Temat: Niemcy pod władzą Hitlera. Świat u progu wojny.
ZAPAMIETAJ
1. Naziści przejęli legalnie władzę nad Niemcami w 1933 roku. Państwo Hitlera nazwano III
Rzeszą.
2. Adolf Hitler dysponował nieograniczoną władzą. Sprawował urząd kanclerza, przejął
obowiązki prezydenta, rządził w NSDAP, która miała większość w parlamencie.
3. Naziści stworzyli państwo policyjne. Zlikwidowali też partie opozycyjne i niezależna
prasę. Swoją kontrola objęli całe społeczeństwo.
4. Zgodnie z nazistowska ideologią za głównego wroga naziści uznali Żydów, których
prześladowali.
5. Hitler naruszył postanowienia traktatu wersalskiego, ponieważ remilitaryzował Niemcy.
6. Pakt reński zagwarantował granice niemiecko – francuskie i niemiecko – belgijską. Nie
zapewniał jednak stabilności granic Niemiec z polska i Czechosłowacją.
7. System wersalski załamał się w latach 30. XX w. Liga Narodów okazała się bezsilna
wobec roszczeń wysuwanych przez Włochy, Niemcy i Japonię.
8. W 1936 roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii. W wyniku tego konfliktu władzę
przejął generał Franco.
9. W marcu 1938 roku wojska Hitlera wkroczyły do Austrii. W następnym miesiącu Austria
została włączona w granice państwa niemieckiego. Państwa zachodnie nie zareagowały na
pogwałcenie zapisu traktatu wersalskiego.
10. Kolejną zdobyczą Hitlera był kraj Sudecki, który Niemcy przyłączyły na mocy traktatu
monachijskiego.
Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.
1. Naziści przejęli legalnie władzę nad N………….. w 1933 roku. Państwo Hitlera nazwano
III………………..
2. A…………. H………… dysponował nieograniczoną władzą. Sprawował urząd
k…………….., przejął obowiązki prezydenta, rządził w NSDAP, która miała większość
w parlamencie.
3. Naziści stworzyli p……………. p……………….. Zlikwidowali też partie opozycyjne i
niezależna prasę. Swoją kontrola objęli całe społeczeństwo.
4. Zgodnie z nazistowska ideologią za głównego wroga naziści uznali Ż…………, których
prześladowali.
5. Hitler naruszył postanowienia t…………… w………………, ponieważ remilitaryzował
Niemcy.
6. P………. r………….. zagwarantował granice niemiecko – francuskie i niemiecko –
belgijską. Nie zapewniał jednak stabilności granic Niemiec z polska i Czechosłowacją.
7. System wersalski załamał się w latach 30. XX w. L………… N………….. okazała się
bezsilna wobec roszczeń wysuwanych przez Włochy, Niemcy i Japonię.
8. W 1936 roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii. W wyniku tego konfliktu władzę
przejął generał F…………...
9. W marcu 1938 roku wojska Hitlera wkroczyły do Austrii. W następnym miesiącu Austria
została włączona w granice państwa niemieckiego. Państwa zachodnie nie zareagowały na
pogwałcenie zapisu t……………. w………………...
10. Kolejną zdobyczą Hitlera był kraj S…………… i, który Niemcy przyłączyły na mocy
t……………………………. m………………………….

Odpowiedz na pytania do powyżej zamieszczonego tekstu.
1. W którym roku naziści przejęli władzę i jak nazywało się ich państwo?
…………………………………………………………………………………………..
2. Kim był Adolf Hitler?
…………………………………………………………………………………………..
3. Jakie państwo stworzyli naziści?
…………………………………………………………………………………………..
4. Kogo naziści uważali za głównego wroga?
………………………………………………………………………………………......
5. Czemu Hitler naruszył postanowienia traktatu wersalskiego?
…………………………………………………………………………………………..
6. Co gwarantował pakt reński?
…………………………………………………………………………………………..
7. Kiedy załamał się system wersalski?
…………………………………………………………………………………………..
8. W którym roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii i kto przejął władzę?
…………………………………………………………………………………………..
9. W którym roku wojska Hitlera wkroczyły do Austrii?
………………………………………………………………………………………......
10. Jaki kraj był kolejna zdobyczą Hitlera?
…………………………………………………………………………………………..

