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 Historia  kl. VII 

Nauczyciel: Grażyna Dryl 
 

 
 

 Zagadnienie1. Osiągnięcia II Rzeczypospolitej 

 Poznam osiągnięcia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. 

 1.Obejrzyj filmik o osiągnięciach II Rzeczypospolitej 
https://www.youtube.com/watch?v=uMd61L-vkP4 

2.Przeczytaj  temat w  podręczniku str. 255-259. Czytając zwracaj uwagę na najważniejsze 

treści, które zostały zapisane innym kolorem albo wytłuszczone.  

3.  Zapisz w punktach osiągnięcia II Rzeczypospolitej.   

 

1.Sukcesy polskich uczonych 
 

a. Tadeusz Kotarbiński – filozofia 

b. Florian Znaniecki – socjologia 

c. Ignacy Mościcki – chemia 

d. wybitni polscy matematycy (lwowska szkoła matematyczna): 

– Hugon Steinhaus 

– Stefan Banach 
 

2. Literatura polska okresu międzywojennego 

a. wybitni pisarze dwudziestolecia międzywojennego 

– Stefan Żeromski 

– Władysław Reymont – w 1924 r. otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi 

– Zofia Nałkowska 

– Maria Dąbrowska 

b. pisarze awangardowi: 

– Witold Gombrowicz 

– Bruno Schulz 

– Bruno Jasieński 

– Stanisław Ignacy Witkiewicz – przedstawiciel tzw. katastrofizmu 

c. w poezji dużą rolę odgrywali twórcy skupieni w redakcji pisma „Skamander” 

– Julian Tuwim 

– Antoni Słonimski 

– Jan Lechoń 

d. główne nurty i kierunki literatury polskiej okresu międzywojennego: 

– awangarda 

– ekspresjonizm 

– katastrofizm 
 

3. Malarstwo i architektura 

a. główne kierunki w polskim malarstwie międzywojennym: 

– impresjonizm – Józef Mehoffer i Leon Wyczółkowski 

– formizm – Tytus Czyżewski 

b. dużą popularnością cieszyła się twórczość Wojciecha Kossaka – malarstwo historyczne 

c. w architekturze dominował 

– funkcjonalizm 

– modernizm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMd61L-vkP4
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/529-kotarbinski-tadeusz
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/537-moscicki-ignacy
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/521-gombrowicz-witold
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/553-witkiewicz-stanislaw-ignacy
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/551-tuwim-julian
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/547-slonimski-antoni


Dla chętnych : Wypisz w punktach osiągnięcia  w dziedzinie techniki i transportu II 

Rzeczypospolitej. 

 

 Zagadnienie 2.II Rzeczypospolita na arenie międzynarodowej. 

Dowiem się jakie II Rzeczypospolita zawierała sojusze i jaką prowadziła politykę  

zagraniczną. 

1.Obejrzyj filmik Dyplomaci II Rzeczypospolitej 

https://www.youtube.com/watch?v=S994gbwAyBk 

 

2.Przeczytaj  temat w  podręczniku str. 260-263. Czytając zwracaj uwagę na najważniejsze 

treści, które zostały zapisane innym kolorem albo wytłuszczone.  

3.  Zapisz   notatkę  z lekcji.  

 1.W pierwszych latach niepodległości stosunki polityczne z sąsiadami były bardzo złe, 
ponieważ Polska odbudowała swoje terytorium ich kosztem. 
 

2. Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej 
 

a. w 1921 r. Polska zawarła sojusz z Rumunią 

b. w 1921 r. Polska zawarła sojusz Francją 

c. Józef Piłsudski był zwolennikiem projektu Międzymorza – plan zakładał stworzenie federacji państw 

Europy Środkowej 
3. Na sytuację Polski miała wpływ  sytuacja międzynarodowa 
 

a. w 1922 r. w Rapallo został zawarty traktat między Niemcami i ZSRS 

b. niekorzystnie na położenie Polski wpłynęły zawarte w 1925 r. traktaty w Locarno 

– zostały zawarte między Wielką Brytanią, Francją, Belgią i Niemcami 
– Niemcy gwarantowały z nich nienaruszalność swojej granicy zachodniej 

– zagrożenie dla Polski wynikało z tego, że granica polsko-niemiecka nie uzyskała takich gwarancji 
 

4. W lipcu 1932 r. Polska zawarła ze Związkiem Socjalistycznych Republik 

Sowieckich trzyletni traktat o nieagresji – traktat został przedłużony do 1945 r. 
 

5. Od listopada 1932 r. do września 1939 r. ministrem spraw zagranicznych był Józef Beck 
 

6. Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym 

a. w okresie Republiki Wajmarskiej stosunki polsko-niemieckie były wrogie - Niemcy dążyły do 

odzyskania ziem straconych na rzecz Polski 
b. po dojściu Hitlera do władzy Piłsudski proponował Francji przystąpienie do wojny prewencyjnej z 

Niemcami 
c. wkrótce jednak nastąpiła normalizacja stosunków polsko-niemieckich – 26 I 1934 r. została 

zawarta polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy 
 

7. W latach trzydziestych XX w. Polska starała się prowadzić tzw. politykę 

równowagi i „równych odległości” 

a. polegała ona na tym, żeby utrzymywać stosunki z Niemcami i ZSRS na podobnym poziomie 

b. jej celem było uniknięcie angażowania się po stronie jednego sąsiada przeciwko drugiemu. 
 

 Dla  chętnych: Oceń pozycję międzynarodową Polski  w okresie  międzywojennym, 

wskazując sukcesy i porażki. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S994gbwAyBk
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/541-pilsudski-jozef
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/595-traktaty-w-rapallo-1922-r
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/594-traktaty-lokarnenskie
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/514-beck-jozef

