Rozpoczęła się wojna pozycyjna między Francuzami i Brytyjczykami a Niemcami (zapoznaj 

się infografiką z podręcznika str. 164 – 165). 

-rewolucja lutowa i październikowa w Rosji,  

(wydarzenie to miało wpływ na I wojnę światową, szczegóły w następnym temacie), 

-bitwy: Niemców z Francuzami pod Verdun i Niemców z Brytyjczykami nad Sommą (1916), 

-w lutym 1917 roku Niemcy rozpoczęli nieograniczoną wojnę podwodną (oznaczało to, że 

niemieckie okręty będą atakować wszystkie jednostki pływające po morzu), 

-w kwietniu 1917 roku z powodu zatopienia przez U – Booty ( okręty podwodne) kilka 

amerykańskich statków handlowych USA wypowiedziały wojnę Niemcom (największa bitwa 

morska – bitwa jutlandzka),  

- w marcu 1918 roku państwa centralne podpisały pokój z Rosją Radziecką, front wschodni 

przestał istnieć ( traktat brzeski), 

- w sierpniu 1918 brytyjskie i francuskie czołgi przełamały linie frontu, 

-9 listopada 1918 roku wybuchła rewolucja w Berlinie, Niemcy ogłoszoną republiką. Nowy 

rząd podpisał rozejm z aliantami, I wojna światowa dobiegła końca. 

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* W pierwszych latach XX wieku wydatki wojskowe głównych państw Europy wzrosły o 

50% ( najszybciej rozwijały się siły zbrojne Niemiec). 

*Bitwa nad rzeką Marną – pamiętacie w ubiegłym roku mówiłam Wam, że dowódca wojsk 

francuskich zarekwirował wówczas 600 paryskich taksówek i zawiódł nimi na front oddziały 

i w ten sposób uratował miasto. 

*Bitwa pod Verdun nazwana „piekłem Verdun” trwała z przerwami 10 miesięcy, zginęło w 

niej ponad 300 tysięcy ludzi, a ok. 500 tysięcy odniosło ranny.  

* Bitwa nad Sommą zginęło bądź zostało rannych ponad 1,1 milion żołnierzy. W pierwszym 

dniu walki zginęło ok. 20 tys. żołnierzy brytyjskich. Podczas tej bitwy użyto po raz pierwszy 

czołgów.  

*Najbardziej niestabilnym regionem Europy były Bałkany. Region ten był miejscem wielu 

napięć na tle religijnym i narodowościowym, nazwano go kotłem bałkańskim. Po osłabieniu 

Turcji w tym regionie zaczęły powstawać nowe państwa. Proces ten doprowadził do wybuchu 

dwóch wojen bałkańskich ( było to w 1912 r i w 1913r). 

*Na przełomie XIX w. i XX wieku do grona mocarstw dołączyła Japonia. Na początku XX 

wieku doszło do wojny rosyjsko – japońskiej, która zakończyła się pozytywnie dla Japonii.  

*Zamachu na arcyksięcia dokonał Gawryło Princip. 

* W ubiegłym roku opowiadałam Wam o Bożym Narodzeniu w 1914 roku. Dzisiaj proponuję 

krótki film: „Wigilia na froncie”. Ale historia  odc. 132 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2DqzA4bhBI  

-dla chętnych filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2DqzA4bhBI


I wojna światowa w pigułce  

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

-dla chętnych quiz: https://learningapps.org/3746129  https://learningapps.org/3535621  

Polecam Wam, także film pt: „I młodzi pozostaną”z 2018r. Opowiadałam Wam o tym 

filmie. Jest on już dostępny w internecie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdjzhJVFIi
https://learningapps.org/3746129
https://learningapps.org/3535621

