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Klasa 7c 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 27 kwietnia do 10 maja. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika. 

3. Proszę, abyście tematy i notatki przepisywali do zeszytu. 

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

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

poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

6. 3 maja przypada jedno z polskich świąt narodowych, Święto Konstytucji (wg planu klasy 7 organizowałyby 

akademię z tej okazji ). Natomiast dzień wcześniej, 2 maja, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej. Wielu Polaków, dla uczczenia tych dwóch dni wywiesza polską flagę. 

 

 
Temat: Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej realizowany jest na dwóch lekcjach. 

28.04. i 05.05. TEMAT: Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej s. 212-217 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 

Notatka 

1. W 1925 r., aby wymusić na Polsce ustępstwa terytorialne, rząd niemiecki wstrzymał import węgla ze 

Śląska. W odpowiedzi Polska nałożyła wysokie cła na towary sprowadzane z Niemiec. Rozpoczęła się tzw. 

wojna celna (1925-1934), która zachwiała polską gospodarką. Jej skutki miały dla Polski charakter zarówno 

negatywny jak i pozytywny: 

 spadek produkcji przemysłowej, 

 wzrost bezrobocia, 

 uruchomienie własnej produkcji wyrobów dotąd importowanych z Niemiec, 

 znalezienie nowych rynków zbytu dla polskiego węgla (Wielka Brytania i Skandynawia), 

 przyspieszenie budowy portu w Gdyni i magistrali węglowej. 

2. Polityka równowagi polegała na utrzymaniu poprawnych stosunków z Niemcami i ZSRR, bez zbliżania się 

do żadnej ze stron. Jej efektem były: 

 pakt o nieagresji z ZSRR w 1932 r. – obie strony wyrzekły się wojny jako sposobu regulowania 

sporów między sobą, ZSRR uznał również polską granicę na wschodzie; 

 pakt o nieagresji z Niemcami w 1934 r. – podpisany na 10 lat. 

3. Relacje Polski z innymi państwami: 

 Wielka Brytania – brak przymierza, ponieważ Anglia sprzeciwiała się osłabieniu Niemiec. 
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 Francja – sojusz i wzajemna pomoc w razie napaści Niemiec. 

 Litwa – spór o Wileńszczyznę. W 1938 r. Polska wystosowała ultimatum, w wyniku którego Litwa 

nawiązała stosunki dyplomatyczne z Polską. 

 Łotwa – przyjazne stosunki. 

 Rumunia – sojusz zawarty na wypadek agresji ZSRR. 

 Czechosłowacja – Polska przyłączyła w 1938 r. Zaolzie, które Czechosłowacja zajęła w 1919 r. Zajęcie 

Zaolzia, przyjęte w kraju z entuzjazmem, zaszkodziło wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej: 

Polska uznana została za agresora. 

 

Temat: Problemy gospodarcze i narodowościowe realizowany jest na dwóch lekcjach. 

08.05. TEMAT: Gospodarka II Rzeczypospolitej. 

 Przeczytaj z podręcznika z rozdziału Problemy gospodarcze i narodowościowe podrozdziały Port w 
Gdyni, Wielki kryzys w Polsce oraz Centralny Okręg Przemysłowy  s. 218-222 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 

 Obejrzyj film https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606 
 

Notatka 

1. Eugeniusz Kwiatkowski – minister przemysłu i handlu oraz wicepremier i minister skarbu, był 

zwolennikiem rozbudowy przemysłu. 

2. Głównymi inwestycjami gospodarczymi II Rzeczypospolitej były budowy: 

 miasta i portu w Gdyni, który był największym i najnowocześniejszym portem handlowym nad 

Morzem Bałtyckim. Dzięki tej inwestycji rozwinął się polski handel zagraniczny; 

 magistrali węglowej, czyli linii kolejowej, łączącej Gdynię z Górnym Śląskiem, gdzie wydobywano 

węgiel; 

 Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP-u) na południu Polski. COP miał rozwinąć przemysł, 

ograniczyć bezrobocie i podnieść obronność państwa. Do wybuchu II wojny światowej ukończono 

budowę 100 zakładów przemysłowych i rozpoczęto prace przy kolejnych 300. 

3. Przyczyną wielkiego kryzysu w Polsce 1929-1935 był wybuch wielkiego kryzysu na świecie (1929 – „czarny 

czwartek” na nowojorskiej giełdzie). Spadły ceny żywności, co doprowadziło do trudności ze sprzedażą i 

biedy na wsi. Zubożali chłopi przestali kupować wyroby przemysłowe. Trzeba było zamknąć fabryki i 

ograniczyć liczbę zatrudnionych, a to spowodowało gwałtowny wzrost bezrobocia. Skutkiem kryzysu był 

spadek zaufania społeczeństwa do władzy. 
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