
8. PoLsKA W PRZEDEDNIU !! WoJNY sWlAToWEJ
Zadanie 1.
Przeczytaj tekst źródłowy ze s. l|4 podręcznika, a następnie zapisz żądania niemieckie, do których
odniósł się w swoim wystąpieniu sejmowym minister |ózef Beck.

Zadanie 2.
Wykonaj polecenia związane z mapą konturową.

a) Zamaluj kratkę przy właściwym
zakończeniu zdania.
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.2 października 1938 r. oddziaĘ
polskie wkroczyły na obszar ozna,
czony na mapie liczbą
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b) Zaznacz kolorem czerwonym linię
r ozdzie|aj ącą granice wpłi,.wów
Niemiec i ZSRR po podpisaniu
tajnego protokołu dołączonego
do paktu Ribbentrop -Mołotow
z 23 sierpnia 1939 r.

c) Zapisz na mapie nazy,ry rzek: San,
Wisła, Narew.

d) Podkreśl nazwę stolicy Lituy.
e) Podaj qfr ę pr zyp orządkow aną

do obszaru, którego aneksjaprzez
Węgry w 1939 r, doprowadziła
do powstania granicy polsko-
-węgierskiej.
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Zadanie 3.
Wymień po dwa argumenĘ za i przeciw decyzji o przyłączeniu do Polski w 1938 r.
Śląska Cieszyńskiego.

Argumenty za:

1.

2.

Argumenty przeciw

l.

Imię i nazwisko:



Zadanie 4.
Wykonaj polecenia korzystając z fotografii.

a) Wyjaśnij, z jakiego powodu dochodziło do akcji, takich jak ta
przedstawiona na fotografii.
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b) Oceń, jaka postawa społeczna zostałaodzwierciedlona na zdjęciu.

Zadanie 5.
Przeczltaj tekst źródłowy, a następnie wstaw literę ,,P" przy zdaniach prawdziwych, a ,,F" - obok
fałszywych.

Przemówienie Adolfa Hitlera do v,ryższych dowódców z22 sierpnia 1939 r. (fragment)

[.,.] ZagładaPolskiwysuwasięnapierwszyplan.Celemjestzniszczenieżywejsiły,aniedotarciedo określonejlinii.
Jeżeliwybuchnie wojnanaząchodzie, zagladaPokkitakżepozostaje zadaniempierwszoplanowym. Zewzględu
na Porę rokukonieczne jest szybkie rozstrzygnięcie. Dam powód propagandzie dla uzasadnieniawybuchu woj-
ny, obojętnie, czy wiarygodny, Nikt nie będzie pytał później zwycięzcy, czy mowił prawdę, czy nie, Na poczqtku
i w czasie prowadzenia wojny nie idzie o prawo, lecz o zwycięstwo.

Żródło: T. Maresz, K.|lszczyk, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Toruń 1994, s. I29.

Niemcy chciały uzyskać przestrzeń życiową na Wschodzie.
Najważniejszym celem przyszłej wojny było zajęcie całego terltorium państwa polskiego.

Zbliżająca się zima nie przyspieszyła wybuchu wojny.

Hitler posiadał niebudzące wątpliwości uzasadnieni e d|a rozpoczęcia wojny.

Naziści planowali szukać pretekstu dla napaści na Polskę.

W przlpadku łvybuchu wojny zFrancjąi Wielką Brltanią Hitler planował wstrzymać dziaŁania
zbrojne w Polsce.

Zadanie 6.
Zamalaj kratki przy właściwych zakończeniach zdań.

. W 1939 r. Polska otrzymała gwarancję pomocy . Uderzenie Niemiec na Polskę początkowo
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Niemiec i ZSRR.

Wielkiej Brltanii i Włoch.

Francji i Wielkiej Brltanii.
ZSRR i Francji.

planowano na
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sierpnia.
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