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Zmiany terytorialne w Europie w I poł. XX wieku 

 

Poziom znajomości GIS: podstawowy 

Narzędzia: ArcGIS Online 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją 

Cel: Analiza przestrzennych zmian terytorialnych w Europie w I poł. XX wieku. 

Badanie przyczyn i skutków zmian granic państw europejskich na przestrzeni lat.  

 

Wprowadzenie 

Obecny kształt granic państw europejskich ukształtował się w XX wieku. Zmiany takie 

nie zachodziły w formie umów pokojowych, ale w wyniku wyniszczających wojen, 

gdzie rządziło prawo silniejszego. Najpoważniejsze zmiany zachodziły po zakończeniu 

I i II wojny światowej, kiedy to mnóstwo państw zniknęło na zawsze z map świata, ale 

również pojawiło się wiele nowych, niepodległych krajów.  Przykładem może być 

Polska, która w 1918 r. odzyskała niepodległość i po 123 latach niewoli pojawiła się 

na mapach, zaś w 1945 roku jej granice uległy znacznej zmianie. Podczas tej lekcji 

zapoznasz się ze zmianami terytorialnymi, jakie zaszły podczas I połowy XX wieku, 

dowiesz się o przyczynach i skutkach takiego biegu historii oraz poczujesz „ducha” 

historii największych konferencji, które zadecydowały o losach powojennej Europy. 

Zadania 

1. Otwórz aplikację mapową pt. Lekcja Edu.esri.pl. Zmiany terytorialne w Europie 

w I poł. XX w. znajdującą się na portalu ArcGIS Online pod linkiem: 

http://edukacja.maps.arcgis.com/apps/Compare/Configure/index.html?app

id=a3b76c42001640109f42407d0d2f3b63. Aplikacja przedstawia zestawienie 

trzech map obrazujących granice państw w Europie w trzech różnych 

okresach: w 1914 r. przed I Wojną Światową, w 1920 r. po I Wojnie Światowej 

oraz w 1945 r. po II Wojnie Światowej. W dolnym pasku aplikacji znajdują się 

dwa pola: Informacje o mapie oraz Synchronizuj. W pierwszym polu znajdują 

się 3 opcje wyświetlania 

informacji: Opis 

przedstawiający krótkie 

streszczenie treści 

http://edukacja.maps.arcgis.com/apps/Compare/Configure/index.html?appid=a3b76c42001640109f42407d0d2f3b63
http://edukacja.maps.arcgis.com/apps/Compare/Configure/index.html?appid=a3b76c42001640109f42407d0d2f3b63
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mapy, Zawartość oraz Legenda. W zakładce Synchronizuj można dostosować 

sposób wyświetlania trzech map jednocześnie. Opcja Skala pozwala na 

automatyczne dostosowanie skal map na podstawie jednej wybranej, zaś 

Lokalizacja sprowadza widok trzech map do konkretnej lokalizacji. Zaznacz w 

zakładce Synchronizuj dwie opcje: Skala oraz Lokalizacja.  

 

2. Spójrz na mapę z roku 1914. Jakie były 

wówczas trzy największe i najbardziej 

wpływowe państwa w Europie? 

Uszereguj ich powierzchnie malejąco. 

Jaki miały ustrój polityczny? W celu 

znalezienia niezbędnych informacji 

Wyświetl okno podręczne, które pojawi 

się po kliknięciu na wybrany obiekt.  

 

 

3. Dlaczego na mapie z 1914 r. nie ma Polski? W granicach jakich krajów 

znajdowały się polskie terytoria? Czy pamiętasz, w którym roku Polska zniknęła 

z map świata? 

 

4. Oprócz Polski, na mapie z 1914 r., brakuje jej współczesnych, wschodnich i 

południowych sąsiadów. W granicach jakich krajów znajdowały się wówczas 

te kraje? 

Czy wiesz, że… W 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Jednak nowa 

sytuacja wiązała się z niezliczonymi konfliktami z państwami ościennymi o 

przynależność terenów. Jednym z najbardziej emocjonujących postanowień 

Ligi Narodów po I Wojnie Światowej było utworzenie autonomicznego miasta - 

państwa Gdańsk. Z tego rozwiązania nie byli zadowoleni zarówno Niemcy, 

którzy traktowali od dawna Gdańsk jako integralną część swojego państwa, 

jak i Polacy, którzy uznawali Gdańsk za polskie miasto. Wolne Miasto Gdańsk 

miało własną konstytucję, hymn oraz parlament. Nie dało się ukryć jednak 

zdecydowanej przewagi Niemiec na tych terenach, gdzie władze miasta 

zdecydowanie faworyzowały ludność niemiecką poprzez sabotaż na polskich 

mieszkańców tj. utrudnianie osiedlania się Polaków na terenie miasta, 

jednocześnie nie czyniąc w tym względzie przeszkód Niemcom, utrudnianie 

zakładania polskich firm, przedsiębiorstw, przywozu towarów polskich, czy 

zatrudniania obywateli polskich. 

 

5. Przeanalizuj przebieg zmian granic Polski w latach 1914 – 1945. Jak zmieniały 

się jej granice oraz powierzchnia? 
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6. Mapa z roku 1920 r. przedstawia granice nowej Europy. Na podstawie jakiego 

traktatu zostały ustalone? Odpowiedzi szukaj w opisie mapy. Odpowiedz, kto 

brał w nim udział i jakie były jego ogólne postanowienia. Podpowiedzi szukaj 

w pinezkach znajdujących się na mapach. 

 

7. Po I Wojnie Światowej ostatecznie rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgier. 

Jakie wówczas powstały nowe, niepodległe państwa? O ile procent 

zmniejszyło się wówczas terytorium Austrii?  

 

8. Co się wydarzyło 30 grudnia 1922 roku? W wyniku tego wydarzenia powstało 

największe na świecie państwo.  Jakie państwa wchodziły w jego skład? 

Podpowiedź ukryta jest pod jedną z pinezek na mapie z 1920 r. 

 

9. Przeanalizuj granice państw bałkańskich w 1920 r. Jakie nowe państwo 

utworzono po I Wojnie Światowej? Co w przyszłości wydarzyło się na tych 

terenach? Jak myślisz, co  było tego głównym powodem? 

 

10. Trzecia mapa przedstawia granice państw europejskich po II Wojnie Światowej, w 

1945 r. Na mocy jakich traktatów ustalono te postanowienia? Kto brał udział w 

tych konferencjach? Podpowiedzi szukaj w pinezkach zamieszczonych na mapie. 

 

Czy wiesz, że… II Wojna Światowa przyniosła ze sobą trzy konferencje tzw. 

Wielkiej Trójki, w której skład wchodziły wówczas trzy największe mocarstwa: USA, 

ZSRR oraz Wielka Brytania. Liczba państw związanych z Koalicją wynosiła pod 

koniec wojny 52, niewątpliwie jednak decyzje podejmowała jedynie Wielka 

Trójka. Były to państwa skrajnie różne, o innym ustroju politycznym oraz ideologii, 

ale również innych celach podczas wojny. Podczas II Wojny Światowej Wielka 

Brytania starała się zachować pozycję mocarstwową i utrzymać imperium 

kolonialne, natomiast ZSRR pragnął wykorzystać zwycięstwo do rozszerzenia 

swojego terytorium. Z kolei Stany Zjednoczone głosiły idealistyczne hasła 

równości oraz wolności do nowego podziału świata, w którym miały odgrywać 

decydującą rolę. Te 3 państwa ukształtowały obecny stan Europy, dążąc do 

uzyskania dominacji oraz władzy w odbudowującym się, powojennym świecie.  

 

11. Co oznacza długa czerwona linia przecinająca Europę w kierunku północ-

południe? Jak jest potocznie nazywana? Po której stronie linii znalazła się 

Polska? 

 

12. Powiększ obszar do terytorium Niemiec. Po wojnie państwo niemieckie zostało 

podzielone na 4 strefy okupacyjne. Czy wiesz jakie? Na której konferencji 
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została ostatecznie ustalona kwestia państwa niemieckiego i doszło do 

podziału zarówno całego kraju jak i Berlina? Jakim działaniom, określanych 

mianem „cztery razy D” poddano wówczas obecne terytorium Niemiec? 

Spójrz na mapę z roku 1945 r. Kiedy ukształtował się widoczny na mapie 

podział Niemiec? 

 

13. Niezaprzeczalnym symbolem podziału Europy po II Wojnie Światowej był Mur 

Berliński, będący namacalną granicą „żelaznej kurtyny”. Czy wiesz, kiedy 

powstał i dlaczego? 

 

14. Podczas tej lekcji poznaliście trzy Konferencje Wielkiej Trójki. Podzielcie się na 3 

grupy i wylosujcie jedną z konferencji. Na podstawie różnych materiałów 

historycznych przygotujcie prezentację  dla wybranej przez Was konferencji 

opisując ich członków oraz postanowienia. Wyraźcie swoje opinie na temat 

ustaleń poszczególnych konferencji. Na koniec rozpocznijcie dyskusję na 

temat prawidłowości i sprawiedliwości ustaleń tych konferencji. Które z nich 

były słuszne, a które nad wymiar kontrowersyjne? Informacji szukaj w 

podręcznikach i w Internecie, m.in. na stronie: 

http://www.konflikty.pl/a,1684,II_wojna_swiatowa,Teheran_Jalta_Poczdam._K

onferencje_wielkiej_trojki.html. 

 

 

Czy wiesz, że… Jeśli chcesz zobaczyć, jak zmieniał się Berlin na przestrzeni XIX i 

XX wieku, prześledź aplikację TimeMaps: 

http://www.shoothill.com/demos/public/timemapsl/. Na środku mapy znajduje 

się okno czasu (Time Scope), w którym możesz wybrać dany rok. Następnie, 

przesuwając myszką widok mapy, zauważysz, że w oknie czasu zmienia się 

wygląd mapy. Z prawej strony znajdują się odniesienia lokalizacji 

najważniejszych budowli Berlina, których historię możesz również prześledzić za 

pomocą okna czasu. 

Źródła: 

1. ESRI Data & Maps 

2. http://www.konflikty.pl/a,1684,II_wojna_swiatowa,Teheran_Jalta_Poczdam.

_Konferencje_wielkiej_trojki.html 
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