
HISTORIA klasa VII od 18.05. do 22.05. 

 

Witam Was 

Przesyłam Wam treści z historii do przeczytania. Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat :Zamach majowy i rządy sanacji. (18.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

– przyczyny i przejawy kryzysu rządów parlamentarnych w II Rzeczypospolitej 

– przebieg i skutki zamachu majowego 

– wybór I. Mościckiego na prezydenta 

– wzmocnienie władzy wykonawczej poprzez wprowadzenie noweli sierpniowej  i konstytucji 

kwietniowej z 1935 r. 

– stosunek rządów sanacyjnych do opozycji politycznej (proces brzeski, wybory brzeskie) 

– śmierć J. Piłsudskiego i rywalizacja o władzę w obozie sanacji 

– polski autorytaryzm na tle europejskim 

– znaczenie terminów: przewrót majowy, piłsudczycy, sanacja, autorytaryzm, nowela 

sierpniowa, rządy pułkowników, BBWR, Centrolew, wybory brzeskie, proces brzeski, 

konstytucja kwietniowa 

– postacie historyczne: Ignacy Mościcki, Walery Sławek, Władysław Sikorski 

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami i wiadomościami z podręcznika 

ze strony 240-244 

  

Po odzyskaniu niepodległości w okresie odbudowy gospodarki polskiej 

wystąpiły: 

trudności sukcesy 

 Wojna celna z Niemcami 

 Wzrost bezrobocia 

 Strajki 

 Wzrost cen żywności 

 Budowa portu w Gdyni 

 Reforma walutowa Władysława 
Grabskiego 

 Budowa magistrali węglowej 

 

Władza w Rzeczpospolitej Polskiej nie była stabilna. W ciągu 8 lat Polska miała 13 

rządów. Dużym autorytetem wśród społeczeństwa cieszył się nadal marszałek Józef 



Piłsudski. Trudna sytuacja gospodarcza i polityczna w Polsce była powodem 

antyrządowych manifestacji piłsudczyków pod hasłem: sanacji, czyli uzdrowienia 

życia politycznego, gospodarczego  i moralnego kraju. 

Przewrót majowy- 12 V 1926 r. 

 Zbrojny zamach stanu 

 Walki w Warszawie (379 zabitych, 900 rannych) 

 Dymisja premiera Wincentego Witosa i prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego 

 Marszałek sejmu Maciej Rataj powierzył tekę premiera Kazimierzowi Bartlowi, 

prezydentem został Ignacy Mościcki (reelekcja w 1933 r.) 

 Poparcie dla Józefa Piłsudskiego (PPS, Stronnictwo Chłopskie, PSL 

„Wyzwolenie” KPP, robotnicy, kolejarze- zorganizowali strajk, który 

uniemożliwił dotarcie do Warszawy wojsk wiernych rządowi, ziemiaństwo 

 Początek rządów autorytarnych opartych na autorytecie Józefa Piłsudskiego 

 

Skutki zamachu majowego 

 Prezydent i rząd poddali się do dymisji 

 Straty w ludziach: kilkaset osób poległo, około tysiąc rannych 

 Koniec rządów parlamentarnych, wprowadzenie sanacji, czyli rządów  

opartych na sile i autorytecie Józefa Piłsudskiego  

 Zmiany w wojsku i administracji 

 2 sierpnia 1926 r.- nowelizacja konstytucji z 1921 r. 

 Utworzenie organizacji BBWR 

 W 1930 r. prezydent Ignacy Mościcki rozwiązuje sejm i senat 

 Aresztowanie działaczy Centrolewu 

 Wybory brzeskie sukcesem sanacji 

 23 kwietnia 1935 r, - „konstytucja kwietniowa” wzmacniała władzę 

wykonawczą (konstytucja kwietniowa kończyła ustrój parlamentarny,                             

a rozpoczynała proces ustroju autorytarnego). 

 

 



Rządy sanacji- „sanacja”, czyli uzdrowienie systemu władzy 

 Ograniczenie roli partii (Endecja utraciła pozycję, więc nasiliła pracę                           

z młodzieżą o nastawieniu nacjonalistycznym; partie, które poparły 

przewrót majowy, przeszły do opozycji, ponieważ nie uzyskały 

spodziewanej pozycji  i wpływu na władzę ) 

 Bezpartyjny Blok współpracy z Rządem (BBWR- 1928 r.) z Walerym Sławkiem 

(komitet wyborczy Józefa Piłsudskiego do którego przystąpiły różne 

organizacje i grupy polityczne) 

 Rządy „pułkowników” z płk Kazimierzem Świtalskim (1929 r.) i Walerym 

Sławkiem (1930 r.) 

 Wzrost zaufania do Polski ze strony obcego kapitału 

 Polska podpisała pakt Brianda- Kellogga o wyrzeczeniu się wojny (1928 r.),                   

w 1929 r. protokół Litwinowa o niestosowaniu przemocy w dochodzeniu 

pretensji terytorialnych. 

Opozycja wobec sanacji 

 Stronnictwa centrum i lewicy sejmowej utworzyły 9 IX 1929 br. Centrolew (PSL 

„Piast”, ChD, Narodowa Partia Robotnicza, Stronnictwo Chłopskie, PSL 

„Wyzwolenie”, PPS) 

 16 XI 1930 r. odbyły się wybory do sejmu zwane „brzeskimi”, w których BBWR 

uzyskał 55 % głosów (fałszowanie wyników, unieważniono listy Centrolewu, Bereza 

Kartuska- obóz odosobnienia dla więźniów politycznych) 

 zjednoczenie ruchu chłopskiego (w III 1931 r. powstało Stronnictwo Ludowe na czele      

z Wincentym Witosem przebywającym na emigracji i Maciejem Ratajem w kraju 

 z inicjatywy endecji w 1926 r. powstał Obóz Wielkiej Polski z Romanem Dmowskim 

 

Pytania podsumowujące lekcję- odpowiedz ustnie 

Pytanie 1.  

Dokończ poniższe zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to: 

 A.  przewrót majowy, ogłoszenie noweli sierpniowej, powstanie BBWR, wybory brzeskie, 

uchwalenie konstytucji kwietniowej.  



B.  powstanie BBWR, przewrót majowy, wybory brzeskie, ogłoszenie noweli sierpniowej, 

uchwalenie konstytucji kwietniowej.  

C.  uchwalenie konstytucji kwietniowej, wybory brzeskie, przewrót majowy, powstanie 

BBWR, ogłoszenie noweli sierpniowej.  

D.  przewrót majowy, wybory brzeskie, ogłoszenie noweli sierpniowej, uchwalenie konstytucji 

kwietniowej, powstanie BBWR. 

Pytanie 2.  

 

Pytanie 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat :Gospodarka II Rzeczpospolitej- problemy i sukcesy. (22.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

– problemy gospodarki II RP (różnice w rozwoju gospodarczym ziem polskich, 

trudności w ich integracji, podział na Polskę A i B) 

– reforma rolna w okresie międzywojennym – oczekiwania, trudności i stopień 

realizacji 

– reformy gospodarcze dwudziestolecia międzywojennego – reformy W. Grabskiego 

(walutowa) i E. Kwiatkowskiego (budowa COP) 

– wielki kryzys gospodarczy w Polsce 

– znaczenie terminów: magistrala węglowa, reforma walutowa, reforma rolna, 

Centralny Okręg Przemysłowy 

– postać historyczna: Eugeniusz Kwiatkowski 

 

Proszę zapoznać się z podanymi informacjami i treściami z podręcznika 

245- 250 

oraz filmikiem  https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606  

 

 

 

 

 

 

 

https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606


Utworzenie banku polskiego  

W kwietniu 1920 roku waluty państw zaborczych zaczęto zastępować jednolitym 

pieniądzem – marką polską. Miało to przyczynić się do uniezależnienia się od banków 

krajów sąsiednich i szybkiego wzrostu gospodarczego. Marka polska okazała się jednak 

bardzo słabym pieniądzem. W pierwszych latach powojennych kolejne rządy wydawały 

bowiem na odbudowę kraju ogromne sumy, zadłużając się ponad miarę. Jednym ze 

sposobów wyjścia z sytuacji było dodrukowywanie pieniędzy. Taki pieniądz, którego 

coraz więcej pojawiało się na rynku, z miesiąca na miesiąc tracił wartość. Nastąpił 

gwałtowny wzrost cen. Zjawisko takie nazywamy inflacją. Tylko w 1923 roku wartość 

marki polskiej spadła o 36 tys. procent. W takiej sytuacji rząd premiera Władysława 

Grabskiego rozpoczął reformę walutową.  

 28 kwietnia 1924 roku utworzono niezależny od rządu Bank Polski, który wyemitował 

nową polską walutę – złotego. Rozpoczęto jednocześnie wymianę marki polskiej na 

złotego, według z góry ustalonego kursu (1 zł za 1,8 mln marek polskich). Nowa waluta 

miała teraz pokrycie w zapasach złota i zgromadzonych przez Bank Polski dolarach 

amerykańskich. Oznaczało to, że każdy mógł wymienić złotówki na złoto lub dolary. 

Proces naprawy polskiej waluty zakończył się w 1926 roku. W jego wyniku złoty stał się 

jedną z mocniejszych walut międzywojennej Europy. Za jednego dolara 

amerykańskiego trzeba było zapłacić w 1926 roku ok. 6 złotych. 

 

Budowa Gdyni  

Niezwykle ważną sprawą dla państwa polskiego stał się dostęp do morza. Od wieków 

gospodarka Polski była ściśle związana z portem w Gdańsku, przez który wywożono                       

z kraju i do którego przywożono najróżniejsze towary. Teraz Gdańsk, jako Wolne 

Miasto, pozostawał poza granicami Polski, toteż rząd już w 1920 roku podjął decyzję                       

o budowie portu morskiego w polskiej części wybrzeża bałtyckiego. Na miejsce budowy 

przyszłego portu i miasta wybrano starą rybacką wioskę Gdynię. Budowę portu i miasta 

nadzorował polityk i działacz gospodarczy, chemik z wykształcenia, Eugeniusz 

Kwiatkowski. Wysiłek budowy nowego portu podjęto w czasie wojny polsko-

bolszewickiej, kiedy nieprzychylnie nastawione do Polski władze Gdańska utrudniały 

przeładunek polskich towarów w porcie gdańskim. W ciągu następnych kilkunastu lat 

na miejscu wioski powstało duże miasto. Wybudowany port w owym czasie był jednym 



z największych portów handlowych na Bałtyku. Pod koniec lat 30. w przeładunkach 

prześcignął port gdański. Gdynia była także jedynym polskim portem wojennym.                     

By usprawnić przewóz ładunków, w latach 30. wybudowano linię kolejową łączącą 

Gdynię z Katowicami, skracając w ten sposób drogę z Górnego Śląska na Pomorze                      

o 110 kilometrów. 

 

 

 

Wielki kryzys gospodarczy w Polsce 1929-1935 

 wycofanie kredytów przez banki zagraniczne 

 zamykanie fabryk przez przemysłowców zagranicznych 

 opieszałość rządu w wymianie złotego na inne waluty 

 zaprzestanie budowy nowych inwestycji 

 załamanie się produkcji przemysłowej 

 bezrobocie 

 spadek cen produktów rolnych 

Próby przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w Polsce 

 rząd stworzył Fundusz Pracy 

 produkcja przemysłowa w zmniejszonym zakresie 

 skrócony czas pracy robotników 

 zasługi E. Kwiatkowskiego: budowa COP 

 



Proszę zapisać do zeszytu 

1. Polskę odbudowywano bez korzystania z pomocy zewnętrznej.  

2. W 1924 roku Władysław Grabski przeprowadził reformę walutową  i wprowadził 

nową polską walutę – złotego polskiego.  

3. Z inicjatywy Eugeniusza Kwiatkowskiego rozpoczęto budowę morskiego portu                              

w Gdyni. 

 

Pytania podsumowujące lekcję- odpowiedz ustnie 

Pytanie 1.  

 

 

Pytanie 2.  

 


