
KLASA VII - SZKOŁA PODSTAWOWA 

HISTORIA 

 

1. Świat po I wojnie światowej 

– skutki społeczne, ekonomiczne i polityczne I wojny światowej 

– traktat wersalski i traktaty pokojowe z państwami centralnymi oraz ich postanowienia 

– powstanie Ligi Narodów i jej znaczenie w okresie międzywojennym 

– powstanie nowych lub odzyskanie niepodległości przez narody europejskie (Polska, 

Czechosłowacja, Królestwo SHS, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Irlandia) – konferencja w Locarno i 

jej postanowienia 

– wielki kryzys gospodarczy – przyczyny i jego skutki polityczne 

– znaczenie terminów: system wersalski, mały traktat wersalski, demilitaryzacja, plebiscyt, Liga 

Narodów, czarny czwartek, New Deal, europeizacja 

– postacie historyczne: Mustafa Kemal Atatürk, Franklin Delano Roosevelt 

Uczeń: charakteryzuje postanowienia konferencji paryskiej oraz traktatu w Locarno; ocenia 

funkcjonowanie Ligi Narodów i ład wersalski (XXVII.2) 

 

 2. Narodziny faszyzmu 

– przyczyny powojennego kryzysu demokracji 

– narodziny i rozwój włoskiego faszyzmu (ideologia, działalność partii faszystowskiej) 

– okoliczności przejęcia władzy przez B. Mussoliniego i budowa państwa totalitarnego 

– powstanie i rozwój niemieckiego narodowego socjalizmu (ideologia, działalność partii 

narodowosocjalistycznej) 

– okoliczności przejęcia władzy przez A. Hitlera, budowa państwa i społeczeństwa totalitarnego w 

Niemczech 

– represje i zbrodnie nazistów w pierwszych latach sprawowania władzy w Niemczech 

– faszyzm i autorytaryzm w innych państwach europejskich  

– znaczenie terminów: faszyzm, marsz na Rzym, narodowy socjalizm (nazizm), system monopartyjny, 

indoktrynacja, totalitaryzm, autorytaryzm, antysemityzm, ustawy norymberskie, „noc kryształowa” 

– postacie historyczne: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Josef Goebbels 



Uczeń:  charakteryzuje oblicza totalitaryzmu (włoskiego faszyzmu, niemieckiego narodowego 

socjalizmu […]): ideologię i praktykę (XXVII.3) 

 

3. ZSRS – imperium komunistyczne 

– ekspansja terytorialna Rosji Radzieckiej 

– utworzenie ZSRS 

– okoliczności przejęcia władzy przez J. Stalina i metody jej sprawowania 

– funkcjonowanie gospodarki w ZSRS w okresie międzywojennym 

– terror komunistyczny i wielka czystka – propaganda komunistyczna 

– stosunki sowiecko-niemieckie w okresie międzywojennym i znaczenie współpracy tych państw 

– powstanie, cele i działalność Kominternu – znaczenie terminów: stalinizm, NKWD, kult jednostki, 

wielka czystka, komunizm wojenny, Nowa Ekonomiczna Polityka, kolektywizacja, gospodarka 

planowa, Gułag, łagry, Komintern 

– postać historyczna: Józef Stalin 

Uczeń:  charakteryzuje oblicza totalitaryzmu ([…] systemu sowieckiego): ideologię i praktykę (XXVII.3) 

 

4. Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym 

– przemiany społeczne i obyczajowe po I wojnie światowej 

– przemiany w modzie i życiu codziennym 

– rozwój nauki i techniki (wynalazki, środki transportu publicznego, motoryzacja, kino, radio, 

telewizja) 

– kultura masowa i jej wpływ na społeczeństwo – nowe kierunki w architekturze i sztuce 

– znaczenie terminów: emancypacja, kultura masowa, mass media, produkcja taśmowa, 

indoktrynacja, funkcjonalizm – postacie historyczne: Orson Wells, Charlie Chaplin 

– opisuje kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny (XXVII.1) 

 

 

Praca semestralna: 

Scharakteryzuj walkę Polaków o odzyskanie Niepodległości w okresie zaborów. 


