
Historia  kl. 7 – Witam 21 kwietnia 2020 roku. 

 

1.Proszę o zapisanie tematu lekcji. 

Temat: Narodziny faszyzmu. 

2. Przeczytaj uważnie temat z podręcznika do historii dla klasy siódmej  - ,,Narodziny 

faszyzmu” (str. 192-197) ze zwróceniem uwagi na:  

 rządy faszystów we Włoszech, 

 przejęcie władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera,  

 kryzys demokracji w Europie. 

3. Zapoznaj się z notatką poniżej, a następnie przepisz do zeszytu. 

Pierwszym państwem europejskim, w którym wpływy zdobyli skrajni nacjonaliści były 

Włochy. Sytuacja wewnętrzna Włoch po 1918 roku była trudna.  

Koszty wojny zrujnowały słabą gospodarkę kraju. Nastąpił spadek wartości pieniądza, wzrost 

bezrobocia, fala strajków. Kryzys gospodarczy i brak możliwości jego szybkiej naprawy przez 

istniejący rząd, spowodował narodziny faszyzmu.  

W roku 1922 faszyści zdobyli władzę we Włoszech. Na czele rządu stanął Benito Mussolini. 

Cieszył się wielkim poparciem Włochów za głoszony, a następnie realizowany program.                  

W celu rozbudzenia dumy narodowej, nawiązując do tradycji Imperium Rzymskiego, przyjął 

tytuł ,,duce” – wodza i wprowadził faszystowskie pozdrowienie wyciągniętą w górę ręką. 

Objęcie rządów przez Mussoliniego spowodowało, że Włochy stały się państwem 

faszystowskim o charakterze totalitarnym.  

Drugim państwem europejskim, w którym narodził faszyzm były Niemcy. Początkiem 

nazizmu (faszyzmu) w republice weimarskiej była Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia 

Robotnicza (NSDAP) założona przez Adolfa Hitlera. Ukształtowała się na początku lat 20. XX 

wieku w Bawarii. Niemieccy faszyści ogłosili bezwzględną walkę z systemem wersalskim. 

Twierdzili, że Niemcy są rasą panów-nadludzi, której przeznaczeniem jest zdobycie 

przestrzeni życiowej na wschodzie Europy, a także panowanie nad całym światem.                     

Naziści uważali Żydów i Romów za podludzi, dlatego zapowiedzieli ich likwidację. 

W listopadzie 1923 r. naziści zorganizowali w Monachium nieudany pucz. Przywódca puczu – 

Adolf Hitler trafił do więzienia – tam napisał książkę  ,,Mein Kampf” (1925 r.) stanowiącą 

program ruchu nazistowskiego. W listopadzie 1932 r. NSDAP odniosła zwycięstwo                              

w wyborach parlamentarnych, a w styczniu 1933 r. Adolf Hitler objął urząd kanclerza 

Niemiec. W sierpniu 1934 roku, po śmierci prezydenta Niemiec Paula Hindenburga, Adolf 

Hitler ogłasza się Fuhrerem (wodzem) narodu – uzyskał pełną władzę w państwie.  

 

Zadanie domowe  

1. Na podstawie mapy w podręczniku str. 197 podaj (napisz), jaka forma ustroju dominowała 

w Europie pod koniec lat 30. XX wieku. 

 

 

Podpisaną odpowiedź na powyższe zadanie  prześlij w dowolnej formie elektronicznej na             

e-mail klasy do tygodnia czasu. 


