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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

klasa 7 Świat w okresie międzywojennym VI

1 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Siedziba Ligi Narodów znajdowała się w

( ... / 1 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Liga Narodów powstała, aby
A. zapobiegać wybuchom wojen.
B. rozstrzygać spory pomiędzy państwami metodami siłowymi.
C. pośredniczyć we wszelkich kontaktach międzynarodowych.
D. osłabić przestrzeganie prawa międzynarodowego.

( ... / 1 p.)

3 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Traktat wersalski został podpisany w

( ... / 1 p.)

4 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Ustawy norymberskie dotyczyły
A. rozwiązania SA. 
B. delegalizacji partii komunistycznej.
C. objęcia przez Hitlera urzędu kanclerza.
D. pozbawienia Żydów większości praw obywatelskich.

( ... / 1 p.)

5 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
„Noc kryształowa” to
A. podpalenie Reichstagu.
B. działania wymierzone przeciwko Żydom.
C. akcja ostatecznej rozprawy z opozycją wobec Hitlera.
D. rozprawa z przywódcami SA.

( ... / 1 p.)

6 Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 
A. Führer             B. NSDAP 

( ... / 2 p.)

7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
W ZSRS mianem kułaków określano

( ... / 1 p.)

8 Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 
A. kult jednostki   B. łagier 

( ... / 2 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
W wyniki układu podpisanego na konferencji w Monachium Czechosłowacja utraciła

( ... / 1 p.)

10 Zapisz po jednej przyczynie i jednym skutku podanych wydarzeń. 
A. konferencja w Monachium         B. wojna domowa w Hiszpanii

( ... / 4 p.)

11 Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia. 
……………………………………………………….. – organizacja utworzona po I wojnie światowej, której
celem było zachowanie pokoju na świecie. 
……………………………………………………….. – określenie wydarzenia z 1934 r., podczas którego
zamordowano przywódców SA (stanowili wewnątrzpartyjną opozycję wobec Hitlera) w Niemczech.  
……………………………………………………….. – obozy pracy w Rosji Sowieckiej, a następnie w
ZSRS.

( ... / 3 p.)

A. Genewie. B. Brukseli. C. Paryżu. D. Londynie.

A. 1917 r. B. 1918 r. C. 1919 r. D. 1920 r.

A. robotników pracujących w fabrykach. C. działaczy partyjnych.
B. żołnierzy służących w Armii Czerwonej. D. najbogatszych chłopów na wsi.

A. Sudety na rzecz Niemiec. C. Zaolzie na rzecz Polski.
B. całkowitą niepodległość. D. Słowację, którą zajęły Węgry.
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12 Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło. 
1. Spółdzielcze gospodarstwo rolne w ZSRS.  
2. Państwo centralne, z którym podpisano dwa traktaty po zakończeniu I wojny światowej.  
3. Port zajęty w 1939 r. przez Niemcy, wcześniej autonomiczna część Litwy.  
4. Nazwisko jednego z najpopularniejszych aktorów dwudziestolecia międzywojennego.  
5. Jeden z nurtów modernizmu w architekturze, według jego założeń miała dominować prostota i
użyteczność.

HASŁO: ………………………………………………………………… 
Wyjaśnienie:

( ... / 4 p.)


