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ƐĺWskaż poprawną odpowiedź.
Który ciąg wydarzeń został ułożony zgodnie z kolejnością chronologiczną?
ĺHitler prezydentem o powstanie NSDAP o pucz monachijski o Hitler kanclerzem
ĺpucz monachijski o A. Hitler prezydentem o powstanie NSDAP o Hitler
kanclerzem
ĺpowstanie NSDAP o pucz monachijski o A. Hitler kanclerzem o Hitler prezydentem
ĺHitler kanclerzem o powstanie NSDAP o pucz monachijski o Hitler prezydentem
ƑĺWskaż poprawne odpowiedzi.
Które cechy charakteryzują państwo totalitarne, jakim była III Rzesza?
ĺwolność jednostki

ĺ wolność prasy

ĺcenzura

ĺorganizacje państwowe dla młodzieży

ĺmonopartyjność

ĺkult wodza

ĺdemokratyczne wybory

ĺtworzenie tajnej policji

ĺ terror

ĺzakaz strajków

3.Przyjrzyj się ilustracji i napisz odpowiedzi na
pytania A i B.
ĺJakie cele stawiały sobie organizacje dzieci
i młodzieży w III Rzeszy?

ĺDlaczego istnienie tego typu organizacji było
korzystne dla państwa totalitarnego?
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ƓĺNapisz, dlaczego na oficjalnych uroczystościach w III Rzeszy zawsze wisiał
portret Adolfa Hitlera.

ƔĺNa podstawie tekstu oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz PRAWDA, jeśli
zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli jest fałszywe.
Ustawy norymberskie z 15 września 1935 roku
Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i honoru niemieckiego
Przeniknięty przekonaniem o tym, że czystość krwi niemieckiej jest warunkiem
dalszego trwania Narodu Niemieckiego i natchnięty niezłomną wolą zabezpieczenia Narodu Niemieckiego na przyszłość, Reichstag uchwalił jednogłośnie poniższą ustawę, która zostaje niniejszym ogłoszona:
§1 Zabronione jest zawieranie małżeństw między Żydami a obywatelami krwi
niemieckiej lub pokrewnej. Małżeństwa zawarte mimo to są nieważne, nawet
jeśli w celu obejścia niniejszej Ustawy zostały zawarte za granicą […],
§4 Żydom zabrania się wywieszania flag Rzeszy i flag narodowych oraz pokazywania barw Rzeszy.

ĺCytowany dokument potwierdza równość wszystkich
obywateli wobec prawa.
ĺUstawa została uchwalona zanim Hitler został
kanclerzem.

prawda /

fałsz

prawda /

fałsz

ѵĺ Uzupełnij tabelę. Zaznacz w odpowiednich komórkach tabeli litery przyporządkowane skutkom danego wydarzenia.
Wydarzenie

Skutki wydarzenia

pucz monachijski

A

B

C

D

noc długich noży

A

B

C

D

ustawy norymberskie

A

B

C

D

ĺprześladowania Żydów.
ĺpozbycie się przeciwników Hitlera.

ĺbudowa obozów koncentracyjnych.
ĺosadzenie Hitlera w więzieniu.
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