
KLASA 7b 

LEKCJA ON-LINE środa -10.06.2020r, godz.13.00- 13.30 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Świat na drodze ku II wojny światowej cz.1 (narodziny faszyzmu i imperium 

komunistyczne) 

Cel: będę potrafił (a) powiedzieć jak wyglądały rządy faszystów  we Włoszech, rządy Adolfa 

Hitlera w Niemczech, rządy Józefa Stalina w Rosji.  

1. Faszyzm we Włoszech: 

( proszę przeczytać, nie przepisywać: niezadowolenie Włochów z wyników I wojny światowej, 

gospodarka znajdowała się w kiepskiej formie, było wysokie bezrobocie, które zwłaszcza 

dotknęło żołnierzy. Doprowadziło to do tego, że właśnie w środowisku żołnierzy powstały 

Związki Włoskich Kombatantów, które przekształciły się Narodowa Partię Faszystowska).   

- w latach 1919 – 1920 w państwie panował chaos, z obawy przed rewolucją właściciele 

ziemi i przemysłowcy wsparli twórce faszyzmu Benito Mussoliniego, 

- w trakcie marszu „czarnych koszul” na Rzym król mianował Mussoliniego premierem, 

- Mussolini rozwiązał wszystkie partie poza faszystowską, zniósł wolność prasy, wybory 

zastąpił plebiscytami, nowy ustrój określił jako totalitarny.  

2. Narodowy socjalizm (nazizm) – ideologia, której twórcą był Adolf Hitler. Łączyła skrajny 

nacjonalizm z socjalizmem. Jej elementami były rasizm i antysemityzm. 

3. Etapy dojścia do władzy Hitlera: 

 - po I wojnie światowej utworzono Republikę Weimarska (1919 – 1933, miała ustrój 

demokratyczny), 

-NSDAP ( Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza) wygrała wybory do 

Reichstagu, uzyskawszy 37 %, jej przywódca został kanclerzem Niemiec ( styczeń 1933), 

-Hitler uzyskał od parlamentu uprawnienia, które pozwoliły mu rozwiązać wszystkie partie 

poza NSDAP ( połowa 1933). W ten sposób powstała III Rzesza.  

-Hitler połączył władzę kanclerza z władzą prezydenta (ułatwia mu to śmierć ówczesnego 

prezydenta Paula von Hindenburga) jako Führer. 

- w 1933 roku powstaje Trzecia Rzesza ( 1933 – 1945) – państwo totalitarne 

(państwo totalitarne to takie, w którym władza całkowita kontroluje obywateli,  

jego cechy to m.in. władza należy do jednej partii, kult wodza, rozbudowana propaganda i 

odcięcie mieszkańców od  niezależnej informacji, terror wobec rzeczywistych i wymyślonych 

przeciwników ( gestapo, SA, SS), teoria spiskowa: państwu zagraża wróg ( Niemcom – 

komuniści i żydowskie demokracje  Zachodu). Reakcją państwa totalitarnego jest militaryzm. 

Dążenie do ekspansji przedstawianej jako obrona). 

 4. Rasizm w trzeciej Rzeszy: 

-Ustawy norymberskie ( 1935) - zakazujące małżeństw niemiecko – żydowskich i 

pozbawiające Żydów niemieckiego obywatela. 



-pogrom listopadowy Żydów w Niemczech w 1938 roku nazwany nocą kryształowa ( od 

tłuczonych w całej Rzeszy  szyb w żydowskich mieszkaniach i sklepach ), 

-opublikowanie listy zawodów, których nie mogła wykonywać ludność żydowska, zakazano 

wstępu do kina, teatrów, parków i innych miejsc publicznych. 

5. Zanim władzę przejął Stalin: 

a) sytuacja w kraju: 

-w latach 1917 – 1922 w Rosji toczy się wojna domowa (od 1922 ZSRS Związek 

Socjalistycznych Republik Sowieckich, wcześniej Rosja Radziecką) Armii Czerwonej 

przeciwko m.in. : białym (wojsko dawnych carskich generałów), narodom walczącym o 

wolność, 

-Armia Czerwona odniosła zwycięstwo, ponieważ: jej przeciwnicy byli skłóceni, miała 

jednolite dowództwo, żołnierze wierzyli, że walczą o sprawiedliwe państwo,  

-Czeka (policja polityczna, potem zastąpi ją NKWD) zastosowała czerwony terror : 

przeprowadzała masowe egzekucje i utworzyła łagry (z ros. obóz). 

b) gospodarka w latach 1918-1929: 

- komunizm wojenny ( 1918- 1921): zakazano prywatnego handlu, chłopi oddawali zboże 

państwu, znacjonalizowano zakłady przemysłowe i sklepy. Skutki: głód i spadek produkcji 

przemysłowej o przeszło 85%. 

- Nowa Polityka Ekonomiczna ( NEP 19121 – 1929): zezwolono na istnienie niewielkich 

przedsiębiorstw prywatnych i wolny handel, chłopi płacili podatek, zamiast oddawać zboże. 

Skutek: NEP uratował gospodarkę. 

6. Polityka gospodarcza Józefa Stalina ( rządził w latach 1924-1953): 

-cel: przekształcić ZSRR w światową potęgę gospodarczą i militarną dzięki 

uprzemysłowieniu, 

- Stalin zakończył NEP, zlikwidował prywatne przedsiębiorstwa i rozpoczął przymusową 

kolektywizacją rolnictwa (polegała na tym, że odbierano chłopom ziemię, którą władza dała 

im w 1917 roku i zakładano na  niej państwowe gospodarstwa spółdzielcze tzw. kołchozy) 

połączona z akcją rozkułaczania wsi ( kułakami komuniści nazywali zamożnych gospodarzy), 

- obowiązkowe dostawy zboża z kołchozów umożliwiły rozbudowę przemysłu, głównie 

zbrojeniowego, uprzemysłowienie zostało przeprowadzone dzięki pracy milionów więźniów, 

- od 1929 r. obowiązywało centralne planowanie, 

- skutki: ogromny wzrost produkcji przemysłowej, ZSRS mocarstwem, spadek produkcji 

żywności o 35 % i wielki głód ( 1932 – 1933). 

7. ZSRS staje się państwa totalitarnym: 

-ideologia komunistyczna, rządy jednej partii, 

-szerzony przez propagandę kult jednostki – wodza Józefa Stalina 



-terror: podporządkowanie Stalinowi NKWD ( tajna policja polityczna) sądów i sieci łagrów 

(podlegały one Głownem Zarządowi Obozów - Gułagowi). Wielka czystka ( 1934 – 1938) we 

władzach państwach i w armii.  

ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Republika Weimarska znalazła się katastroficznej sytuacji gospodarczej. Rząd próbował 

temu zaradzić i kazał drukować wielkie ilości pieniędzy. Doprowadziło to do hiperinflacji. W 

grudniu 1919 roku w Niemczech bochenek chleba kosztował niecała markę, w lipcu 1922 

roku ponad 50 marek, a w listopadzie 1923 roku  - 201 miliardów marek . Tygodniową pensję 

wożono do domów taczkami. 

*Adolf Hitler – w czasie I wojny światowej służył jako ochotnik w armii niemieckiej, 

przypominam, że był Austriakiem. Po puczu monachijskim trafił na pół roku do więzienia.  

*Poparcie Niemców dla Hitlera: wynikało ze wsparcia finansowego niemieckich rodzin i 

szybkiego ograniczenia bezrobocia przez nazistów.  

*W walce o władzę Hitler korzystał z partyjnych oddziałów szturmowych – SA.  

*”Noc długich noży” wymordowanie rywali Hitlera z SA przez nową organizację zbrojną 

nazistów SS.  

*Gestapo – tajna policja nazistów.  

* Prawie wszyscy chłopcy w wieku 10 -18 lat w czasach, kiedy Hitler doszedł do władzy 

należeli do „ Hitlerjugend”, czyli młodzieży Hitlera. Od 1939 roku przynależność do tej grupy 

była obowiązkowa – uchylanie się od tego było zagrożone grzywną lub więzieniem 

opiekunów. Dla porównania dzieci rosyjskie od 9 roku życia wstępowały do pionierów, a od 

14 roku życia do Komsomołu. 

* Powitanie nazistów „heil Hitler” oznacza chwała Hitlerowi. 

* Naziści oczekiwali od każdego Niemca życia w małżeństwie i posiadanie co najmniej 

czworga dzieci. Aryjskie pary zawierające małżeństwo otrzymywały od państwa hojny 

kredyt. Wysokość spłaty uzależniono od liczby dzieci – po urodzeniu się czwartego kredyt 

umarzano.  

*Józef Stalin – Gruzin, syn szewca, naprawdę nazywał się Dżugaszwili. Jego przybrane 

nazwisko oznaczało „człowiek ze stali”. Nazywano go „wodzem” albo „ojcem i 

Nauczycielem” . Sławiono go jako geniusza sztuk i nauk. Jego wybitnej wiedzy 

przypisywano ulepszenia w piekarniach, sukces radzieckiego kina. Zmieniano nazwy miast na 

Stalingrad, Stalinbad, Stalino itp. Pisarze sławili go jako „słońce narodów”. 

*W latach 1932-1933 południowe rejony ZSRS, w tym Ukrainę dotknęła klęska nieurodzaju. 

Mimo bardzo trudnej sytuacji Stalin zwiększyły przymusowe dostawy. Plony w całości 

skonfiskowano, a chłopi nie mogli zostawić sobie ziarna na przyszły rok W latach 1932-1933 

z głodu zmarło na Ukrainie kilka milionów ludzi. Liczba ta jest trudna do ustalenia, ponieważ 

Stalin starał się ukryć ten fakt.  



*Benito Mussolini – w młodości był dziennikarzem, awanturnik i zwolennik przemocy. 

Przyjął tytuł wodza - duce. Wiosną 1945 roku został schwytany przez komunistycznych 

partyzantów i rozstrzelany bez sądu.  

*Słowo „związki” po włosku fasci oznaczało także wiązki rózg noszone w starożytnym 

Rzymie przed ważnymi urzędnikami. 

*W 1929 roku Mussolini zawarł z papieżem Piusem XI traktaty laterańskie. W ten sposób 

zakończył się spór z papiestwem trwający od zjednoczenia Włoch. Na mocy tego 

porozumienia powstało państwo Watykan.    

-dla chętnych filmy:  

Komunizm zawsze stosuje przemoc 

https://www.youtube.com/watch?v=nG1JEPkzk1M  

-dla chętnych quiz:  

Nazizm w Niemczech. 

https://learningapps.org/11239167  

nazizm i komunizm 

https://learningapps.org/6085437  

https://www.youtube.com/watch?v=nG1JEPkzk1M
https://learningapps.org/11239167
https://learningapps.org/6085437

