
 

od 25.05. do   29.05. 2020r. 

 Historia  kl. VII 

Nauczyciel: Grażyna Dryl 

 

Zagadnienie  1 . Walka o granicę wschodnią. 

 

Dowiem się  o  koncepcji Dmowskiego i Piłsudskiego na temat polskiej granicy wschodniej, 

rozumiem pojęcia: Orlęta lwowskie, Bitwa Warszawska, cud nad Wisłą, potrafię omówić 

wymienić wić przebieg wojny polsko-bolszewickiej oraz  wymienić wodzów polskich z 

okresu wojny polsko-bolszewickie. 

 1.Zapoznaj  się  z tematem  na str. 222- 227 walka  o granicę wschodnią 

 

 2. Obejrzyj  animacje  o kształtowaniu się  granic  Polski. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GK4lPV1xHo 

 

3. Zapisz  notatkę  z lekcji, możesz ja również wydrukować i wkleić do zeszytu. 

 

1. Wykształciły się dwie koncepcje granic Polski 

 

a. koncepcja inkorporacyjna – autorstwa Romana Dmowskiego 

– do Polski miały wejść obszary zamieszkałe w większości przez ludność polską 

– mniejszości narodowe miały zostać spolonizowane 

 

b. koncepcja federacyjna – autorstwa Józefa Piłsudskiego 

– dążył do utworzenia przez Polskę federacji z Ukrainą, Białorusią, Litwą i Łotwą 

 

 

2. W listopadzie 1918 r. wybuchł konflikt polsko-ukraiński w Galicji Wschodniej 

a. sytuacja etniczna w Galicji Wschodniej 

– Polacy dominowali w miastach 

– Ukraińcy stanowili większość na wsi 

b. z 31 X na 1X 1918 r. Ukraińcy proklamowali powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej 

(URL) 

d. opór Polaków doprowadził do wybuchu walk we Lwowie 

– w walkach uczestniczyła młodzież – „Orlęta Lwowskie” 

– na pomoc walczącym Polakom skierowano oddziały z Wielkopolski i armię gen. Józefa 

Hallera 

 

3. Wyprawa kijowska Józefa Piłsudskiego 

 

a. wiosną 1919 r. wojska polskie ruszyły na wschód, by zająć tereny opuszczane przez 

oddziały niemieckie 

b. Józef Piłsudski zawarł sojusz z przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, Symonem 

Petlurą 

– URL uznała prawa Polski do Galicji Wschodniej 

– Polska miała udzielić pomocy militarnej Ukraińcom w walce przeciwko bolszewickiej 

Rosji 

https://www.youtube.com/watch?v=-GK4lPV1xHo
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c. wojska polskie przystąpiły do ofensywy przeciwko wojskom bolszewickim i w maju 

1920 r. zajęły Kijów 

 

4. Wojna polsko-bolszewicka 

a. Kijowa Armia Czerwona rozpoczęła ofensywą i zmusiły oddziały polskie do odwrotu 

b. 28 VII 1920 r. komuniści utworzyli Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (TKRP) 

– na czele TKRP stali Feliks Dzierżyński i Julian Marchlewski 

– TKRP miał przejąć władzę w Polsce po ostatecznym pokonaniu armii polskiej 

c. państwa zachodnie zaproponowały ustalenie wschodniej granicy Polski na tzw. linii 

Curzona 
d. groza sytuacji spowodowała zmiany w organizacji państwa 

– powołano Radę Obrony Państwa z Józefem Piłsudskim na czele 

– utworzono Rząd Obrony Narodowej z Wincentym Witosem jako premierem 

e. decydująca bitwa została stoczona pod Warszawą od 13 do 25 VIII 2020 r. 

f. wojska polskie odniosły kolejne świetne zwycięstwa w bitwach nad Niemnem i pod 

Komarowem 

g. wojnę zakończył pokój zawarty w Rydze 18 III 1921 r. 

 

5. Po wycofaniu się Armii Czerwonej wybuchł konflikt polsko-litewski o Wileńszczyznę 

a. w październiku 1921 r. dywizja gen. Lucjana Żeligowskiego  wkroczyła do Wilna 

b. w referendum przeprowadzonym na Wileńszczyźnie większość głosowała za 

przynależnością do Polski 

c. włączenie tzw. Litwy Środkowej do Polski pogorszyło stosunki polsko-litewskie. 

 

4. Wykonaj ćwiczenia do zeszytu 

Ćwiczenia sprawdzające: 

ZADANIE 1. Przeczytaj jedną z definicji Cudu nad Wisłą, napisaną przez Stanisława 

Stroińskiego i uzupełnij tekst. Wpisz w każdą lukę odpowiednią informację. 

 

Cud nad Wisłą. Popularna nazwa nadana zwycięskiej bitwie nad Wisłą, która zmieniła losy 

wojny […]. Nazwa pochodzi od artykułu Stroińskiego, który krytycznie oceniał szanse wojsk 

polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, wyraził przekonanie, że w tym położeniu 

Polskę uratować może jedynie cud. 

 

 

Definicja dotyczy wojny, która doprowadziła do ustanowienia polskiej granicy 

__________________ . Wspomniana w tekście bitwa, którą nazywano także 

_______________________ , miała miejsce w dniu _______________________ . Bitwa 

zmieniła losy wojny, gdyż __________________________ . 

 

2. Uzupełnij tabelkę wpisując cyfry w odpowiednie miejsca: 

KONCEPCE POLSKIEJ POLITYKI WSCHODNIEJ 

FEDERACYJNA INKORPORACYJNA 

https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/776-armia-czerwona
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1. Polonizacja Litwinów, Białorusinów i Ukraińców 

2. Granice wschodnia musimy sami zdobyć  i utrzymać 

3. Musimy wcielić do Polski tereny, gdzie Polacy stanowią większość mieszkańców, 

4. Polska powinna wspierać narodowowyzwoleńcze wysiłki Litwinów i Ukraińców 

5. Powinniśmy stworzyć sojusz polityczny, wojskowy i gospodarczy z Litwa i 

Białorusią, 

6. Istnienie Ukrainy jako niepodległego państwa jest dla Polski niebezpieczne. 

7. Głównym wrogiem państwa polskiego są Niemcy. 

8. W razie zagrożenia niemieckiego lub sowieckiego Litwa i Ukraina SA naturalnymi 

sojusznikami. 

9. Sojusz można rozszerzyć  na inne państwa Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkany. 

10. Idea Międzymorza, jako sojuszu wielu państw leżących między Morzem Bałtyckim a 

Morzami Czernym i Adriatyckim. 

 

3. Prawda czy fałsz. 

Lwów leżał w Galicji Wschodniej.        

 P  /  F 

Austriacy wycofując się ze Lwowa przekazali władzę Polakom.    

  P  /  F 

1 XI 1918 r powstała Zachodnioukraińska Republika Ludowa.    

  P  /  F 

We Lwowie wybuchły walki o miasto między ludnością polską a ukraińską.  

  P  /  F 

W walkach o Lwów udział wzięli także uczniowie szkół, zwani potem Orlętami Lwowskimi.

  P  /  F 

Lwów ostatecznie pozostał ukraiński.       

  P  /  F 

 

4. Wymień wodzów wojsk polskich w czasie bitwy warszawskiej. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 Wybrani uczniowie odczytają  pracę domową  na zoomie. 

 Dla chętnych: Przeczytaj  w podręczniku temat: Tajemnice sprzed wieków „ Jak doszło 

do cudu nad Wisłą?” 

 

 

 

 

 



 Zagadnienie 2. Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej. 

 

  

Dowiem się w jaki sposób kształtowała się granica zachodnia , poznam przyczyny 

przegranych przez Polskę plebiscytów, rozumiem pojęcie: plebiscyt. 

 

1. Obejrzyj   filmiki  o kształtowaniu się granic Polski zachodniej i południowej. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y9pz35Vl9Gc - KOREPETYCJE Z HISTORII: Walki o 

polskie granice ( zachodnią, południową, północną)  

https://www.youtube.com/watch?v=_rXJmy5kjNU - Historia Walka o Polskę kształtowanie 

granic II Rzeczypospolitej 1 

 

2. Przeczytaj  temat z podręcznika  od  strony  230 do 234 . 

3.  Zapisz  notatkę  do zeszytu, możesz ją wydrukować, wkleić lub też samodzielnie 

zmodyfikować. 

 

1. Powstanie wielkopolskie 

a. na ziemiach polskich zaboru pruskiego działała Naczelna Rada Ludowa  (NRL) 

– bieżącą działalnością kierował Komisariat NRL 

– NRL była zdominowana przez działaczy narodowej demokracji 

b. na terenie Wielkopolski Polacy tworzyli oddziały Straży Ludowej oraz działała Polska 

Organizacja Wojskowa (POW) 

c. do wybuchu powstania doszło 27 XII 1918 r. podczas wizyty Ignacego Jana 

Paderewskiego 
d. dowódcy wojsk powstańczych 

– pierwszym dowódcą wojsk powstańczych był major Stanisław Taczak 

– w połowie stycznia na dowódcę wojsk powstańczych został powołany Józef Dowbor-

Muśnicki 
e. działania zbrojne 

– do 6 stycznia powstańcy opanowali większość Wielkopolski 

– na przełomie stycznia i lutego toczyły się zacięte walki o utrzymanie zdobytych terenów 

f. działania zbrojne zostały formalnie zakończone 16 lutego 1919 r. - rozejm w Trewirze 

 

2. Postanowienia paryskiej konferencji pokojowej dotyczące przebiegu granicy polsko-

niemieckiej 

 

a. 28 VI 1919 r. został podpisany traktat wersalski pomiędzy ententą a Niemcami 

b. Polsce przyznano opanowaną wcześniej przez powstańców Wielkopolskę 

c. Polsce przyznano Pomorze Gdańskie, ale bez Gdańska, który przekształcono w Wolne 

Miasto Gdańsk 
d. na Warmii, Mazurach i Powiślu miał się odbyć plebiscyt – odbył się 11 VII 1920 r. i został 

przez stronę polską przegrany 

e. również o przynależności Śląska miał zdecydować plebiscyt 

 

3. Przebieg walki o Śląsk 

 

 

1.Pierwsze powstanie śląskie – sierpień 1919 r.  

http://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/576-naczelna-rada-ludowa-nrl
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http://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/539-paderewski-ignacy-jan
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 Polskie odrodzenie narodowe na Śląsku.  

 Decyzja ententy o przeprowadzeniu plebiscytu.  

 Wybuch strajku, sierpień 1919 r.                 

EFEKT I POWSTANIA  

 Militarna klęka powstańców.  

 Wycofanie wojsk niemieckich ze Śląska.  

 Przybycie na Śląsk komisji międzynarodowej, nadzór przebiegu plebiscytu.  

2.Drugie powstanie śląskie – sierpień 1920 r.  

 Napięcie między ludnością polską a niemiecką – wybuch 19 VIII 1920  

EFEKT II POWSTANIA  

  

 Klęska militarna powstańców.  

 Rozwiązanie policji niemieckiej.  

 Powołanie Policji Plebiscytowej z udziałem Polaków.  

2. plebiscyt – 20 marca 1921 r.  

 Zwycięstwo Niemców.  

 Przyznanie Polsce tylko części powiatów pszczyńskiego i rybnickiego.  

3. Trzecie powstanie śląskie – V 1921 r.  

 Strajk generalny (2/3 maja 1921 r.) – Wojciech Korfanty.     

 Przerodzenie się strajku generalnego w trzecie powstanie śląskie.  

 Bitwa o Górę Świętej Anny.  

 Ponowny podział  Śląska.  

EFEKT III POWSTANIA  

  

 Polska otrzymuje 29% obszaru plebiscytowego.  

 Polska otrzymuje uprzemysłowioną część Śląska.  

 

4. Konflikt polsko-czechosłowacki o Śląsk Cieszyński 

a. sporny teren zajęło wojsko czeskie 

b. o ostatecznym podziale Śląska Cieszyńskiego zdecydowała Rada Ambasadorów 

– znaczna część Śląska Cieszyńskiego została przyznana Czechosłowacji 

– Czechosłowacja otrzymała również większość spornego terytorium na Spiszu i Orawie 

 

Ćwiczenie sprawdzające: 

ZADANIE 1. Napisz w punktach, jakie wydarzenia miały wpływ na ukształtowanie się 

zachodniej granicy Polski. 

 

Dla chętnych: Wykonaj ćwiczenie 1, 2 str. 234. 

 

 


