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 Od pierwsze połowy XVII 
wieku Japończycy 
prowadzili politykę 
izolacji, ponieważ chcieli 
być samowystarczalni.

 Gdy zostali zaatakowani 
przez Amerykę, 
Japończycy byli zmuszeni 
podpisać traktaty 
nierówno prawne.

 Cesarz Mutsuhito 
postanowił unowocześnić 
państwo



 Wzmocniona Japonia 
rozpoczęła walkę o 
dominującą pozycję w Azji.

 Japończycy zaczęli od 
usunięcia chińskich 
wpływów z Korei, 
ponieważ sami chcieli 
opanować ten kraj.

 Po wygranej z Chinami 
zmusili ich do uznania 
Korei za niepodległe 
państwo

 W 1910 roku Japonia 
przyłączyła Koreę do 
swojego imperium. 



 Japończycy podczas I 
wojny światowej stanęli 
po stronie ententy.

 Zdobyli niemieckie 
kolonie w Azji 
południowo –
wschodniej.

 Odnieśli również 
ogromne korzyści 
gospodarcze.

 W 1931 roku Japonia 
rozpoczęła politykę 
agresywnej ekspansji.

 Wywołało ją 5 głównych 
przyczyn:
 Słabość 

parlamentaryzmu

 Kryzys gospodarczy

 Ambicje mocarstwowe

 Militaryzm

 Nacjonalizm



 Chiny izolowały się od świata 
oraz podważały potęgę 
swoich sąsiadów na przykład 
Japonii.

 Po przegranej pierwszej 
wojny opiumowej z Wielką 
Brytania musiały podpisać 
traktaty nierówno prawne

 Jednak Chiny nie przystąpiły 
do rozbudowy kraju, efektem 
tej polityki była przegrana w 
wojnie z Japonią 

 Przegrana ta ukazała słabość 
400 – milionowych Chin oraz 
potęgę Japonii, która liczyła 
niecałe 50 milionów 
mieszkańców. 



 Nieudolność cesarza 
doprowadziła w 1911 roku do 
wybuchu rewolucji.

 Jej przywódcy obalili 
cesarstwo i ogłosili 
utworzenie Republiki 
Chińskiej. 

 Najważniejszą partią 
polityczną był Kuomintang, 
czyli Chińska Partia 
Narodowa.

 Republika Chińska nie
objęła całych Chin.

 Pomocy udzieli im Związek 
Radziecki, który przesłał 
broń, pieniądze oraz 
doradców politycznych i 
wojskowych.



 Dzięki radzieckiej 
pomocy republika w 1924
roku rozpoczęła walkę o 
zjednoczenie państwa.

 Niedługo potem na czele 
Kuomintangu stanął 
Czang Kaj-szek, który 
stał się faktycznym 
przywódcą Republiki 
Chińskiej.



 W 1905 roku Japonia odebrała Rosji kolej 
południowomandżurską, zbudowaną w Chinach przez 
Rosjan.

 Japończycy wkroczyli do Mandżurii i utworzyli tam 
marionetkowe państwo Mandżukuo.(1932)

 W 1937 roku armia Japońska zaatakowała pogrążoną w 
wojnie domowej Republikę Chińską. Rozpoczęła się druga 
wojna chińsko – japońska, która trwała do 1945 roku.

 Już w 1937 roku Japończycy zdobyli Pekin, Szanghaj i 
ówczesną stolicę Republiki Chińskiej, czyli Nankin.

 Dopuścili się tam ludobójstwa znanego jako masakra 
nankińska

 W 1933 roku Japonia wystąpiła z Ligi Narodów, a trzy lata 
później zawarła sojusz z Trzecią Rzeszą 





 Wojna domowa w 
Hiszpanii trwała od 1936 
– 1939 roku

 Państwa testowały nowe 
typy broni, wiec potem ta 
wojna została nazwana 
wstępem do II wojny 
światowej

 Bezpośrednią przyczyną 
wybuchu wojny stały się 
wybory do parlamentu w 
1936 roku. Te wybory 
zostały wygrane przez 
Front Ludowy.



 W lipcu 1936 roku cześć armii 
dowodzona przez generała 
Francisco Franco zbuntowała się 
przeciwko rządowi republiki.

 Franco próbował przejąć władze 
przez zamach stanu, napotkał 
jednak silny opór wojsk wiernych 
rządowi. Tak rozpoczęła się 
wojna rebeliantów z 
republikanami.

 Znacznej pomocy Generałowi 
Franco udzieliły Włochy oraz 
Niemcy.

 Siły republiki miały sprzeczne 
interesy, jednak łączyła je przede 
wszystkim niechęć do kościoła.



 Skutkami tej wojny domowej w Hiszpanii była:
 Bieda oraz wielkie zniszczenia

 Śmierć około 300 tysięcy żołnierzy

 Generał Franko wprowadził rządy autorytarne. Pozostał 
dyktatorem Hiszpanii aż do śmierci w 1975 roku.

 Niemcy i włosi przetestowali nowe typy broni na polu 
walki oraz nowe sposoby prowadzenia wojny, co 
wykorzystali w czasie II wojny światowej





 Po wybuchu I wojny światowej Włochy ogłosiły 
neutralność, pomimo trójporozumienia z 
Niemcami i Austro – Węgrami.

 W 1915 roku państwa ententy przeciągnęły 
Włochy na swoją stronę, obiecując zyski 
terytorialne, choć na konferencji w Paryżu dostali 
tylko część obiecanych terenów

 W latach 1919 – 1920 we Włoszech panował chaos.



 Trudną sytuację Włoch 
wykorzystał Benito Mussolini, 
który założył faszystowską partię 
polityczną o nazwie Włoskie 
Związki Walki.

 Wspierali go przemysłowcy oraz 
posiadacze ziem.

 W październiku 1922 roku prawie 
30 tysięcy uzbrojonych i ubranych 
w czarne koszule faszystów 
rozpoczęło masz na Rzym.

 Nim faszyści zdążyli dotrzeć do 
Wiecznego Miasta, król Włoch 
bojąc się o wybuch wojny domowej 
zaproponował Mussoliniemu 
stanowisko premiera.



 Benito Mussolini szybko zdobył poparcie znacznej 
części społeczeństwa.

 Faszyzm łączył bowiem bliskie Włochom wartości 
narodowe z lewicowymi(choć zwłaszcza komunizm)

 Dlatego wielu Włochów przymykało oko na terror 
faszystowskich bojówek.

 W ciągu kilku lat Mussolini skupił w swoich rękach całą 
władze w państwie. 

 Mussolini nazwał nowy ustrój Włoch totalitarnym.



 Włosi mieli dwie niewielkie 
kolonie w Afryce Wschodniej.

 Mussolini pragnął uczynić z 
Włoch mocarstwo. 
Rozbudował ,więc siły zbrojne.

 W 1935 roku wydał rozkaz 
ataku na Etiopię.

 Nie przejmował się faktem, że 
Etiopia jest niepodległym 
państwem należącym do Ligi 
Narodów.

 Gdy Liga Narodów potępiła 
agresję, Włochy wystąpiły z 
Ligi i związały się z III 
Rzeszą.




