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__________________________________________________________________________________ 

1. Zjednoczenie Włoch i Niemiec 

Zjednoczenie Włoch 1861 r. Zjednoczenie Niemiec 1871 

Przyczyny zjednoczenia 

 Wszystkich Włochów łączyła wspólna 

tradycja, kultura i język. 
 Bardzo silne było poczucie przynależności 

do jednego narodu. 

 Północne państwa włoskie były bogatsze – 
rozwijał się w nich przemysł. Liczne granice 

celne hamowały jego rozwój.  

 Dążono do zjednoczenia gdyż państwa 
północnych Włoch pragnęły zdobyć siłę 

roboczą oraz nowe rynki zbytu. 

 Zjednoczone Włochy mogły przyłączyć się 

do walki o kolonie. 

 Wszystkich Niemców łączył wspólny język, 

tradycja i kultura 
 Silne poczucie wspólnoty narodowej 

rozbudzonej poprzez wojny napoleońskie. 

 Rozwój przemysłu prowadził do rozbudowy 
kolei, która połączyła państwa niemieckie 

 Dążono do zjednoczenia by zrealizować plany 

mocarstwowe Prus i przyłączyć się do walki o 
kolonie. 

Koncepcje zjednoczenia 

Istniały dwie koncepcje zjednoczenia Włoch: 

a) jako republiki – jej twórcą był Giuseppe    

    Garibaldi. Chciał zjednoczenia na drodze  
    rewolucji. 

b) jako federacji państw – jej twórcą był 

premier Królestwa Sardynii – Kamil Cavour i 

Wiktor Emanuel II – zjednoczenie pod 
przywództwem Królestwa Sardynii. 

Istniały dwie koncepcje i dwa ośrodki 

zjednoczenia Niemiec: 

a) Cesarstwo Austriackie chciało by Niemcy były 
luźną federacją państw pod przywództwem 

Austrii 

b) Prusy dążyły do zjednoczenia wszystkich 

państw niemieckich pod władzą króla Prus i 
by odrodziło się cesarstwo niemieckie. 

Etapy zjednoczenia  

1859 – sojusz Królestwa Sardynii z Francją 

przeciwko Austrii. Wojna z Austrią 
zakończona przyłączeniem do Sardynii 

Lombardii 

1860 – Toskania, Modena i Parma uchwaliły 

przyłączenie się do Królestwa Sardynii 
1860 – powstanie w Królestwie Obojga Sycylii 

przeciwko królowi. Na pomoc powstańcom 

wyruszyła wyprawa „tysiąca czerwonych 

koszul” na czele z Garibaldim, który 

opanował cały kraj i oddał go we władanie 

króla Sardynii.  

1861 r. – powstanie zjednoczonego Królestwa 
Włoch, na czele z Wiktorem Emanuelem II. 

Poza granicami jedynie Rzym oraz Wenecja. 

1866 – po klęsce Austrii w wojnie z Prusami do 
Włoch przyłączono Wenecję 

1870 – podczas wojny francusko-pruskiej Włosi 

zajęli Rzym, w którym stacjonowały wojska 
francuskie. 

1864 – Austria i Prusy zawarły sojusz i 

wypowiedziały wojnę Danii o księstwa 
Szlezwik i Holsztyn, którą wygrały. Prusy 

otrzymały Szlezwik. 

1866 – Prusy wypowiedziały wojnę Austrii by 

pozbyć się konkurenta. Zwycięstwo Prus 
zapewniło im przywództwo w państwach 

niemieckich. Do Prus przyłączono Holsztyn. 

1867 – utworzenie Związku 

Północnoniemieckiego pod hegemonią Prus. 

Do Związku przystąpiły wszystkie państwa 

uznające zwierzchność Prus. Katolickie 

państwa południowoniemieckie zawarły z 
Prusami sojusz. 

1870-71 – wojna francusko – pruska. Cesarz 

francuski nie zgadzał się na wzrost potęgi 
Prus. Sprowokowana przez kanclerza Prus 

Otto von Bismarcka Francja wypowiedziała 

wojnę  Prusom, którą przegrała. Do Niemiec 
przyłączono Alzację i Lotaryngię. 

1871 – powstało Cesarstwo Niemieckie 
utworzone w  Wersalu. Cesarzem został król 

Prus Wilhelm I. 
Skutki i znaczenie 

Nastąpiła zmiana układu sił w Europie – powstały dwa nowe państwa, z których jedno pretendowało do rangi 

mocarstwa (Niemcy). Przystąpią one do walki o kolonie i nowy podział świata co doprowadzi do wybuchu I 

wojny światowej.  



2. Powstanie Austro – Węgier 1867 r. 

a) w 1849 r. nowym cesarzem został Franciszek Józef Habsburg. W Austrii wycofano się z wszystkich 

reform, które wprowadzono podczas Wiosny Ludów,  przywrócono absolutyzm,. 

b) osłabienie Austrii na skutek klęski w wojnie z Francją i Królestwem Sardynii, utrata Lombardii w 

1859 r. spowodowywały przywrócenie części swobód narodowych mniejszościom zamieszkującym 

cesarstwo.  Reformy przeprowadził w 1861 r. minister spraw wewnętrznych Agenor Gołuchowski.   

c) po klęsce Austrii w wojnie z Prusami w 1866 r. Czesi, Węgrzy i Polacy zażądali autonomii. 

d) 1867 r. Cesarstwo Austriackie przekształciło się w Cesarstwo Austro – Węgierskie (Austro – 

Węgry). Cesarz nadał konstytucję – Austro – Węgry monarchią konstytucyjną. Poszczególne 

prowincje uzyskały szeroki zakres autonomii. 

 

3. Francja w drugiej połowie XIX w. 

a) 1870 r. – podczas wojny francusko – pruskiej cesarz Napoleon III dostał się do niewoli i został 

zdetronizowany. Francja przekształciła się w republikę – III Republika Francuska.  

b) 1871 r. – wybuch Komuny Paryskiej (rewolucja paryska). Paryżanie chcieli dalszej wojny z Prusami 

i przeprowadzenia reform społecznych. Komuna Paryska została krwawo stłumiona.  


