
Witam! Cz. 10 (18.05-22.05) 

 

KLASA VII  

 

Temat 17: Rządy sanacyjne do 1935 roku 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku ze stron 242-243. Następnie uzupełnił poniższy 

tekst: 

 Po zamachu majowym władze w Polsce objęli zwolennicy Piłsudskiego nazywani 

obozem …………………….. W ….. r. grupa ta wystartowała w wyborach pod nazwą 

BBWR. Skrót ten oznaczał …………………………………………………………….. 

Obozowi przewodził ………………. …………….., a same wybory z udziałem BBWR 

określone zostały mianem „cudu ………………….”, gdyż przy zdarzającym się fałszowaniu 

głosów ów Obóz  zdobył większość w parlamencie. 

 Opozycja od ……… r. tworząca tzw. ……………………….. rozpoczęła buntowanie 

społeczeństwa przeciwko władzy. W wyniku tego, rok później,  jej przywódcy w osobach 

Wincentego ………… i Wojciecha ……………. zostali osadzeni  w więzieniu w ………… 

Wybory z ….… r. nazwane ………..….…….. przyniosły kolejne zwycięstwo piłsudczykom, 

a represjonowanie opozycji weszło w decydującą fazę. Najpierw w 1932 r., podczas procesu 

………....................., skazano 11 opozycjonistów na więzienie. Następnie od 1934 r. osoby 

„zagrażające” państwu kierowano do obozu w Berezie ……………………… 

Jako komentarz do lekcji możesz zapoznać się z treścią tematu: gov.pl.-> zdalne 

nauczanie-> szkoła podstawowa-> klasa VII-> przedmioty -> historia-> lekcja pod datą  

14 maja-> 2. Historia-> materiał dodatkowy 2 

 

Zadanie (należy je odesłać do czwartku w przyszłym tygodniu) 

 

Co to była grupa pułkowników? 

 

 

 

Temat 18: Rządy sanacyjne po 1935 roku 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku ze stron 243-244, po czym: 

a\ odpowiedz na pytania 

1. W którym roku zmarł  Józef Piłsudski? 

2. Na jakie dwie grupy rozpadł się obóz sanacyjny? 

3. Co to był OZN, kiedy powstał i kto mu przewodził?  

 

 



 

b\ uzupełnij tabelkę  

Pozasanacyjna polska scena polityczna w latach 30-tych XX w. 

nurt narodowy chadecki chadecko-ludowy ludowy 

ugrupowanie Ruch Narodowo-

………………… 

………………… 

(RN-…) 

…………  

Pracy 

 

(S…) 

Front …………. Stronnictwo 

………………. 

 

(S…) 

rok powstania 1935    

przywódca  Bolesław Piasecki Wojciech 

Korfanty 

 Wincenty 

Witos 

zwolennicy  katolicy katolicy  

na emigracji 

 

poglądy  demokracja, 

chrześcijańskie 

wartości 

współpraca  

z Francją, 

demokracja 

 

 

Zadanie (należy je odesłać do czwartku w przyszłym tygodniu) 

 

Kim był Walery Sławek?- sporządź krótką notę biograficzną. 

 

Pozdrawiam 


