
               Temat : Republika Weimarska (1919-1933)/ str 155-156 
 

 Przeczytaj podręcznik str 155-156. Dopasuj do każdego punktu tytuł  z podanych poniżej i   

 zapisz notatkę do zeszytu. 

 Tytuł: a. Pucz monachijski 1923r.  b. Problemy republiki  c. Republika Weimarska 

1. …...................................................................... 

nazwa państwa niemieckiego 1919 do1933 (objęcie władzy przez nazistów). Nazwa pochodzi od 

miasta Weimar gdzie uchwalono konstytucję Niemiec. 

2. …............................................................................ 

a). krytyka ' traktatu wersalskiego' 

Był uważany za niesprawiedliwy, zbyt surowy i domagano się jego zniesienia 

b). kryzysy gospodarcze spowodowane 

 spłatą odszkodowań wojennych (hiperinflacja) oraz wielkim kryzysem w 1929r. który rozpoczął 

się w USA i Europie i dotknął większość krajów powodując bezrobocie 

3. ….......................................................................... 

to próba przejęcia władzy w Monachium siłą przez partię NSDAP  na czele z Adolfem Hitlerem.  

Marsz nacjonalistów rozpędzony przez wojsko, Hitler skazany na 5 lat więzienia.  Klęska puczu 

uczyniła z niego bohatera, Hitler postanawia zdobyć władze poprzez wygraną w wyborach. 

 

 

                 Temat: Nazizm w Niemczech. Trzecia Rzesza (1933) 
 

1. Nazizm (lub narodowy socjalizm) 

to niemiecka ideologia zawarta w książce pt Mein Kampf ('moja walka”) 

której twórcą był Adolf Hitler po I wojnie światowej. Zakładała ona: 

a) nacjonalizm- interesy Niemców ważniejsze od innych narodów, Niemcy potrzebują „ 

'przestrzeni życiowej' (ziemi) na wschodzie 

b).rasizm- przekonanie o wyższości rasy niemieckiej 

c).antysemityzm- wrogość wobec Żydów 

d).antykomunizm- wroga postawa wobec komunizmu 

e). totalitaryzm- rządy gdzie obowiązuje jedna ideologia a państwo kontroluje obywateli 

 

2. 1932r. - partia nazistowska  NSDAP wygrywa wybory i 30 stycznia 1933r Hitler 

obejmuje funkcję kanclerza (szefa rządu). Parlament zgadza się na samodzielne 

stanowienie prawa przez nazistów po pożarze Reichstagu (budynku parlamentu) 

 

3. Wprowadzanie nazizmu i rządów totalitarnych w Niemczech 

Przepisz lub wklej tabelkę. Uzupełnij brakujące wyrazy na podstawie podręcznika str 159-161 

Decyzje nazistów Charakterystyka 

1933r- likwidacja opozycji rozwiązanie innych partii poza NSDAP 

1934r- likwidacja urzędu 

prezydenta Niemiec i 

wprowadzenie tytułu Fuhrera 

(wodza) 

Stając się Fuhrerem – Hitler łączy władzę głowy państwa i 

zwierzchnika sił ….............................. . 

(skupia najwyższe urzędy w państwie) 

tworzenie obozów 

koncentracyjnych 

np. obóz w …........................ dla przeciwników politycznych 

rozwój 

propagandy (Józef Goebbels) 

celowe sterowanie poglądami ludzi w celu budowania pozytywnego 

wizerunku nazistów, kult …............................, cenzura. 

wykluczenie Żydów np. ustawy norymberskie (1935r) tj. zakaz kontaktu z Niemcami, 

      prawa zabraniające udziału w życiu społeczno-politycznym 



np. noc ….........................- demolowanie żydowskiej własności 

(1938) 

utworzenie gestapo 1933r. 

(tajna policja państwowa - 

Heinrich Himmler), SA i SS 

terror policyjny, wobec rzeczywistych i …......................... wrogów 

 

 

Hitlerjugend czyli organizacja skupiająca młodzież ….................. . 

Summary 

Read and answer. 

(Przeczytaj fragment biografii Hitlera po angielsku (Exercise 1) i odpowiedz na pytanie poniżej) 

https://epodreczniki.pl/a/hitlers-state/DddyLIZty 

 

Why did German people support Hitler and wanted him to take power in Germany? 

 

https://epodreczniki.pl/a/hitlers-state/DddyLIZty

