
 Od 01. 06 do 05.06 2020 

Historia  kl. VII  

 Nauczyciel: Grażyna Dryl 

 

Zagadnienie . 1.Rządy parlamentarne w Polsce. 

 

 

Poznam postanowienia Konstytucji marcowej. 

 

1.Przeczytaj  w książce temat  str. 235 - 239. Czytając zwracaj uwagę na najważniejsze 

treści, które zostały zapisane innym kolorem albo wytłuszczone. 

 

 2.Wysłuchaj treści krótkiego filmu, który pomoże ci zrozumieć 

wydarzenia     https://www.youtube.com/watch?v=8SMyAZQvU 

 

3.  Zapisz   do zeszytu  notatkę, możesz  ją wydrukować i wkleić  do zeszytu 

 

Notatka  z lekcji 

 

1. Trudności w integracji ziem wszystkich trzech zaborów w ramach odrodzonej 

Rzeczypospolitej związane były z tym, że przez ponad sto lat funkcjonowały one w 

odmiennych warunkach ustrojowych, prawnych, gospodarczych i cywilizacyjnych. 

 

2. Kształtowanie się ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej 

a. 26 I 1919 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego – wygrał je Związek 

Ludowo-Narodowy (endecja) 

b. 20 II 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucję 

c. mała konstytucja stanowiła, że Polska będzie republiką parlamentarną 

– władzę ustawodawczą miał sprawować sejm 

– Józef Piłsudski nadal pełnił funkcję Naczelnika Państwa, ale jego władza została 

ograniczona (obowiązek kontrasygnaty) 

 

3. Ustrój polityczny Polski pod rządami konstytucji marcowej z 1921 r. 

a. 17 III 1921 r. sejm uchwalił nową ustawę zasadniczą – tzw. konstytucję marcową 

b. władza ustawodawcza spoczywała w rękach dwuizbowego parlamentu, 

– parlament składał się z sejmu i senatu 

–  obowiązywał proporcjonalny system wyborczy – każda partia polityczna miała 

otrzymać taki procent miejsc w sejmie, jaki uzyskała w wyborach 

c. funkcję głowy państwa pełnił prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 

7-letnią kadencję 

d. bieżącą politykę prowadził rząd, który był powoływany przez sejm i podlegał jego 

kontroli. 

 

4. Najważniejsze partie polityczne w pierwszych latach II Rzeczpospolitej 

a. Narodowa Demokracja (endecja) 

– początkowo działała pod nazwą Związek Ludowo-Narodowy 

– w 1928 r. przekształciło się w Stronnictwo Narodowe 

– czołowym ideologiem był Roman Dmowski 

b. ruch ludowy 

– Polskie Stronnictwo Ludowe-Piast – Wincenty Witos 

https://www.youtube.com/watch?v=8SMyAZQvUEM
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/590-sejm-ustawodawczy-1921-1922
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/597-zwiazek-ludowo-narodowy-zln
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/597-zwiazek-ludowo-narodowy-zln
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/575-mala-konstytucja-1919
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1476-republika
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/541-pilsudski-jozef
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/495-kontrasygnata
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/573-konstytucja-marcowa-1921
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/597-zwiazek-ludowo-narodowy-zln
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/592-stronnictwo-narodowe-sn
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/517-dmowski-roman
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/585-polskie-stronnictwo-ludowe-piast-psl-piast
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/554-wincenty-witos


– Polskie Stronnictwo Ludowe-Wyzwolenie 

– w 1931 r. PSL-Piast i PSL-Wyzwolenie połączyły się i utworzyły Stronnictwo 

Ludowe (SL) 

c. ruch robotniczy 

– Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – Ignacy Daszyński 

– Komunistyczna Partia Polski (KPP) 

d. Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji – Wojciech Korfanty 

 

5. Pierwsze wybory prezydenckie 

 

a. 9 XII 1922 r. na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Gabriel 

Narutowicz 
b. 16 XII 1922 r. został zamordowany podczas wizyty w Zachęcie (Narodowa Galeria 

Sztuki) 

c. po śmierci Gabriela Narutowicza na stanowisko prezydenta został wybrany Stanisław 

Wojciechowski 
 

6.  Sukcesy i porażki w latach 1919–1926 

a. duże rozdrobnienie sejmu powodowało, że rządy były niestabilne i upadały po krótkim 

okresie funkcjonowania 

b. ważne reformy przeprowadził rząd Władysława Grabskiego 

– reformę walutową – wprowadził złotego 

– opanował hiperinflację i ustabilizował finanse państwa 

c. pogorszyła się sytuacja międzynarodowa Polski 

– w 1925 r. Niemcy rozpoczęły wojnę celną z Polską – starały się 

ograniczyć import polskich towarów 

– Polska została pominięta podczas zawierania układów w Locarno 

 

 

 Wykonaj  kartę pracy 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………..……… Klasa ……. 

Karta pracy: Konstytucja marcowa 

Polecenie 1.  

Przeczytaj tekst źródłowy i ustal, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Następnie postaw 

znak X w odpowiednich rubrykach tabeli. 

Art. 1. Państwo Polskie jest Rzecząpospolitą. 

Art. 2. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Organami Narodu 

w zakresie ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent 

Rzeczypospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości 

– niezawisłe Sądy. […] 

Art. 104. Każdy obywatel ma prawo swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, o ile 

przez to nie narusza przepisów prawa. […] 

Art. 108. Obywatele mają prawo koalicji, zgromadzania się i zawiązywania stowarzyszeń 

i związków. 

 

https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/587-polskie-stronnictwo-ludowe-wyzwolenie-psl-wyzwolenie
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/591-stronnictwo-ludowe-sl
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/591-stronnictwo-ludowe-sl
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/600-polska-partia-socjalistyczna-pps-2
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/600-polska-partia-socjalistyczna-pps-2
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/516-daszynski-ignacy
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/570-komunistyczna-partia-polski-kpp
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/528-korfanty-wojciech
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/538-narutowicz-gabriel
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/538-narutowicz-gabriel
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/555-wojciechowski-stanislaw
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/555-wojciechowski-stanislaw
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/522-grabski-wladyslaw
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/491-hiperinflacja
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/2422-import
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/594-traktaty-lokarnenskie
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Zdanie Prawda Fałsz 

Zacytowany tekst to fragment Małej konstytucji.   

Zgodnie z dokumentem w Rzeczpospolitej istniał trójpodział władzy.   

W myśl postanowień dokumentu Polacy mogli zakładać różnego 

rodzaju organizacje. 

  

Zacytowany tekst to fragment Konstytucji marcowej.   

Zgodnie z dokumentem w Rzeczpospolitej istniała cenzura.   

W myśl postanowień dokumentu Polacy mogli zakładać różnego 

rodzaju organizacje. 

  

Polecenie 2.  

Zaznacz ilustrację ukazującą pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej. 

□ A.    □ B.    □ C .  

Polecenie 3.  

Wyjaśnij, co oznaczało, że po 1918 r. Rzeczpospolita składała się z „trzech nierównych 

połówek”.  

Podaj dwa przykłady uzasadniające to twierdzenie. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1. ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Polecenie 4.  

Podaj drugiego prezydenta Rzeczpospolitej. 

□ A.    □ B.    □ C.  

. …………………………………………………………………………….. 

Polecenie 5.  



a) Na czym polegał przewrót majowy w Polsce - 

…………………………………………………………… 

b) Kto dokonał przewrotu majowego - ………………………………… 

c) Kiedy doszło do przewrotu majowego w Polsce - …………………………………. 

 

Po rozwiązaniu karty pracy, prześlij ją lub pełne odpowiedzi do poszczególnych pytań do 

godziny 15 00 01. 06. 2020 na adres e-mail nauczyciela zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły. g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl 

 

 Zagadnienie 2 . Zamach majowy i rządy sanacji. 

 

 Dowiem się kto i kiedy oraz dlaczego dokonał zamachu majowego. 

1. Przeczytaj  w książce temat  str. 240 - 244. Czytając zwracaj uwagę na najważniejsze 

treści, które zostały zapisane innym kolorem albo wytłuszczone. 

 

 2.Wysłuchaj treści krótkiego filmu, który pomoże ci zrozumieć wydarzenia      

 

https://www.youtube.com/watch?v=eWV4gZ3H4kY 

https://www.youtube.com/watch?v=_i_kBOvV3i8 

3.  Zapisz   do zeszytu  notatkę, możesz  ją wydrukować i wkleić  do zeszytu 

 

Notatka  z lekcji 

 

1. Zamach Józefa Piłsudskiego 

 

a. kryzys rządów parlamentarnych powodował rosnące niezadowolenie społeczne 

b. kolejną falę niezadowolenia spowodowało powołanie nowego rządu 

– premierem został Wincenty Witos 

– rząd utworzyła koalicja Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej i Polskiego 

Stronnictwa Ludowego „Piast” – tzw. rząd Chjeno-Piasta. 

c. 12 V 1926 r. w Warszawie wybuchły walki między oddziałami popierającymi Józefa 

Piłsudskiego a oddziałami wiernymi rządowi, zakończone zwycięstwem piłsudczyków 

d. zmiany w najwyższych zmianach 

– 14 V 1926 r. do dymisji podał się prezydent Stanisław Wojciechowski i rząd Wincentego 

Witosa 
– 29 V 1926 r. na urząd prezydenta został wybrany Ignacy Mościcki 

– nowym premierem został Kazimierz Bartel 

 

2. Zmiana konstytucji 

 

a. nowela sierpniowa – 2 VIII 1926 r. została znowelizowana konstytucja marcowa 

– prezydent uzyskał prawo wydawania dekretów 

– prezydent uzyskał prawo rozwiązania sejmu i senatu przed upływem kadencji 

https://www.youtube.com/watch?v=eWV4gZ3H4kY
https://www.youtube.com/watch?v=_i_kBOvV3i8
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/541-pilsudski-jozef
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/554-wincenty-witos
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/565-chrzescijanski-zwiazek-jednosci-narodowej-chzjn
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/585-polskie-stronnictwo-ludowe-piast-psl-piast
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/585-polskie-stronnictwo-ludowe-piast-psl-piast
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/555-wojciechowski-stanislaw
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/554-wincenty-witos
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/554-wincenty-witos
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/537-moscicki-ignacy
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/500-nowela-sierpniowa
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/573-konstytucja-marcowa-1921
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1337-kadencja


b. 23 IV 1935 r. sejm uchwalił nową konstytucję – tzw. konstytucja kwietniowa 

– konstytucja kwietniowa wzmacniała władzę prezydenta 

– ustanowienie konstytucji kwietniowej stanowiło odejście od modelu parlamentarno-

gabinetowego i trójpodziału władzy 

 

3. Charakter rządów sanacyjnych 

 

a. zwolennicy Józefa Piłsudskiego sprawowali władzę pod hasłem sanacji, czyli 

uzdrowienia życia publicznego w Polsce, dlatego zaczęto ich nazywać obozem sanacyjnym 

b. Józef Piłsudski wywierał decydujący wpływ na rządy, ale nie sprawował najwyższych 

stanowisk państwowych 

c. zwolennicy Piłsudskiego utworzyli Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR) 

– Walery Sławek 

d. BBWR odniósł zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 1928 r. 

 

4. Zaostrzenie się konfliktu obozu sanacyjnego z opozycją 

a. konsolidacja opozycji 

– w 1929 r. powstał tzw. Centrolew – sojusz partii lewicowych, ludowych i chadeckich 

– Centrolew zorganizował 29 czerwca 1930 r. w Krakowie Kongres Obrony Prawa i 

Wolności Ludu 
b. reakcja obozu sanacyjnego 

– czołowi działacze Centrolewu zostali uwięzieni w twierdzy brzeskiej (m.in. Wincenty 

Witos, Wojciech Korfanty) 

– prezydent Ignacy Mościcki rozwiązał parlament 

c. wybory w 1930 r., zwane wyborami brzeskimi, wygrał BBWR – obóz sanacyjny uzyskał 

56% miejsc w parlamencie 

d. w 1932 r. odbył się tzw. proces brzeski, w którym przywódcy Centrolewu zostali 

osądzeni i skazani na kary więzienia 

 

5. Rządy sanacyjne po śmierci Józefa Piłsudskiego 

a. Józef Piłsudski zmarł 12 V 1935 r. 

b. po śmierci Józefa Piłsudskiego obóz sanacyjny uległ podziałowi i ukształtowały się dwie 

grupy: 

–  grupa zamkowa z prezydentem Ignacym Mościckim na czele 

– tzw. grupa GISZ z Edwardem Rydzem-Śmigłym na czele 

c. w 1935 r. został rozwiązany BBWR (Walery Sławek popełnił samobójstwo) 

d. w 1937 r. politycy sanacyjni utworzyli nową partię – Obóz Zjednoczenia 

Narodowego (OZN – „ozon”) – Adam Koc 

 

6. Antysanacyjna opozycja w latach 30-ych 

a. w 1931 r. doszło do zjednoczenia ruchu ludowego i utworzenia Stronnictwa 

Ludowego (SL) 

b. w Szwajcarii powstał tzw. Front Morges – Władysław Sikorski (1936 r.) 

c. w 1937 r. powstało Stronnictwo Pracy (SP) 

d. powstał Obóz Radykalno-Narodowy (ONR). 

 

 

 

 

https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/574-konstytucja-kwietniowa-1935
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/509-sanacja
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/541-pilsudski-jozef
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/562-bezpartyjny-blok-wspolpracy-z-rzadem-bbwr
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/545-slawek-walery
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/564-centrolew
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/554-wincenty-witos
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/554-wincenty-witos
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/528-korfanty-wojciech
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/537-moscicki-ignacy
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/562-bezpartyjny-blok-wspolpracy-z-rzadem-bbwr
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/564-centrolew
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/537-moscicki-ignacy
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/543-rydz-smigly-edward
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/545-slawek-walery
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/578-oboz-zjednoczenia-narodowego-ozn
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/578-oboz-zjednoczenia-narodowego-ozn
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/591-stronnictwo-ludowe-sl
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/591-stronnictwo-ludowe-sl
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/566-front-morges
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/544-sikorski-wladyslaw
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/593-stronnictwo-pracy-sp
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/577-oboz-narodowo-radykalny-onr

