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HISTORIA klasa VII od 11.05. do 15.05. 

 

Witam Was 

Przesyłam Wam kolejne treści z historii do przeanalizowania. Pozdrawiam Was 

serdecznie. 

 

Temat :Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej. (11.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji 

 przebieg i skutki powstania wielkopolskiego 

 zaślubiny z morzem i odzyskanie Pomorza przez Polskę 

 wyniki plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu 

 przyczyny wybuchu III powstania śląskiego oraz jego skutki 

 konflikt z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński 

 

Proszę zapoznaj się z krótkim filmikiem https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-

granic-ii-rzeczpospolitej-p4448 

 

Proszę zapoznać się z podanymi treściami oraz przeczytać wiadomości                  

z podręcznika strona 230-234 

 

 

https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-granic-ii-rzeczpospolitej-p4448
https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-granic-ii-rzeczpospolitej-p4448
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Odzyskanie niepodległości nie oznaczało odrodzenia się Polski w dawnych jej 

granicach. O kształt nowego niepodległego państwa Polacy musieli stoczyć walkę                            

z Niemcami, Rosją bolszewicką i Ukraińcami. Walkę rozpoczęli mieszkańcy 

Wielkopolski. 27 grudnia 1918 roku wybuchło w Poznaniu powstanie, które 

wkrótce objęło całą Wielkopolskę. Do armii powstańczej zgłaszały się rzesze 

ochotników. Ofiar nie szczędziła też ludność cywilna, organizując zbiórki pieniędzy na 

zakup broni, żywności i lekarstw. Po kilku tygodniach zaciekłych walk powstanie 

wielkopolskie zakończyło się sukcesem. Było to pierwsze w dziejach zwycięskie 

powstanie. Sukces powstańców zadecydował o włączeniu całej Wielkopolski do 

odrodzonego państwa polskiego. Na mocy międzynarodowych postanowień do Polski 

włączono także niewielką część Pomorza Gdańskiego- jednak bez Gdańska., który stał 

się Wolnym Miastem. Na terenach Górnego Śląska, Warmii, Mazur i Powiśla 

przeprowadzono plebiscyty, których wyniki zadecydowały o włączeniu większości 

terenów do Niemiec. Mieszkańcy Górnego Śląska stanęli do walki o przynależność do 

Polski trzykrotnie (w latach 1919, 1920 i 1921), wzniecając powstania przeciwko 

Niemcom. W wyniku powstań śląskich do Polski przyłączono około jednej trzeciej 

terytorium Górnego Śląska. 
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Proszę zapisz do zeszytu 

 W czerwcu 1919 roku w Wersalu pod Paryżem podpisano układ pokojowy                      

z Niemcami, zwany traktatem wersalskim. Zgodnie z jego decyzjami prawie całą 

Wielkopolskę włączono do odrodzonego państwa polskiego. Gdańsk pozostawał 

jako Wolne Miasto Gdańsk pod kontrolą Ligi Narodów.  

 O przynależności Górnego Śląska, Warmii, Mazur i Powiśla miały zadecydować 

wyniki plebiscytów. Wyniki plebiscytów okazały się niekorzystne dla Polski. 

 Po udanych powstaniach na Śląsku Polsce przyznano znaczną jego część.  

 W wyniku ustaleń międzynarodowych granicę z Czechami, na spornym terenie, 

stanowiła rzeka Olza. 

 

Praca domowa 

Ćwiczenie 2 strona 234 (odpowiedź proszę odesłać do nauczyciela do dnia 

20.05.) 
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Temat: Pierwsze lata niepodległej Polski. Rządy parlamentarne. (15.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji 

 początki odbudowy państwowości polskiej – trudności w unifikacji państwa 

 postanowienia małej konstytucji z 1919 r. 

 ustrój II Rzeczypospolitej w świetle konstytucji marcowej z 1921 r. 

 sytuacja międzynarodowa odrodzonego państwa na początku lat dwudziestych- 

sojusze z Francją i Rumunią 

 elekcja G. Narutowicza na prezydenta i jego zabójstwo 

 rząd W. Grabskiego i jego reformy 

 charakterystyka rządów parlamentarnych w latach 1919–1926 

 znaczenie terminów: mała konstytucja, konstytucja marcowa, kontrasygnata, 

Kresy Wschodnie, dywersja, Korpus Ochrony Pogranicza 

 postacie historyczne: Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Roman Rybarski, 

Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski 

 

Proszę zapoznać się z podanymi informacjami oraz treściami                                      

z podręcznika strona 235-239 

Obszar odrodzonej II Rzeczypospolitej był zlepkiem trzech organizmów 

ekonomicznych, oddzielnie rozwijających się pod rządami zaborców. Rodziło to 

problemy, które należało jak najszybciej rozwiązać. 
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Wybory do sejmu ustawodawczego  

Państwo polskie odradzające się po latach niewoli potrzebowało prawnych podstaw do 

sprawnego funkcjonowania. Pierwszy rząd Jędrzeja Moraczewskiego już w końcu 1918 

roku przygotował demokratyczną ordynację wyborczą, według której wybory do sejmu 

ustawodawczego miały być: wolne, równe, bezpośrednie i tajne. Pierwsze po 

odzyskaniu niepodległości wybory do sejmu odbyły się 26 stycznia 1919 roku tylko                   

w tych częściach ziem polskich, gdzie było to możliwe. Nie przeprowadzono wyborów 

w Wielkopolsce i Galicji Wschodniej, ponieważ trwały tam walki z Niemcami                                

i Ukraińcami. Z ziem tych w skład sejmu weszło 44 posłów polskich z parlamentów: 

wiedeńskiego i berlińskiego. Wybory te zostały zbojkotowane przez komunistów, 

którzy tym samym pozbawili się możliwości wpływania na kształt niepodległego 

państwa. Spowodowało to ich zupełną izolację na polskiej scenie politycznej oraz utratę 

i tak niewielkiego poparcia części polskiego proletariatu. 

 

 

 

Mała konstytucja  

Najważniejszym zadaniem pierwszego sejmu polskiego po odzyskaniu niepodległości 

było stworzenie podstaw prawnych do działania państwa. Ponieważ przygotowanie 

pełnej konstytucji w krótkim czasie nie było możliwe, 20 lutego 1919 roku Sejm 

Ustawodawczy przyjął tzw. małą konstytucję. Miała ona obowiązywać do czasu 

uchwalenia właściwej ustawy zasadniczej. Według małej konstytucji Sejm 

Ustawodawczy stanowił suwerenną władzę w państwie, zaś naczelnik państwa wraz           

z rządem władzę wykonawczą, realizującą uchwały sejmowe. Zarówno Naczelnik 

Państwa, którym został Józef Piłsudski, jak i rząd z premierem na czele byli 

odpowiedzialni przed sejmem. Naczelnik w porozumieniu z sejmem powoływał rząd.  

W takiej sytuacji Piłsudski tracił swoją faktycznie dyktatorską dotąd władzę. 
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Konstytucja marcowa  

Sytuacja w pierwszych latach niepodległości, gdy utrwalano granice kraju i walczono                   

z bolszewikami, dodatkowo komplikowana przez wielokrotne zmiany rządów, nie 

sprzyjała pracom parlamentu nad konstytucją. Dopiero oddalenie bolszewickiego 

niebezpieczeństwa jesienią 1920 roku spowodowało przyspieszenie prac nad ustawą 

zasadniczą. Po sporach politycznych (dotyczących m.in. uprawnień przyszłego 

prezydenta) 17 marca 1921 roku Sejm Ustawodawczy zatwierdził nową konstytucję, 

którą od miesiąca jej uchwalenia nazwano konstytucją marcową. Była to jedna                             

z najbardziej postępowych konstytucji ówczesnej Europy. Polsce gwarantowała ustrój 

demokracji parlamentarnej, a jej obywatelom pełnię praw. 

 

 

Wybory do sejmu i senatu 

 Pierwsze po uchwaleniu konstytucji wybory do sejmu i senatu odbyły się w listopadzie 

1922 roku. Stanęli do nich politycy reprezentujący aż 19 ugrupowań politycznych. 

Prawica skupiona w bloku Chrześcijańskiej Jedności Narodowej (od skrótu ChJN – 

nazywanego Chjeną) zdobyła 28% mandatów, centrum 30%, a lewica 22%. Silną 

pozycję w nowym parlamencie uzyskały ugrupowania mniejszości narodowych, 

zdobywając w sumie 20% mandatów. Taki podział miejsc w sejmie żadnej partii nie 

dawał możliwości utworzenia rządu. Mogły powstawać jedynie rządy koalicyjne. 
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Wybory i zabójstwo pierwszego prezydenta Polski  

Kolejnym etapem tworzenia instytucji państwowych był wybór prezydenta 

rzeczypospolitej 9 grudnia 1922 roku. Spośród 5 zgłoszonych kandydatur dopiero                      

w piątej turze głosowania Zgromadzenie Narodowe wybrało pierwszym prezydentem 

Rzeczypospolitej Polskiej profesora Gabriela Narutowicza. Porażka kandydata prawicy 

spowodowała rozpętanie nagonki propagandowej wrogiej nowemu prezydentowi. 

Narutowiczowi zarzucano, że jest niewierzący i większość życia spędził za granicą. 

Przeciwnicy, a zwłaszcza endecja, organizowali nawet manifestacje uliczne i usiłowali 

przeszkodzić w zaprzysiężeniu prezydenta Gabriela Narutowicza. 16 grudnia 1922 

roku, w trakcie zwiedzania wystawy w warszawskim towarzystwie zachęty sztuk 

pięknych, prezydent został zastrzelony przez fanatycznego nacjonalistę Eligiusza 

Niewiadomskiego. Zabójstwo głowy państwa było szokiem dla społeczeństwa i polskich 

elit politycznych. Zgodnie z Konstytucją marcową funkcję prezydenta tymczasowo 

przejął marszałek sejmu Maciej Rataj. Jego postawie można zawdzięczać uspokojenie 

nastrojów w kraju. 20 grudnia 1922 roku ponownie zebrało się Zgromadzenie 

Narodowe, które na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybrało profesora 

Stanisława Wojciechowskiego. Z propozycji ubiegania się o fotel prezydencki nie 

skorzystał Józef Piłsudski. W proteście przeciw nadmiernemu, jego zdaniem, 

ograniczeniu uprawnień głowy państwa usunął się z czynnego życia politycznego                           

i zamieszkał w podarowanej mu przez naród willi w Sulejówku pod Warszawą. 

 

                       

 

Przeczytaj informacje nt. Rządy parlamentarne w latach 1919-1926 oraz 

Kryzys rządów parlamentarnych strona 238- 239 
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Proszę przepisać do zeszytu 

1. W 1919 roku przeprowadzono w Polsce wybory. Nowy sejm przyjął konstytucję 

zwaną małą konstytucją.  

2. 17 III 1921 roku uchwalono nową konstytucję, zwaną konstytucją marcową.  

3. Pierwszym prezydentem odrodzonej Polski został Gabriel Narutowicz.  

4. Po śmierci Narutowicza prezydentem Polski został Stanisław Wojciechowski. 

 

Pytania podsumowujące - odpowiedz ustnie 

 Wymień główne zasady ustrojowe określone w małej konstytucji. 

 Omów główne postanowienia Konstytucji marcowej. 

 Kto został pierwszym prezydentem Polski? 

 Dlaczego Józef Piłsudski nie ubiegał się o urząd prezydenta Polski 


