Klasa VII – 20. 04. 2020 r.
1. Zapisz temat w zeszycie : Przełom XIX i XX wieku. I wojna światowa- lekcja
powtórzeniowa.
2. Przeczytaj podsumowanie rozdziału ( podręcznik strony 166 – 168 )
3. wykonaj ćwiczenia w zeszycie przedmiotowym ( przepisz je lub wydrukuj i
wklej )
ćwiczenie 1
Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej ( wstaw cyfry 1-6 )
……
……
……
……
……
……

Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny
Zawieszenie broni na froncie zachodnim
Przewrót bolszewicki w Rosji
Powstanie trójporozumienia
Wybuch I wojny światowej
Zawiązanie trójprzymierza

ćwiczenie 2
Podkreśl właściwe dokończenie każdego zdania
Dowódcą I Brygady Legionów Polskich był
A. Kazimierz Sosnkowski
B. Józef Haller
C. Roman Dmowski
D. Józef Piłsudski
II wojna bałkańska została wywołana przez
A. Turcję
B. Grecję
C. Bułgarię
D. Rumunię
Od lipca 1917 r. na czele Rządu Tymczasowego w Rosji stał
A. car Mikołaj II
B. Włodzimierz Iljicz Lenin
C. Władysław Grabski
D. Aleksander Kiereński

Broni chemicznej użyto po raz pierwszy
A. pod Ypres
B. pod Gorlicami
C. nad rzeką Marną
D. pod Verdun
ćwiczenie 3
Wstaw literę „W” obok stwierdzeń odnoszących się do I wojny światowej, a literę „R”
- przy informacjach związanych z rewolucją w Rosji
……
……
……
……
……
……
……
……

wystąpienia społeczne spowodowane wysokimi cenami żywności
nieograniczona wojna podwodna na morzach i oceanach
zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga w Sarajewie
starcia Armii Czerwonej z oddziałami białej gwardii
bitwa nad Sommą i użycie czołgów
walki o opanowanie cieśnin Bosforu i Dardaneli
wprowadzenie dyktatury proletariatu
utworzenie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

ćwiczenie 4
Podkreśl wynalazki użyte po raz pierwszy na polach bitew I wojny światowej
czołgi, telefony, samoloty bombowe, gazy bojowe, telegraf, artyleria, karabiny
maszynowe, namioty płócienne, balony, samoloty myśliwskie, sterowce
ćwiczenie 5
Rozwiń podane skróty :
ZSRR - ………………………………………………………………….
PPS - …………………………………………………………………….
ZWC - …………………………………………………………………..
POW - …………………………………………………………………..
ćwiczenie 6
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi, podkreśl je.
Jakie były przyczyny I wojny światowej?

A. Dążenie Niemiec do nowego podziału świata
B. Dążenie Francji do odzyskania Alzacji i Lotaryngii
C. Rozbicie monarchii Habsburgów i włączenie Austrii do Niemiec
D. Wywalczenie przez Niemcy tzw. przestrzeni życiowej na Wschodzie
E. Rywalizacja o wpływy na Bałkanach między Austro-Węgrami a Rosją.
Ćwiczenie 7
Uzupełnij tekst:
W II połowie XIX wieku człowiek dokonał wielu odkryć . Pojawiły się nowe wynalazki .
Samochód skonstruowany przez ….............…………………………… , a także samolot, który
zbudowali ……………………………………. , wpłynęły na rozwój komunikacji.
Postęp techniczny w sposobie przekazywania informacji zawdzięczamy
…………………………………………. , który wynalazł telefon oraz G. Marconiemu, wynalazcy
……………………………………… .
Klasa VII – 23. 04. 2020 r.
1. Zapisz w zeszycie temat : Konferencja pokojowa w Paryżu.
2. Przeczytaj temat z podręcznika ( strony 172-176 )
3. Przepisz notatkę ze strony 176 ( punkty 1-4 )
4. Wykonaj polecenia w zeszycie przedmiotowym.
1. Wyjaśnij pojęcia i terminy :
Liga Narodów, demilitaryzacja, plebiscyt, mały traktat wersalski, ratyfikacja,
sankcje
• 2. Wypisz 5 zwycięskich mocarstw i ich przywódców , którzy podejmowali
główne decyzje podczas konferencji paryskiej
• 2. Wymień 5 postanowień traktatu wersalskiego, które osłabiały Niemcy
• 3. Na podstawie mapki ze strony 176– Europa w 1923 roku, wypisz państwa,
które powstały po I wojnie światowej
•
•

Uwaga ! Prace wykonaj do piątku ( 24. 04. 2020 r. ) i prześlij na adres mailowy.
( kolejne 5 z nich zostanie ocenionych )

