
KLASA 7b 

LEKCJA ON-LINE środa -03.06.2020r, godz.13.00- 13.30 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Świat po I wojnie światowej. 

Cel: będę potrafił (a) powiedzieć na czym poległą ład wersalski, działalność Ligii Narodów i 

znaczenie wielkiego kryzysu gospodarczego.  

1.  Skutki I wojny światowej: 

-(Postęp techniczny w dziedzinie wojskowości sprawił, że ofiar było znacznie więcej niż we 

wcześniejszych konfliktach.) Zginęło prawie 10 milionów żołnierzy, a ok. 20 milionów zostało 

rannych (z czego 3,5 mln. stało się kalekami), 

(w czasie wojny zastosowano po raz pierwszy: czołgi, karabiny maszynowe, samoloty, 

telefony polowe, okręty podwodne, hełmy, żołnierze zaczęli nosić mundury maskujące itd.) 

- pandemia grypy hiszpanki ( 1918-1919,  spowodowało śmierć ok. 20 milinów ludzi), 

-poprawiła się sytuacja kobiet: podjęły pracę: po wojnie w wielu krajach otrzymały prawa 

wyborcze, 

-powstała Rosja Radziecka, rozpadły się Austro – Węgry, Niemcy stały się republiką, w 

Europie utworzono 11 nowych państw, wśród nich Polskę, 

(pozostałe państwa to między innymi Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, 

Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców, od 1929 r Jugosławia, niepodległość odzyskała 

Irlandia), 

-powstanie nazizmu i faszyzmu. 

2. Traktat wersalski: 

 -traktat pokojowy między zwycięzcami I wojny światowej a Niemcami podpisany w Wersalu 

w czerwcu 1919r., 

-najważniejsze decyzje podejmowali na niej przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii, Francji i Włoch, określane mianem Wielkiej Czwórki 

-na jego mocy Niemcy: straciły 13 % terytorium i wszystkie kolonie, musiały zmniejszyć 

armię do  100 tysięcy żołnierzy i pozbyć się czołgów i samolotów wojskowych, zgodziły się 

demilitaryzację Nadrenii, uznały, że noszą winę za wybuch wojny,zostały zmuszone do 

zapłacenia reparacji.  

3. Liga Narodów: 

-w 1920r rozpoczęła swoją działalność, 

-siedziba w Genewie w Szwajcarii,  

-cele: utrzymanie pokoju na świecie i popieranie współpracy między państwami. 

4. Układ w Rapallo: 

-układ między Niemcami, a Rosją Radziecką w 1922roku, 

-oba państwa zrezygnowały z odszkodowań  wojennych i nawiązywały tajną współpracę 

wojskową, 



-skutki: powstał sojusz niebezpieczny dla Europy, zwłaszcza dla Polski, oba państwa wyrwały 

się z międzynarodowej izolacji. 

5. Układ w Locarno: 

- układ między Francją i Belgią, a Niemcami w 1925roku, 

-Niemcy zaakceptowali swą powojenną granicę na zachodzie, 

-skutki: zagrożenie dla Polski i Czechosłowacji, które nie uzyskały gwarancji granic. 

6. Wielki kryzys w USA i Europie: 

-1929 – 1933, 

-rozpoczął się od krachu na nowojorskiej giełdzie Wall Street tzw.: „czarny czwartek” ( 24 

października 1929) 

-bezpośrednia przyczyna: nadprodukcja towarów przemysłowych, 

-skutki:  

a) ekonomiczne _ osłabienie handlu międzynarodowego, spadek produkcji przemysłowej, 

wzrost bezrobocia i ubóstwa, 

b) polityczne – dojście do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera, 

-sytuacja zaczęła się zmieniać w 1933 r za sprawą polityki ( New Deal) Nowego Ładu  

( prezydent USA Franklin Delano Roosevelt wprowadził program reform ekonomiczno – 

społecznych, polegało to na tym, że instytucje państwowe organizowały na szeroką skalę 

roboty publiczne, co dawało zatrudnienie wielu bezrobotnym). 

ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* W I wojnie światowej uczestniczyły 33 państwa ( oraz ich kolonie) z pięciu kontynentów. 

Ogółem na cele wojenne wydano ponad 200 mld dolarów. 

*W Gdyni Chyloni znajduję się pomnik poświęcony poległym w 1914 – 1920, ufundowali go 

mieszkańcy tej dzielnicy, bo wiem nie było tu rodziny, która nie straciła kogoś bliskiego w 

czasie I wojny światowej. 

*Polska i część państw Europy Środkowej musiały podpisać  tzw. mały traktat wersalski, w 

których zobowiązały się do przestrzegania praw mniejszości narodowych i wyznaniowych na 

swoim terytorium. Dokumentu tego nie musiały jednak podpisywać państwa Europy 

Zachodniej, w tym Niemcy. 

*Polska była również członkiem Ligi Narodów. W 1926 roku w jej skład weszły Niemcy, a w 

1934 roku ZSRS. Członkiem nie było USA, co znacznie osłabiło tę organizację. W 1946 roku 

została rozwiązana.  

*Jeden z brytyjskich bezrobotnych w okresie wielkiego kryzysu nosił tabliczkę z napisem: 

„Znam 3 zawody, mówię 3  językami, walczyłem przez 3 lata, ma 3 dzieci i nie mam pracy od 

3 miesięcy, ale chcę tylko jednego zatrudnienia” 

-dla chętnych filmy:  

Świat po I wojnie światowej - "Wczoraj i dziś" (klasa VII) 

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

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


-dla chętnych quiz:  

Zakończenie I wojny światowej 

https://learningapps.org/4395848  

I wojna światowa 

https://learningapps.org/6921428  

https://learningapps.org/4395848
https://learningapps.org/6921428

