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Niebezpieczne zabawy historią,  
czyli przegląd wybranych mitów 
narodowosocjalistycznych 
Łukasz Migniewicz 

Odpowiedzi 

Ćwiczenie 1  

Przykładowa odpowiedź: 

Tak. 

Argument 1. Legenda medalu oraz tekst nagłówka prasowego odwołują się do 

zabijania Żydów. 

Argument 2. Oba źródła ukazują w negatywnym świetle Żydów, opierając się na 

licznych stereotypach dotyczących spekulacji dobrami i pieniądzem.  

Ćwiczenie 2 

1. Tak. 

2. Negatywnie, stereotypowo. 

3. Tak, ponieważ odwołują się do tych samych stereotypów i motywów 

ikonograficznych.  

Ćwiczenie 4 

Możliwych jest wiele wariantów odpowiedzi. Uczeń może wskazać zapisy ustawy 

odbierające obywatelstwo osobom uznanym za obywateli niepełnej „krwi niemieckiej” 

oraz odwołać się do programu nauczania szkoły niemieckiej dotyczącego 

podkreślania supremacji konkretnej „rasy”. 
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Ćwiczenie 5 

Walka klas jest najważniejszym motorem procesu nauczania 
historii w szkołach niemieckich po 1933 r. 

F 

Narodowosocjalistyczne podejście do edukacji historycznej było 
pozbawione obiektywizmu i proponowało jedynie słuszną ideę, 
której założenia nie podlegały dyskusji. 

P 

Według niemieckiej propagandy historycznej rasa nordycka jest 
jedynym twórcą kultury europejskiej. 

P 

Mity narodowosocjalistyczne według A. Zanda są największym 
zagrożeniem dla niemieckiej nauki. 

P 

Zadaniem niemieckiego nauczyciela jest wychowanie biernego 
członka partii nazistowskiej. 

F 

Jednym z najistotniejszych celów niemieckiej szkoły jest 
wychowanie młodzieży w duchu narodowej dumy. 

P 

Program nauczania historii w szkole narodowosocjalistycznej 
jest zdominowany przez mit, zgodnie z którym Niemcy podczas 
I wojny światowej zostali zdradzeni i stało się to przyczyną ich 
klęski. 

P 

Republika Weimarska oceniana jest przez narodowych 
socjalistów pozytywnie. 

F 

Ćwiczenie 6 

Możliwe odpowiedzi: 

− „Zdrady” dopuścili się niemieccy dyplomaci wywodzący się z partii 

socjalistycznych oraz przedstawiciele przemysłu. 

− Karykatura przedstawia silną, gotową do walki i odnoszącą zwycięstwa armię 

niemiecką.  

Ćwiczenie 7 

Nie. Autor w źródle G wskazuje na zewnętrzne przyczyny i okoliczności powstania 

mitu o ciosie w plecy.  
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Ćwiczenie 8 

Możliwe odpowiedzi: 

− niemieckie dowództwo w 1918 r. było przekonane o nadchodzącej klęsce, 

− strajki robotników, 

− propagandowe opowieści o sukcesach okazały się nieprawdziwe,  

− rozpad dyscypliny w armii niemieckiej i liczne dezercje, 

− znaczna przewaga ententy nad siłami niemieckimi. 


