
Witam! Cz. 9 (11.05-15.05) 

 

KLASA VII  

 

Temat 15: Rządy parlamentarne. 

 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku ze stron 235-239. Następnie: 

a\ odpowiedz na pytania: 

 

1. Kiedy odbyły się wybory do sejmu ustawodawczego po I wojnie światowej  

i kto w nich zwyciężył? 

2. Kiedy ogłoszono małą konstytucję i co ona wprowadzała? 

3. Jakie były kompetencje Naczelnika Państwa? 

 

b\ scharakteryzuj konstytucję marcową z 17 III 1921 roku w oparciu o tekst źródłowy  

ze strony 237  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

c\ wypełnij tabelkę  

scena polityczna II RP 

Nurt prawicowy centrowy lewicowy skrajna 

lewica 

Nazwa 

ugrupowania 

Ruch 

Narodowo-

Radykalny 

Narodowa 

Demokracja 

Stronnictwo 

Chrześcijańsko

-Demokraty-

czne-  chadecja 

PSL-Piast                                                  PSL-

Wyzwole-

nie 

Polska Partia 

Socjalistyczna  

Komunisty-

czna Partia 

Polski 

Czas 

powstania* 

       

Przywódca *  

 

      

Program  

 

 

      

*zwłaszcza wtedy, gdy są dane na ten temat w podręczniku 

 

d\ wyjaśnij zagadnienia 

-elekcja i śmierć Gabriela Narutowicza………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

-rząd Władysława Grabskiego………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

-wojna celna z Niemcami ………………………………………………………………………. 

 

W ramach komentarza do lekcji możesz obejrzeć film: gov.pl.-> zdalne nauczanie-> szkoła 

podstawowa-> klasa VII-> przedmioty -> historia-> lekcja 13-> materiał dodatkowy 1 

 



Temat 16: Przewrót majowy. 

 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku ze stron 240-242. Następnie: 

a\ uzupełnij tekst: 

 W 1923 r. Józef Piłsudski usunął się z życia politycznego. Władzę w kraju zaczęli 

przejmować jego przeciwnicy. ……… maja …….. roku rozpoczął prace rząd „…………-

……….” na czele z Wincentym …………. Napięcie sięgnęło zenitu. Zwolennicy marszałka 

przeprowadzili w dniach 12-15 maja 1926 r. tzw. „……………………..” W jego efekcie 

prezydenta ……………………. i rząd Witosa zastąpili zwolennicy Piłsudskiego,  

czyli odpowiednio na stanowisku prezydenta profesor …………………………..  

oraz na stanowisku premiera Kazimierz …………………. 

b\ wyjaśnij zagadnienia: 

-nowela sierpniowa…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

-sanacja ………………………………………………………………………………………. 

 

 

W ramach komentarza do lekcji możesz obejrzeć film: gov.pl.-> zdalne nauczanie-> szkoła 

podstawowa-> klasa VII-> przedmioty -> historia-> lekcja 14-> materiał dodatkowy 1 

 

Zadanie (należy je przesłać do czwartku w przyszłym tygodniu) 

Scharakteryzuj krótko konstytucję kwietniową. 

 

Pozdrawiam 


