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Klasa 7c 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 11 do 24 maja. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika. Nie szukajcie odpowiedzi na 

pytania w Internecie, ponieważ to co trzeba jest w podręczniku. 

3. Tematy, notatki i ćwiczenia przepisujcie do zeszytu. 

4. Zdjęcie przepisanych do zeszytu odpowiedzi do ćwiczeń z tematu Nauka i kultura II Rzeczypospolitej, 

proszę odesłać najpóźniej do soboty 16.05. 

5. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

6. W przypadku jakichkolwiek problemów, wątpliwości, czy wyjaśnienia tematu kontaktujecie się ze mną 

poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

 

12.05. TEMAT: Społeczeństwo II Rzeczypospolitej. 

 Przeczytaj z podręcznika z rozdziału Problemy gospodarcze i narodowościowe podrozdziały Ukraińcy 
w II Rzeczpospolitej oraz Żydzi w II Rzeczpospolitej s. 222-223 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 
Notatka 

Druga Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym. Polacy stanowili 2/3 ludności, resztę – 

Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy i inne narodowości. 

Poważnym problemem państwa polskiego były niepodległościowe dążenia Ukraińców. Utworzyli oni 

Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, która prowadziła działalność terrorystyczną. Reakcją władz polskich na 

te działania była przymusowa polonizacja Ukraińców oraz pacyfikacje wsi ukraińskich (policja i wojsko niszczyły 

ukraińskim chłopom dobytek i wymierzały im chłostę).  

Natomiast wśród polskich nacjonalistów silny był antysemityzm. Oskarżali oni Żydów o dążenia do 

objęcia władzy w Polsce i chcieli zmusić ich do emigracji. 

 

15.05. TEMAT: Nauka i kultura II Rzeczypospolitej. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Nauka i kultura II Rzeczpospolitej s. 225-229 

 Przepisz do zeszytu poniższe trzy ćwiczenia udzielając popranych odpowiedzi. Zrób zdjęcie i odeślij do 
soboty 16.05. 

 

Ćwiczenia 

1. Do postaci dopisz właściwą informację, spośród podanych poniżej. 

Postacie: 
Halina Konopacka .................................................................................................................................................... 
Władysław Reymont ............................................................................................................................. .................. 

mailto:urszula74@interia.pl
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Maria Skłodowska-Curie ............................................................................................................................. ............ 
Janusz Kusociński .................................................................................................................................................... 
Józef Kostrzewski ............................................................................................................................. ....................... 
Stanisław Marusarz ............................................................................................................................. .................... 
Eugeniusz Romer ..................................................................................................................................................... 
      

Informacje 

 wicemistrz świata w skokach narciarskich 

 literacka Nagroda Nobla 

 otwarcie Instytutu Radowego w Warszawie 

 złoty medal w biegu na 10 km na igrzyskach olimpijskich 

 nowoczesna polska kartografia 

 złoty medal w rzucie dyskiem na igrzyskach olimpijskich 

 badania archeologiczne w Biskupinie 
 
2. Dokończ podane zdania wybierając jedną z czterech odpowiedzi, znajdujących się w nawiasie.  

a) Polskie Radio zapoczątkowało działalność w ................................. 

     (1925 r.  1926 r.  1930 r.  1932 r.) 

b) Najwybitniejsza powieść międzywojennej Polski została napisana przez ..................................................... ..... 

     (Stanisława Ignacego Witkiewicza,  Stefana Żeromskiego,  Kornela Makuszyńskiego,  Marię Dąbrowską) 

c) Powieść „Przedwiośnie” wyrażająca rozczarowanie państwem polskim została napisana przez ....................... 

     ...................................................................... 

     (Stanisława Ignacego Witkiewicza,  Władysława Reymonta,  Marię Dąbrowską,  Stefana Żeromskiego) 

d) Wybitnym kompozytorem okresu dwudziestolecia międzywojennego był ........................................................ 

      (Józef Kostrzewski,  Stanisław Ignacy Witkiewicz,  Karol Szymanowski,  Stanisław Marusarz) 

e) Do aktorów polskiego kina okresu międzywojennego należeli ........................................................................... 

     ...........................................................................................................................................................................  

(•  Adolf Dymsza, Jan Lechoń, Stanisław Marusarz.  
 •  Eugeniusz Bodo, Jadwiga Smosarska, Adolf Dymsza.                     
 •  Józef Kostrzewski, Stanisław Marusarz, Jadwiga Smosarska.  
 •  Stanisław Ignacy Witkiewicz, Józef Kostrzewski, Eugeniusz Bodo.) 
 

3. Ustal, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe, wpisując obok nich: PRAWDA lub FAŁSZ 

1. W okresie dwudziestolecia międzywojennego filmy były wyłącznie nieme. ............................... 

2. Najpopularniejszym sportem w II Rzeczypospolitej była piłka nożna. ............................... 

3. Do 1939 r. Polskie Radio nadawało kilkanaście programów. ............................... 

 

19.05. TEMAT: Sukcesy i niepowodzenia II Rzeczypospolitej – powtórzenie wiadomości. 

 W ramach powtórzenia wiadomości, proszę przypomnieć i utrwalić sobie wiadomości z powyższego 
rozdziału. Pomoże w tym podręcznik s. 204 - 230, notatki i karty pracy, które są w zeszycie.  

 Poniżej podaję daty, pojęcia i postacie oraz zagadnienia, które pomogą usystematyzować wiedzę. 
Przypominam, nie trzeba pisać na nie odpowiedzi, ponieważ są one w notatkach. Trzeba je umieć. 
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Zagadnienia ułożone są wg kolejności rozdziałów:  
Daty 

12 maja 1926 
kwiecień 1935 
maj 1935 
1925-1934 
1932 
1934 
październik 1938 
 

Postaci 
Józef Piłsudski (w omawianym okresie) 
Ignacy Mościcki 
Edward Rydz-Śmigły 
Józef Beck 
Eugeniusz Kwiatkowski 
wybitni Polacy w dziedzinie nauki, 
literatury, sztuki i sportu 
 

Pojęcia 
zamach majowy 
autorytaryzm 
sanacja 
nowela sierpniowa 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 
proces brzeski 
Konstytucja kwietniowa 
wojna celna 
polityka równowagi 
Centralny Okręg Przemysłowy 

Zagadnienia: 
1. Przyczyny zamachu majowego. 
2. Porównanie Konstytucji kwietniowej z marcową. 
3. Sytuacja Polski po układach w Rapallo i Locarno. 
4. Relacje Polski z państwami sąsiednimi oraz Francją i Wielką Brytanią. 
5. Osiągnięcia gospodarcze II RP. 
6. Wielki kryzys w Polsce. 
7. Społeczeństwo II RP. 
8. Polskie osiągnięcia w dziedzinach nauki, literatury, sztuki i sportu. 
 

22.05. TEMAT: Japońska ekspansja. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Japońska ekspansja s. 232-238 

 Przeanalizuj mapę mentalną „Polityka zagraniczna Japonii na przełomie XIX i XX w.”. 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
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Mapa mentalna 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Notatka 

Japonia: 

1. Na przełomie XIX i XX Japończycy zreformowali państwo na wzór zachodni. 

2. Japonia wzmocniła się dzięki wygranym wojnom z Chinami, Rosją i przyłączeniu Korei do swojego 

imperium. 

3. Po 1918 r. Japonia cały czas rozbudowywała swoją armię. Od lat 30 XX w. prowadziła politykę ekspansji. 

Przyczynami tego były m.in.: słabość parlamentaryzmu, kryzys gospodarczy oraz mocarstwowe ambicje.  

4. Celem ataku Japonii stały się Chiny. 

a) wkroczenie armii japońskiej do Mandżurii, 

b) wystąpienie Japonii z Ligi Narodów, 

c) atak japoński na Republikę Chińską,  

d) opanowanie przez Japonię znacznych obszarów Chin, jednak nie odniesiono ostatecznego 

zwycięstwa. 

Chiny: 
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1. Powstanie Republiki Chińskiej, w której najważniejszą partią polityczną był Kuomintang (Chińska Partia 

Narodowa), na czele której stanął gen. Czang Kaj-szek. 

2.  Armia Kuomintangu rozpoczęła walkę z przywódcami prowincji o zjednoczenie państwa. Kuomintang 

uzyskał pomoc ZSRR. 

3. Wojna domowa w Chinach spowodowana pozbyciem się komunistów z armii Kuomintangu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


