
HISTORIA klasa VII od 25.05.– 29.05. 

Witam Was 

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

 

Temat : Gospodarka II Rzeczpospolitej- karta pracy (praca z tekstem). 

(25.05.) 

Zagadnienia do lekcji 

1. Problemy gospodarcze odrodzonej Polski 
2. Reforma walutowa Grabskiego 
3. Odbudowa gospodarcza 
4. Reforma rolna 
5. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce 
6. Nowe inwestycje przemysłowe 
7. Port morski w Gdyni 
 

Proszę przypomnij sobie wiadomości z ostatniej lekcji i rozwiąż kartę 

pracy. Odpowiedzi odeślij do nauczyciela do 02.06. 

 

 



Przykładowe odpowiedzi do mapy mentalnej- opracuj kolejne zagadnienia według 

podanego przykładu 

Przykład 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Społeczeństwo II Rzeczpospolitej- problemy narodowościowe. 
(29.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji 

1. Społeczeństwo II Rzeczypospolitej 
2. Państwo wielu narodów 
3. Struktura społeczna 
4. Podział narodowy i wyznaniowy kraju 
5. Polityka wobec mniejszości narodowych 
 

Proszę zapoznać się z materiałem filmowym: Polskie 100 lat. Odc. 6 

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej-                                                                                                  

link https://www.youtube.com/watch?v=1ojRvlwelbg  

Proszę przeczytać podane informacje oraz zapoznać się z treściami                      

z  podręcznika strona 251-254 

Odrodzona Rzeczpospolita zajmowała obszar 388,6 km. Kwadratowych. Jej terytorium 

było podzielone na 16 województw. W 1921 r. Polska miała około 27 milionów 

mieszkańców. W 1939 r. liczba ta wzrosła do 35 milionów.  

Według spisu ludności z 1921 r. ponad połowę obywateli RP stanowili chłopi. Mniej 

liczną grupą byli robotnicy (blisko 1/3 ludności)- mieszkający w miastach (pracownicy 

fabryk) lub na wsiach (robotnicy rolni pracujący w gospodarstwach). 

Drobnomieszczaństwo to mniej więcej 11nprocent ówczesnego społeczeństwa. 

Przedstawiciele tej grupy pracowali w sektorze usług. Byli właścicielami sklepów, 

restauracji, małych przedsiębiorstw, a także warsztatów rzemieślniczych. Inteligencja 

stanowiła około 5 procent obywateli. Najmniej liczne były: burżuazja (1 procent)                           

i ziemiaństwo (0,4 procent). Przedstawiciele burżuazji to najczęściej właściciele 

większych zakładów przemysłowych. Ziemianie wywodzili się z dawnej szlachty                           

i posiadali majątki ziemskie. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

                   

 

 



Druga RP była państwem wielonarodowym. Polacy stanowili około 68 % mieszkańców, 

natomiast mniejszości narodowe- m.in. Ukraińcy, Żydzi, Białorusini i Niemcy – aż 
32%. Grupy narodowościowe różniły się pod względem religijnym. Polacy byli                             
w większości wyznania rzymskokatolickiego. Z tego powodu Kościół katolicki zachował 
szczególną pozycję w II RP. Większość Ukraińców  należała do Kościoła 
greckokatolickiego (zwanego też unickim). Ludność ukraińska zamieszkująca Wołyń 

była prawosławna, podobnie jak Białorusini. Większość Żydów wyznawała judaizm, 
natomiast Niemcy byli z reguły protestantami. 

Na mocy traktatu wersalskiego Polska zobowiązała się do przestrzegania praw 
mniejszości narodowych. Dzięki temu poszczególne grupy mogły wydawać własne 
gazety oraz zakładać szkoły i różne organizacje. Ich działalność wzbogacała kulturę 
Rzeczpospolitej, zwłaszcza Kresów Wschodnich (nazwa stosowana do określenia 
wschodnich II Rzeczpospolitej Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, Polesia, Wołynia                    
i Galicji Wschodniej). 

 

Rozwiąż podane zadania- ustnie 

 



 

 

 

Proszę zapisać do zeszytu: 

II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym. Najliczniejszymi 
mniejszościami narodowymi byli Ukraińcy, Żydzi, Białorusini i Niemcy. 
Mieszkańcy II Rzeczpospolitej dzielili się na klika warstw: ziemiaństwo, chłopi, 
robotnicy, inteligencja, drobnomieszczaństwo. 
 

 

 

Pytania podsumowujące lekcję- odpowiedz ustnie 

1. Wymień cztery mniejszości narodowe zamieszkujące II Rzeczpospolitą. 

2. Omów strukturę społeczną II Rzeczpospolitej. 

 

 

 


