Historia kl. 7 (MR-K)
Temat :Narodziny faszyzmu.
(czas realizacji: 1 godzina lekcyjna )
1. Zagadnienia związane z tematem:
- Włochy po I wojnie światowe
- Rządy faszystów we Włoszech
- Nazizm
- Republika weimarska
- Przejęcie władzy przez Hitlera
- Społeczeństwo III Rzeszy
- Zbrodnie nazistów do 1939 roku
- Faszyzm i autorytaryzm w innych państwach europejskich
2. Przeczytaj temat z podręcznika Wczoraj i dziś kl. 7 na str. 192 - 197.
Jeżeli nie posiadasz podręcznika, możesz skorzystać z e-booka Nowej Ery, wystarczy
zalogować się na stronie:
https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/
3. Po zapoznaniu się z tekstem wykonaj ćwiczenia ze strony 197 .
4. Przeanalizuj tekst źródłowy ze str. 195: „Ustawy norymberskie” i odpowiedz na pytania
związane z tym tekstem .
5. Przeanalizuj infografikę ze str. 196 „Społeczeństwo III Rzeszy” i wykonaj polecenia do
tekstu.
6. Co powinieneś umieć po opracowaniu tego tematu- (to podstawowe zagadnienia i daty):
– wyjaśnić znaczenie terminów: faszyzm, marsz na Rzym, narodowy socjalizm (nazizm),

antysemityzm, obóz koncentracyjny, führer
– znać daty: marszu na Rzym (1922), przejęcia przez Adolfa Hitlera funkcji kanclerza (I
1933)
– identyfikować postacie: Benita Mussoliniego, Adolfa Hitlera
– scharakteryzować ideologię faszystowską
– scharakteryzować ideologię nazistowską
– wyjaśnić znaczenie terminów: „czarne koszule”, ustawy norymberskie, autorytaryzm,
totalitaryzm

– znać datę przyjęcia ustaw norymberskich (1935)
– identyfikować postać Josefa Goebbelsa
– wskazać na mapie Europy państwa demokratyczne, totalitarne i autorytarne
– opisać okoliczności przejęcia władzy przez Benita Mussoliniego i Adolfa Hitlera
– scharakteryzować politykę nazistów wobec Żydów
– wyjaśnić znaczenie terminów: pakty laterańskie, noc długich noży, noc kryształowa
– znać daty: przejęcia przez Benita Mussoliniego funkcji premiera (1922), funkcjonowania
Republiki Weimarskiej (1919–1933), powstania paktów laterańskich (1929), przejęcia pełnej
władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera (VIII 1934), nocy kryształowej (1938)
– przedstawić sytuację Niemiec po zakończeniu I wojny światowej
– wyjaśnić, w jaki sposób naziści kontrolowali życie obywateli
– wyjaśnić znaczenie terminów: korporacja, system monopartyjny, pucz, indoktrynacja
– identyfikować postacie: Piusa XI, Alfreda Rosenberga
– przedstawić sytuację Włoch po zakończeniu I wojny światowej
– omówić przyczyny popularności faszystów we Włoszech i nazistów w Niemczech
7. Swoje wiadomości możesz poszerzyć korzystając ze stron:
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/Dt0rn7mhs
8. Zapraszam do obejrzenia filmu dokumentalnego o Benito Mussolinim.
https://ninateka.pl/audio/benito-mussolini-na-historycznej-wokandzie
9. Aby utrwalić swoją wiedzę, możesz wykonać notatkę z lekcji wykorzystując zagadnienia
z punktu 6.

