
Pozdrawiam i życzę udanych wakacji:) Uważajcie na Siebie!!! 

KLASA 7b 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Świat na drodze ku II wojny światowej cz.2 

Cel: będę potrafił (a) wymienić: skutki społeczne I wojny światowej, nowe nurty w 

architekturze i sztuce, podboje Japonii, politykę ustępstw wobec Hitlera w Europie.  

( Proszę przeczytać, nie przepisywać:  

-Po I wojnie światowej większość państw europejskich wprowadziło obowiązek powszechnego 

szkolnictwa. Konsekwencją tęgo był wzrost czytelnictwa prasy. Intensywnie rozwijało się też 

radio i kino. W ten W ten sposób kształtowało się społeczeństwo masowe. 

-Nastąpił rozwój komunikacji – coraz częściej wybierano jakoo środek transportu samochód 

lub samolot. Rozbudowano również sieć dróg, w tym autostrad. Auta produkowano szybciej 

dzięki wprowadzeniu produkcji taśmowej. 

-W sztuce pojawiły się nowe kierunki artystyczne – dadaizm ( kierowali się nieograniczoną 

swobodą – ich dzieła składały się z połączonych ze sobą przypadkowych przedmiotów) , 

surrealizm ( duże znaczenie przepisywał ludzkiej wyobraźni i w swojej twórczości 

przedstawili wizje np.: senne) oraz futuryzm. W dziedzinie architektury rozwijał się 

funkcjonalizm i modernizm, cechuje się prostotą oraz funkcjonalnością. 

-I wojna światowa przyspieszyła proces emancypacji kobiet. Zaczęły wykonywać zawody 

zarezerwowane wcześniej dla mężczyzn. Coraz częściej przyznawano im także prawa 

wyborcze ) 

1. Japońska ekspansja w latach 30 XX wieku: 

a) przyczyny: słabość parlamentaryzmu, kryzys gospodarczy i nędza chłopów, ambicje 

mocarstwowe Japonii, militaryzm, nacjonalizm 

b) przebieg: armia japońska wkroczyła do Mandżurii i utworzyła tam marionetkowe państwo 

Mandżukuo, Japonia wystąpiła  z Ligi Narodów, armia japońska zaatakowała Republikę 

Chińską, co rozpoczęło  drugą wojnę chińsko – japońską, Japończycy w Chinach popełnili 

ludobójstwo, do 1938 roku armia japońska opanowała znaczne obszary Chin ale nie odniosła 

zwycięstwa. 

2. Hiszpańska wojna domowa ( 196-1939): 

a) przyczyny: konflikty między grupami społecznymi, stronnikami monarchii a 

zwolennikami republiki, pragnienie niepodległości wśród mniejszości narodowych: 

Katalończyków i Basków, słaba kontrola rządu nad armią, bezpośrednią przyczyną 

zwycięstwo lewicowego Frontu Ludowego w wyborach parlamentarnych 

b) przebieg: zbuntowała się część armii dowodzonej przez gen. Franco, poparcie dla stron 

konfliktu udzielili rebeliantom ( frankistom) Kościół, arystokracja, część chłopów, 

zwolennicy prawicy, Włochy i Niemcy; republikanom – mieszkańcy miast, klasa średnia, 

robotnicy, najbiedniejsi chłopi, Katalończycy, Baskowie, partie lewicy, ochotnicy spoza 



Hiszpanii, ZSRR, z czasem po obu stronach przeważały ugrupowanie skrajne: faszyści u 

frankistów, komuniści  u republikanów, wiosną 1939 roku frankiści zdobyli Madryt i wygrali 

wojnę, 

c) skutki: od 300 tys do miliona ofiar, ruina kraju i bieda, rządy autorytarne gen. Franco jako 

dyktatora do 1975 roku, przetestowanie przez  Niemców i Włochów nowych typów broni i 

nowych sposobów prowadzania wojny. 

3. Polityka ustępstw państw zachodnich wobec nazistowskich Niemców (określana jako 

appeasement, czyli polityka „ugłaskiwania” Hitlera): 

-brak reakcji Zachodu na działanie Hitlera: wprowadzenie w Niemczech obowiązkowej 

służby wojskowej, utworzenie Luftwaffe, remilitaryzację Nadrenii, Anschluss (przyłączenie) 

Austrii, zgoda Zachodu na rozbiór Czechosłowacji (podpisanie układu monachijskiego na 

jego mocy przekazano Niemcom Sudety, tj. zachodnią część Czechosłowacji), koniec polityki 

ustępstw w wyniku utworzenie zależnego od Niemiec Protektoratu Czech i Moraw. 

4. Powstanie osi Berlin – Rzym – Tokio 1936-1937 

( pakt antykominternowski wymierzony przeciwko komunizmowi ale w rzeczywistości 

chodziło o uzyskanie światowej hegemonii przez te państwa). 

5. Pakt Ribbentrop – Mołotow 

-zawarty 23 sierpnia 1939 roku między Trzecią Rzeszą a ZSRS, 

-tajny protokół paktu dzielił Europę Środkową na dwie strefy interesów: radziecką: 

wschodnią część Polski. Finlandia, Estonia, Łotwa oraz część Rumuni, niemiecką: zachodnią 

część Polski i Litwa, 

-ZSRS obiecała neutralność w razie wojny toczonej przez Trzecią Rzeszę co oznaczało zgodę 

Stalina na niemiecką agresję przeciwko Polsce.    

 ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Aktorzy, którzy w tamtym czasie zyskiwali statut gwiazd to: Rudolf Valentino, Greta 

Garbo, Pola Negri ( właśc. Apolina Chałupiec), Charlie Chaplin. 

*Pod koniec lat 20 XX wieku w Wielkiej Brytanii do sprzedaży trafiły pierwsze odbiorniki 

telewizyjne.   

*W 1929 roku po raz pierwszy wręczono Oskary. 

*W 1928 roku po raz pierwszy pojawiła się w filmie rysunkowym Myszka Miki. 

-dla chętnych filmy:  

Świat na drodze ku II wojnie światowej. 

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

-dla chętnych quiz:  

Ku wojnie 

https://learningapps.org/5684790  

https://www.youtube.com/watch?v=jMbUvB_aByw
https://learningapps.org/5684790

