Klasa 7 b. Historia świata i Polski od 1864 do 1939 roku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl
lub zdjęcia na telefon – 511 842 420 do 13 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach
imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.
Uwaga. Proszę przesyłać odpowiedzi na zadawane polecenia. Podawać imię, nazwisko i klasę. Brak
pracy jest równy z oceną niedostateczną.
Część X. Walki o granice II Rzeczypospolitej.
Przypomnienie wiadomości.
11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Kwestią do uregulowania były granice
Rzeczypospolitej z sąsiadami.

1. Walki z Niemcami o granice.
Tereny sporne to: Wielkopolska, Pomorze Gdańskie, Śląsk, Warmia i Mazury. W grudniu 1918
roku w Wielkopolsce wybuchło powstanie przeciwko Niemcom. Do lutego 1919 roku Polacy
przejęli kontrolę nad tym obszarem. Traktat wersalski (warunki pokoju z Niemcami) przyznał
Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie bez miasta Gdańsk. Plebiscyt miał być
przeprowadzony na Śląsku i Warmii i Mazurach. Plebiscyt – osoby pełnoletnie głosują za
przynależnością do danego państwa. Oba plebiscyty Polska przegrała.
Powstania śląskie w 1919 r., 1920 r., 1921 r. wymusiły na państwach zachodnich i Stanach
Zjednoczonych przyznanie Polsce 30 % obszaru Śląska z większością kopalń i hut.
2. Tereny sporne z Czechami – Śląsk Cieszyński, Orawa i Spisz w lipcu 1920 roku w większości
zostały przyznane Czechom. Polska musiała wyrazić na to zgodę, ponieważ toczyła wojnę z
Rosją Sowiecką na śmierć i życie, na być albo nie być.
3. Granica wschodnia – przeciwnikiem były Rosja i Ukraina. Z Ukraińcami terenem spornym był
Lwów i Galicja Wschodnia, które ostatecznie przypadły Polsce.
W 1917 roku w Rosji wybuchła rewolucja, obalono cara. Władzę przejęli komuniści. Rozpoczęli
masowe prześladowania własnego narodu, likwidowali własność prywatną, wolność, mordowali.
Rosja Sowiecka, bo tak ją teraz będziemy nazywać, postanowiła zająć Polskę, odebrać jej
niepodległość i zaprowadzić swoje porządki. Dlatego Polacy walczyli o być albo nie być w
wojnie z Rosją Sowiecką. W 1920 roku doszło do bitwy warszawskiej, gdzie wojska polskie
pokonały Rosjan. Polska utrzymała niepodległość. Bitwa ta przeszła do historii pod nazwą „Cudu
nad Wisłą”.
4. Pytania do tekstu w części XI.

Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić do zeszytu.

Część XI. Władza i gospodarka II Rzeczypospolitej.

1. Polska stała się krajem demokratycznym. Władzę ustawodawczą, czyli organ, który uchwala
prawa, stanowił sejm i senat. Na czele państwa stał prezydent. Był on wybierany przez
parlament.
2. W 1926 roku, 12 maja Józef Piłsudski dokonał zamachu i w jego wyniku przejął władzę. Okres
od 1926 roku do 1039 roku nazywamy sanacją – okres, w którym sprawowali władzę zwolennicy
Józefa Piłsudskiego i on sam. Przyczyną zamachu były: strajki, inflacja (utrata wartości
pieniądza), nieporadność rządów.
3. Sukcesy gospodarcze.
- Budowa portu w Gdyni.
- Wprowadzenie złotego, likwidacja inflacji.
- Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego.
4. Sport – wybrane osiągnięcia.
W 1920 roku powstał Polski Związek Piłki Nożnej, który zrzeszał 215 klubów. Do historii
polskiej piłki nożnej przeszedł mecz piłki nożnej na mistrzostwach świata w 1938 roku, gdzie
Polacy przegrali, po bardzo dobrym meczu, z Brazylią 5:6. Cztery bramki strzelił Ernest
Wilimowski. Specjalnie dla Sebastiana F.

Ćwiczenie.
Odpowiedzi na polecenia zapisz w zeszycie.
1. Podaj nazwy terenów, o które Polacy walczyli z Niemcami, Czechami, Ukraińcami.
2. Podaj nazwę państwa, które zagrażało niepodległości Polski.
3. Do podanych dat dopisz wydarzenie historyczne: 1918 r., 1926 r., 1920 r., 1938 r.

Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić do zeszytu a wykonane polecenia
proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub zdjęcia na telefon – 511 842 420 do
dnia 13 maja 2020 r.

