
KARTA 4 

TEMAT: Narodziny faszyzmu 

1.   Włochy po I wojnie światowe  

ZADANIE1: Zapoznaj się z tekstem i odpowiedz na pytania:    
 

  Jaka sytuacja panowała we Włoszech 
po I wojnie  światowej? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 

 

                  
 

 Kto wykorzystał niezadowolenie ludności 
Włoch? Co zrobił? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

 

 

 
 W jaki sposób partia faszystowska 

walczyła z przeciwnikami Mussoliniego? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 Dlaczego większość narodu włoskiego 

popierała jego politykę? 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

   

ZADANIE 2: Wyjaśni znaczenie pojęć:  „dyktator” i „faszyzm” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



ZADANIE 3: Na podstawie dostępnych źródeł napisz notatkę na temat Benito Mussoliniego. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Narodziny nazizmu w Niemczech 

W Niemczech po I wojnie światowej wykształciła się odmiana faszyzmu, nazywana narodowym 
socjalizmem – nazizmem 

 
 

 
ZADANIE 4: Zapoznaj się z tekstami i odpowiedz na pytania:    

  Jaka sytuacja panowała w Niemczech po  zakończeniu  I wojny  światowej? 

………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Kto stanął na czele powstałej partii faszystowskiej w Niemczech? Jakie obietnice złożył 

Niemcom? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/612-faszyzm
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/653-nazizm


ZADANIE 5: Zaznacz na osi czasu rok 1933, jaka  to połowa jakiego wieku? 

      I  I  I  I  I 

             1800                1900                  2000 

1933r-…….połowa……..wieku 

 

 

 

WAŻNE POJĘCIA I DATY: 

Faszyzm – ideologia, która narodziła się we Włoszech po I wojnie światowej; głosiła kult wodza, system 
monopartyjny, likwidację opozycji; twórcą faszyzmu był Benito Mussolini, który stał na czele Narodowej Partii 
Faszystowskiej, a po zdobyciu Rzymu przez bojówki „czarnych koszul” w 1922 r. stał na czele państwa jako duce  
Nazizm – ideologia narodowego socjalizmu w Niemczech, głoszona przez Adolfa Hitlera w książce „Mein 
Kampf”, głosząca wyższość rasy niemieckiej, dążenie do panowania nad światem 
Kult wodza – wyjątkowa pozycja w państwie totalitarnym przywódcy państwa i jednocześnie wodza partii; we 
Włoszech mianem duce nazwano Benito Mussoliniego, a w III Rzeszy Führerem Adolfa Hitlera 
NSDAP – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników kierowana przez Adolfa Hitlera 
Ustawy norymberskie – ogłoszone w 1935 r.; ustawodawstwo III Rzeszy ograniczające prawa ludności 
żydowskiej, zakazujące kontaktów lub małżeństw niemiecko-żydowskich 
Hitlerjugend – organizacja, mająca na celu indoktrynację dzieci i młodzieży i wychowanie w duchu ideologii 
niemieckiego faszyzmu 
 

Ważne daty: 

październik 1922 – „marsz na Rzym” faszystów pod wodzą Benito Mussoliniego 
30 stycznia 1933 r. – początek III Rzeszy Niemieckiej; A. Hitler został kanclerzem 
9 listopada 1938 r. – „noc kryształowa”, czyli niszczenie mienia żydowskiego, nagonka na Żydów w Niemczech 

 

 


