
klasa VII – 16.04. 2020r.

1. Zapisz w zeszycie temat : Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

2. Przeczytaj temat z podręcznika ( strony 160 – 165 ).

3. Wykonaj w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia  ( przepisz lub wydrukuj i wklej ) :

• ćwiczenie 1

W wyniku klęski państw centralnych , rewolucji w Rosji oraz poparcia ze strony państw ententy 
pojawiła się dla Polski szansa na niepodległość. Wpisz do tabeli nazwy lokalnych ośrodków 
państwowości polskiej i rejony, w których działały.

Data Nazwa Rejon (miejscowość)

19 października 1918 r.

28 października 1918 r.                                   (Kraków)

12 września 1917 r.                                 (Warszawa)

6/7 listopada 1918 r.                                   ( Lublin)

14 listopada 1918 r. Wielkopolska, Kujawy,
Pomorze, Poznań

• ćwiczenie 2 

Który z polskich ośrodków niepodległościowych powstał poza ziemiami polskimi ?

…………………………………………………………………………………………………………

• ćwiczenie 3

Które z podanych wydarzeń miały miejsce 11 listopada 1918 roku ? Podkreśl je.

A.  objęcie urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa Polskiego przez Józefa Piłsudskiego
B.  podpisanie traktatów pokojowych kończących I wojnę światową
C.  objęcie władzy nad wojskiem przez Józefa Piłsudskiego
D. Zawieszenie broni na froncie zachodnim
E.  wybory do Sejmu Ustawodawczego

• ćwiczenie 4 

Wymień 5 podstawowych problemów, przed którymi stanęło młode państwo polskie; 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



• ćwiczenie 5

Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej ( wstaw cyfry od 1 do 5 )

……  objęcie przez J. Piłsudskiego funkcji Tymczasowego Naczelnika Państwa Polskiego
……  powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z premierem I. Daszyńskim
……  utworzenie rządu na czele z Ignacym Paderewskim
……  powołanie Rady Regencyjnej
……  powstanie rządu Jędrzeja Moraczewskiego

• ćwiczenie 6

Uzupełnij tekst

Na rozpoczętej 18 stycznia 1919 roku konferencji pokojowej w Paryżu Polskę reprezentowali 
……………………………… i …………………………….. . Ostatecznie na mocy traktatu 
wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku  Polsce przyznano: niemal całą ……………………... , 
część Pomorza Gdańskiego (bez ……………. ) z niewielkim dostępem do morza. Na Górnym 
Śląsku, Warmii, Mazurach i Powiślu miały zostać przeprowadzone ………………. . Gdańsk został 
……………… …………………... pod kontrolą …………... ………………... . 

• ćwiczenie 7

Dlaczego rząd polski dążył do zorganizowania silnego wojska w Rzeczypospolitej Polskiej ? Wpisz
dane liczbowe i sformułuj wniosek.

Wojsko Polskie w 1919 roku liczyło :

-w marcu – 56 tysięcy żołnierzy
-w sierpniu - ……. tysięcy żołnierzy
Gwarantowało …………………………………………………………………………………… . 

Zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij je do piątku ( 17. 04. 2020 r.) na adres be.be70 @wp.pl
Powodzenia !!!


