
od 08.06. do   10. 06.  2020r. 

 Historia  kl. VII 

Nauczyciel: Grażyna Dryl 

 Zagadnienie : Gospodarka II Rzeczypospolitej oraz społeczeństwo  odrodzonej Polski 

Poznam system gospodarczy odrodzonej Polski 

1.Przeczytaj w książce temat  lekcji str. 245-250. 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=ehBKyFtEmNY 

  Port  w Gdyni- historia  powstania 

https://www.youtube.com/watch?v=K7iEvK4IoUE 

      3.Zapoznaj się z notatką z lekcji przepisz ją  do zeszytu lub wydrukuj i wklej . 

Gospodarka II Rzeczypospolitej 

1. Źródła problemów gospodarczych odrodzonej Rzeczpospolitej 

 

a. znaczne obszary Polski były zniszczone w wyniku działań wojennych 

b. występowały duże różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego 

poszczególnych regionów 

– najlepiej rozwinięte były ziemie dawnego zaboru pruskiego 

– najsłabiej rozwinięte były ziemie Galicji i tzw. ziemie będące w okresie zaborów w granicach 

Rosji 

c. odrodzona Polska była krajem rolniczym 

– 65% ludności żyło z pracy w rolnictwie 

– we wschodniej części kraju dominowały wielkie majątki ziemskie obok których 

funkcjonowały karłowate gospodarstwa chłopskie. 

– nowoczesne rolnictwo rozwinięte było na ziemiach dawnego zaboru pruskiego 

d. w wyniku zmiany granic zakłady przemysłowe straciły swoje dotychczasowe rynki zbytu 

e. toczone przez Polskę wojny pociągnęły za sobą ogromne koszty, które 

wywołały hiperinflację 

 

2. W 1923 r. premier Władysław Grabski przeprowadził kluczowe reformy gospodarcze 

a. wprowadził nową walutę – złoty polski (była to tzw. reforma walutowa) 

b. zrównoważył budżet przez: 

– ograniczenie wydatków państwa 

– zwiększenie wpływów z podatków 

 

3. Kluczowe inwestycje gospodarcze w pierwszych latach II Rzeczpospolitej 

 

a. rozbudowa sieci kolejowej, integrującej ziemie dawnych zaborów 

b. rozpoczęcie budowy portu w Gdyni 

c. budowa tzw. magistrali węglowej – linii kolejowej łączącej Śląsk z portem w Gdyni 

 

4. Reforma rolna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ehBKyFtEmNY
https://www.youtube.com/watch?v=K7iEvK4IoUE
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/491-hiperinflacja
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/522-grabski-wladyslaw
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/508-reforma-walutowa-1924-r
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a. reforma rolna polegała na 

– wykupywaniu przez państwa ziemi od posiadaczy wielkich majątków 

– dzieleniu ich na działki (gospodarstwa chłopskie) 

– sprzedaży działek rolnikom indywidualnym na dogodnych warunkach kredytowych 

b. reformy rolnej nie udało się zakończyć przed wybuchem wojny z powodu: 

– silnego oporu wielkich posiadaczy ziemskich 

– wielkiego kryzysu gospodarczego 

 

5. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce 1929-1935 

a. przebieg ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w Polsce miał szczególnie ciężki 

przebieg 

b. w Polsce skutki wielkiego kryzysu gospodarczego najsilniej odczuła ludność rolnicza  

- gwałtownie spadły ceny na produkty rolne 

 

5. Sytuacja gospodarcza w drugiej połowie lat 30-ych XX wieku 

 

a. Eugeniusz Kwiatkowski opracował 15-letni plan rozwoju gospodarczego Polski 

b. budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) 

– głównym ośrodkiem COP był obszar w widłach Wisły i Sanu 

– w ramach COP rozbudowywano głównie przemysł ciężki i przemysł zbrojeniowy 

 

 

4. Na podstawie  informacji  w podręczniku oraz  notatki z lekcji  uzupełnij  kartę  pracy 

 

 Karta  pracy  

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

Karta pracy kl. 7 : Gospodarka II RP. 

Polecenie 1.  

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia. 

a) Napisz, z jakim osiągnięciem gospodarczym 

II Rzeczpospolitej jest związana ta ilustracja. 

……………………………………………………… 

b) Podaj rok, w którym zapoczątkowano budowę 

tego miejsca.  ………… 

c) Podaj imię i nazwisko polityka, który przyczynił się do budowy tego miejsca. 

…………………………………………………………………………………… 

Polecenie 2.  

Zaznacz informacje dotyczące przebiegu wielkiego kryzysu w Polsce. 

 A. Doprowadził do zwiększenia produkcji przemysłowej i spadku bezrobocia. 

 B. Zmniejszył zaufanie społeczeństwa do obozu rządzącego. 

 C. Zakończył się dzięki światowemu nieurodzajowi. 

https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/507-reforma-rolna
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/531-kwiatkowski-eugeniusz
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/563-centralny-okreg-przemyslowy-cop


 D. Został zapoczątkowany wzrostem cen żywności. 

 E. W jego trakcie broniono kursu złotego. 

 F. Trwał od 1929 r. do 1935 r. 

Polecenie 4.  

Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia. 

a) Napisz, z jakim osiągnięciem gospodarczym II Rzecz- 

pospolitej związany jest zakreskowany obszar. 

………………………………………………………… 

b) Podaj rok, w którym zapoczątkowano budowę tego  

miejsca. …………… 

c) Podaj imię i nazwisko polityka, który przyczynił się  

do budowy tego 

miejsca.………………………………………………………………………………….. 

Polecenie 5. 

Zaznacz informacje dotyczące przebiegu wielkiego kryzysu w Polsce. 

 A. Trwał od 1929 r. do 1933 r. 

 B. W jego trakcie broniono kursu złotego. 

 C. Został zapoczątkowany spadkiem cen żywności. 

 D. Zakończył się dzięki światowemu nieurodzajowi. 

 E. Zwiększył zaufanie społeczeństwa do obozu rządzącego. 

 F. Doprowadził do zmniejszenia produkcji przemysłowej i wzrostu bezrobocia. 

 

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

godziny 15 00 08. 06. 2020 na adres e-mail nauczyciela zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły. g.dryl@zs.turosnkoscielna.pl 

5.Zapisz  notatkę  dotycząca społeczeństwa w  II Rzeczypospolitej do zeszytu lub wydrukuj 

ją  i wklej. Uzupełnieniem  może być  podręcznik str.251- 254. 

 

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej 
1. Sytuacja demograficzna odrodzonej Polski 

a. liczba ludności 

– po odzyskaniu niepodległości – 27 mln 

– w 1939 r. – 35 mln 

b. stosunkowo niski poziom urbanizacji 

– Warszawa liczyła ponad 1 mln mieszkańców 

– 6 miast przekraczało 100 tys. Mieszkańców 

 



2. Mniejszości narodowe w Polsce międzywojennej 

a. obywatele narodowości polskiej stanowili 69% ogółu mieszkańców 
b. mniejszości narodowe wg spisu ludności z 1921 r. wynosiły 31% 

– Ukraińcy – 14% 

– Żydzi – 10% 

– Białorusini – 4% 

– Niemcy – 4% 

– inni – 1% 

2. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych 

 

a. w Polsce w różnych okresach stosowana dwie koncepcje polityki wobec mniejszości 

narodowych: 

– politykę asymilacji narodowościowej – zmierzała do polonizacji słowiańskich 

mniejszości narodowych 

– politykę asymilacji państwowej – polegała na budowaniu więzi między państwem 

polskim a mniejszościami bez ich wynaradawiania. 

b. na zaostrzenie stosunków z ludnością ukraińską miała działalność 

terrorystyczna Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) 

c. przejawy antysemityzmu w Polsce międzywojennej 

– wobec Żydów szczególnie wrogo był nastawiony Obóz Narodowo Radykalny (ONR) 

– zjawisko getta ławkowego – wyznaczanie dla żydowskich studentów odrębnych miejsc 

– stosowanie tzw. numerus clausus – polegało na ograniczaniu liczby przyjmowanych 

studentów narodowości żydowskiej 

– dochodziło do pogromów, czyli zorganizowanych napaści na ludność żydowską 

 

4. Struktura społeczna II Rzeczypospolitej 

– chłopi – 55% 

– robotnicy – 27,5% 

– przedsiębiorcy, kupcy i rzemieślnicy – 11% 

– wielcy przedsiębiorcy – 5% 

– ziemianie 0,5% 

6. Rozwój edukacji 

 

a. stan alfabetyzacji społeczeństwa polskiego na początku istnienia II Rzeczypospolitej 

– czytać potrafiło ok. 70-60% obywateli odrodzonego państwa 

– analfabetyzm nie występował tylko na ziemiach dawnego zaboru pruskiego 

b. w 1932 r. została przeprowadzona przez ministra oświaty Janusza Jędrzejewicza reforma 

oświaty 

– wprowadzono obowiązek szkolny na poziomie szkoły powszechnej (podstawowej) 

– ujednolicono system oświaty 

– zmodernizowano programy nauczania 

c. tylko część uczniów mogła kontynuować naukę w szkołach średnich 

d. w II Rzeczypospolitej działały 32 szkoły wyższe. 

Dla chętnych: W ramach utrwalenia, proszę zapoznać się z krótkim filmikiem o 

społeczeństwie odrodzonej Polski. https://www.youtube.com/watch?v=1ojRvlwelbg 

 

https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1674-asymilacja
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/579-organizacja-ukrainskich-nacjonalistow-oun
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/577-oboz-narodowo-radykalny-onr
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/526-jedrzejewicz-janusz
https://www.youtube.com/watch?v=1ojRvlwelbg

