
Historia :klasa VII

Praca domowa: 
Przeczytaj uważnie treść notatki. Przepisz do zeszytu temat i punkty. Jeśli jest taka 
możliwość proszę skopiować (lub wpisać jeśli nie chce się otwierać) i obejrzeć. 
Pod 2 tematem zamieszczona jest krzyżówka (wydrukuj lub przerysuj do zeszytu 
przedmiotowego) rozwiąż ją!!!
Zdjęcie pracy wyślij na adres sp17soswpt@gmail.com
lub jeśli wolisz przez aplikacje messenger. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk

 https://www.youtube.com/watch?v=MShw8herqc4
https://www.youtube.com/watch?v=-bua8zPk4fk

LEKCJA 1i 2 (04.05.2020r i 05.05.2020)

 Temat: Zakończenie I wojny światowej

1. Przystąpienie USA do wojny
21 marca Woodrow Wilson zwrócił się do Kongresu o zgodę na wypowiedzenie 
wojny Niemcom. 2 kwietnia amerykański Senat zagłosował zgodnie z wolą 
prezydenta, a 6 kwietnia Izba Reprezentantów podtrzymała tę decyzję. Właśnie w 
tym dniu Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowe 

2. Przebieg działań wojennych w 1918r.
W marcu 1918 r. Niemcy w desperackim ataku podjęły próbę zwycięskiego 
zakończenia wojny na zachodzie. Odpowiedź wojsk koalicji była natychmiastowa. 
Wojska sprzymierzonych z głównodowodzącym, francuskim marszałkiem 
Ferdinandem Fochem na czele, wspólnie z wojskami amerykańskimi podjęły 
kontrofensywę odrzucając siły wroga (lipiec - sierpień - II bitwa nad Marną - 
wycofanie się Niemców na „linię Zygfryda”). Na Bałkanach kontrofensywa 
doprowadziła do kapitulacji Bułgarii we wrześniu 1918 r. Wojska Ententy ruszyły na 
północ ku Austro-Węgrom. Działania na Bliskim Wschodzie zmusiły Turcję do 
kapitulacji (październik 1918).
Wojna zbliżała się do końca. Zakończenie jej przyspieszyły wydarzenia w państwach 
centralnych. Choć w październiku 1918 r. cesarz i król Karol I Habsburg zapowiadał 
powstanie federacyjnej monarchii habsburskiej, to już pod koniec tego miesiąca 
została proklamowana republika  Czechosłowacji i ogłoszono akt połączenia Słowian 
południowych (w grudniu powstało Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców), w 
Krakowie władzę przejęli Polacy (30 października). W Wiedniu rewolucja obaliła 
rządy monarchistyczne - 12 listopada proklamowano republikę Austrii, 16 listopada 
republikę Węgier.

3. Zawieszenie broni.
W wyniku obalenia cesarstwa w Rzeszy (Wilhelm II Hohenzollern abdykował 9 
listopada) rząd republikański 11 listopada 1918 r. podpisał w Compiègne koło 
Paryża akt niemieckiej kapitulacji i zawieszenia broni. Rozpoczęły się 
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przygotowania do otwarcia konferencji pokojowej w Paryżu (styczeń 1919).

LEKCJA  2 

 Temat: Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku
 
1. Kwestia polska na początku wojny
2. Aktywiści i pasywiści
3. Piłsudski, legiony i POW.
4. Umiędzynarodowienie sprawy polskiej
5. Rok 1918- program prezydenta Wilsona.

 3 czerwca 1918 – wspólna deklaracja państw ententy o powołaniu 
niepodległego państwa polskiego,
- powołanie polskiej armii we Francji – Błękitnej Armii dowodzonej przez generała Józefa 

Hallera; w jej skład wchodzili polscy ochotnicy służący wcześniej w armii francuskiej, 

emigranci z USA, Kanady i Brazylii oraz jeńcy państw centralnych; zwierzchnikiem 

Błękitnej Armii był Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele.

Nowe ośrodki władzy

- powołanie Rady Regencyjnej przez władze niemieckie i austro-węgierskie we wrześniu 

1917 roku,

- klęska państw centralnych na froncie dała znak do mobilizacji polskich organizacji 

niepodległościowych oraz działaczy PPS i PSL, a także POW (Polskiej Organizacji 

Wojskowej), którą dowodził generał Edward Rydz-Śmigły,

- październik 1918 – powstanie w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej z 

Wincentym Witosem na czele, która przejęła kontrolę nad Krakowem, a następnie 

zachodnią częścią Galicji,

- utworzenie w Lublinie w listopadzie 1918 roku Tymczasowego Rządu Polskiego 

Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim jako premierem.

https://www.youtube.com/watch?v=2bY47meWvgo 
https://www.youtube.com/watch?v=NkE9rno3ggg 
https://www.youtube.com/watch?v=bfqId_-ZS80 
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