
Na frontach I wojny światowej 

1. Okoliczności wybuchu I wojny światowej (1914-1918): 

a) bezpośrednia przyczyna: 28 czerwca 1914 r. – w wyniku zamachu w Sarajewie (stolicy Bośni) 

zginął austriacki następca tronu Franciszek Ferdynand Habsburg i jego żona Zofia (sprawcą 

zamachu był serbski nacjonalista Gawriło Princip), 

b) 28 lipca 1914 r. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii – w następnych dniach w wyniku 

wcześniejszych sojuszy do wojny przystępowały kolejne państwa, 

 

2. Najważniejsze momenty I wojny światowej: 

a) wrzesień 1914 r. – bitwa nad rzeką Marną – powstrzymanie sił niemieckich przez wojska entanty 

b) luty-grudzień 1916 r. – bitwa pod Verdun – Niemcom nie udało się złamać oporu Francji 

 

       3. Sprawa udziału w IWŚ Stanów Zjednoczonych: 

a) początkowo USA nie chciały brać udziału w wielkiej wojnie; jednak gdy w 1915 r. Niemcy 

zatopili parowiec Lusitania z wieloma obywatelami amerykańskimi na pokładzie, spowodowało 

to masowe protesty Amerykanów;  

b) gdy w lutym 1917 r. Niemcy ogłosiły „nieograniczoną wojnę podwodną” USA odpowiedziały 

przyłączeniem się do wojny (kwiecień 1917 r.) – sytuacja państw centralnych się stopniowo 

pogarsza, 

 

4. Jednym z ostatnich sukcesów państw centralnych było podpisanie w Brześciu nad Bugiem traktatu 

brzeskiego (3 marca 1918 r.), ustanawiającego pokój między Rosją (ogarniętą rewolucją) a Niemcami  

i Austro-Węgrami. 

 

5. Koniec I wojny światowej: 

a) trudna sytuacja państw centralnych doprowadziła do protestów społecznych i rewolucji: 

- na początku listopada 1918 r. tronu zrzeka się ostatni władca Austro-Węgier Karol I Habsburg 

–  3 listopada kapitulacja Austro-Węgier; 

- 9 listopada 1918 r. – abdykacja cesarza niemieckiego Wilhelma II – 11 listopada 1918 r. 

podpisanie rozejmu w Compiegne pod Paryżem 

b) sprawą uporządkowania spraw po IWŚ zajęła się konferencja paryska (I-VI 1919), której 

efektem było podpisanie „traktatu wersalskiego” (28 czerwca 1919 r.) 

 

 

6. Co trzeba wiedzieć o I WŚ: 

a) symbolem tej wojny stały się okopy, gdyż miała ona charakter wojny pozycyjnej, 

b) nowe rodzaje broni: 

- czołgi, 

- samoloty, 

- gazy bojowe, 

- karabiny maszynowe, 

- łodzie podwodne, 

 

 


