2. I wojna światowa – karta zadań
__________________________________________________________________________________
1. Uzupełnij zdania do filmu
Bezpośrednią

przyczyną

wybuchu

I

wojny

światowej

był

zamach

w

mieście

(1)__________________(podaj nazwę miasta) w dniu 28 czerwca (2)___________(podaj roku), w
którym zginęli (3)________________________ i _____________________ (kto?). Zamachu dokonał
(4) ___________________________ (podaj imię i nazwisko). Rząd Austro – Węgier oskarżył o
inspirację zamachu

władze państwa (5)___________________________. To doprowadziło do

wybuchu wojny.
2. Kto komu wypowiedział wojnę?
Austro – Węgry wypowiedziały wojnę __________________
Rosja wypowiedziała wojnę __________________________
Niemcy wypowiedziały wojnę _____________________ oraz ___________________
Wielka Brytania wypowiedziała wojnę ______________________
3. Wypisz państwa, które walczyły przeciwko sobie
Państwa Entanty

Państwa Centralne

1.______________________________________

1.______________________________________

2.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

3.______________________________________

4. ______________________________________

4. ______________________________________

5. ______________________________________
6.______________________________________
7.______________________________________
4. Wyjaśnij dlaczego I wojna światowa, choć wybuchła w Europie, stała się konfliktem światowym.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Jakiego nowoczesnego uzbrojenia użyto podczas wojny?
(1)__________________________, (2)________________________(3)_________________________
(4)__________________________.
Po raz pierwszy w historii wykorzystano:
(1)___________________________, (2)_______________________, (3)________________________
(4)__________________________
6. Przebieg wojny
a) niemiecki plan ataku zakładał wojnę błyskawiczną na Zachodzie. Państwa centralne miały
zaatakować Francję i bardzo szybko zająć Paryż. Wówczas chciano przerzucić wojska na front
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wschodni. Nie chciano prowadzić wojny na dwa fronty. Plan się ostatecznie nie powiódł i doszło
do wojny na wielu frontach.
b) w latach 1914 – 1918 walki toczyły się na czterech frontach
(1) ____________________________________ Niemcy walczyli z Francuzami i Anglikami, a
potem Amerykanami
(2) ____________________________________ Rosjanie walczyli z Niemcami i Austro-Węgrami
(3) ____________________________________ Włosi walczyli z Austro- Węgrami
(4) ____________________________________ Austro-Węgry i Nimecy z Bułgarią walczyły z
Serbią i Rumunią, a Turcja walczyła z Francją i Wielką Brytanią oraz Rumunią.
c) państwa koalicji wprowadziły blokadę morską Niemiec. W jakim celu?
_______________________________________________________________________________
d) które państwo zdecydowało w styczniu 1917 o wprowadzeniu nieograniczonej wojny
podwodnej?_________________________________. Na czym ona polegała?
________________________________________________________________________________
e) Na skutek podjętych działań w kwietniu 1917 r. do wojny przystąpiły ________________________
co przechyliło szalę zwycięstwa na stronę państw Ententy.
f) W marcu 1918 r. podpisano pokój u w Brześciu Litewskim między państwami centralnymi, a
_________________________ (podaj nazwę państwa). Państwo to wycofało się z wojny po
wybuchu dwóch rewolucji w 1917 r. Utraciło też znaczna część terytorium.
7. Wojnę zakończyło podpisanie rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918 r.
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