
Klasa VII – 25. 05. 2020 r. 

1.  Zapisz w zeszycie temat :  Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej.

2.  Przeczytaj temat z podręcznika ( strony 218-221).

3.  Przepisz lub wydrukuj i wklej notatkę do zeszytu.

• 26 stycznia 1919 r. - wybory do Sejmu Ustawodawczego , którego głównym 
zadaniem było uchwalenie konstytucji.

• 10 lutego 1919 r. - pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. 
- SU powierzył J. Piłsudskiemu stanowisko Naczelnika Państwa, które miał piastować do 
czasu uchwalenia konstytucji.
- uchwalił tymczasową Małą Konstytucję, która określała zasady funkcjonowania państwa.

• 17 marca 1921 r. - uchwalenie przez SU konstytucji marcowej. 
- zgodnie z jej  zapisami  Polska była demokratyczną republiką parlamentarną, w której 
władzę sprawuje naród .
- wprowadzała monteskiuszowski trójpodział władzy
- silną pozycję uzyskała władza ustawodawcza składająca się z sejmu i senatu.

• listopad 1922 r. - pierwsze wybory parlamentarne ( marszałkiem sejmu I kadencji 
ludowy polityk Maciej Rataj )

•  I prezydentem II RP – Gabriel Narutowicz ( wybrany przez Zgromadzenie 
Narodowe 9 grudnia 1922 r. , zaprzysiężony 11 grudnia 1922 r. , zamordowany 16 
grudnia 1922 r. przez nacjonalistę Eligiusza Niewiadomskiego )

• następcą G. Narutowicza został Stanisław Wojciechowski ( wybrany przez 
Zgromadzenie Narodowe 20 grudnia 1922 r. ) .Sprawował urząd prezydenta w 
latach 1922-1926.

4.  Wykonaj w zeszycie polecenia :

1.)  Wymień kompetencje władzy ustawodawczej ( sejmu i senatu) i wykonawczej 
(prezydenta i rządu) określone w konstytucji marcowej. (podręcznik strona 219)

2.)  Opisz okoliczności śmierci I prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (podręcznik strona 
221)

klasa VII – 28. 05. 2020 r. 

1.  Zapisz w zeszycie temat : Rządy autorytarne w Polsce 1926  – 1939 .

2.  Przeczytaj temat z podręcznika (strony 222-225).

3.  Przepisz lub wydrukuj i wklej notatkę do zeszytu.



• marzec 1920 r. - Józef Piłsudski Pierwszym Marszałkiem Polski. ( był to nowy i 
najwyższy stopień wojskowy, który miał mu zapewnić przewagę nad innymi 
generałami ).

• 1923 r. - Marszałek ustąpił ze stanowiska głównodowodzącego armii, odsunął się od 
polityki i przeniósł się do dworku w Sulejówku pod Warszawą. Utrzymywał jednak 
kontakty z obozem belwederskim .

• Zamach majowy (12-14 maja 1926 )

 

 przyczyny

Niezadowolenie zwolenników Piłsudskiego z :
1. rozdrobnienia sejmu i nietrwałości kolejnych 
rządów
2. kryzysu gospodarczego, o który obwiniano 
polityków
3. biedy i zacofania kraju
Powody decyzji Piłsudskiego o zamachu stanu :
1. pogarda Marszałka dla „sejmokracji” 
(przewagi sejmu nad władzą wykonawczą)
2. przekonanie o konieczności użycia siły, by 
uratować państwo
3. poparcie znacznej części armii i 
społeczeństwa
Bezpośrednią przyczyną zamachu było 
powołanie centroprawicowego rządu 
Wincentego Witosa

 

przebieg

1. Marsz oddziałów wiernych Piłsudskiemu na 
Warszawę (12 maja)
2. Spotkanie Piłsudskiego z prezydentem 
Wojciechowskim na moście Poniatowskiego(12 
maja)
3. Walki w Warszawie(12-14 maja)
4. Podanie się do dymisji prezydenta 
Wojciechowskiego i premiera Witosa 914 maja)

skutki

1. Obalenie ustroju demokratycznego w Polsce
2. Objęcie władzy przez sanację, tj. obóz 
piłsudczyków
3. Faktyczne rządy autorytarne, sprawowane 
przez Piłsudskiego do śmierci w 1935 roku

Autorytaryzm – polega na dyktatorskiej władzy jednego człowieka lub grupy ludzi, 
rządzących wbrew woli znacznej części społeczeństwa, najczęściej przy poparciu armii. 
Rządy autorytarne cechuje niechęć do demokracji i demokratycznie wybranego 
parlamentu, prześladowanie opozycji i ograniczanie swobód obywatelskich.

• Rządy sanacji (1926-1939)

1. Prezydentem Ignacy Mościcki, zaproponowany przez Piłsudskiego (1926)
2. Utworzenie przez Piłsudskiego BBWR (1928)
3. Powstanie Centrolewu (1929), tj. sojuszu 6 partii opozycyjnych wobec Piłsudskiego



4. Rozwiązanie sejmu, aresztowanie posłów opozycji (1930), proces brzeski i skazanie 
posłów Centrolewu na kary więzienia (1932)
5. Uchwalenie Konstytucji kwietniowej z silną władzą prezydencką (23 kwietnia 1935). 
Prezydent odpowiadał za losy państwa tylko przed „Bogiem i historią”.
6. Śmierć Józefa Piłsudskiego (12 maja 1935)
7. Podział władzy w obozie sanacji (1936) między zwolenników gen. E. Rydza-Śmigłego 
(wojsko), obóz zamkowy z prezydentem Ignacym Mościckim (polityka wewnętrzna) oraz 
Józefa Becka(polityka zagraniczna)

4.  Wykonaj polecenia w zeszycie (korzystając z tekstu podręcznika) :

1.) Wyjaśnij : obóz belwederski, nowela sierpniowa, sanacja, Ozon, Front Morges

2.) Które punkty opisują autorytarny charakter rządów sanacji? Podkreśl właściwe 
odpowiedzi.

A.  Skupienie władzy przez grupę zwolenników J. Piłsudskiego
B.  Demokratyczne wybory parlamentarne
C.  Ograniczenie roli parlamentu
D.  Stosowanie represji wobec opozycji (tzw. wybory brzeskie)
E.  System wielu partii
F.  Tworzenie obozu prorządowego (BBWR, OZN)
G.  Rozwiązanie parlamentu 1930r., gdy działalność opozycji się nasila
H. Budowanie władzy opartej na autorytecie Piłsudskiego
I.  Istnienie opozycji

3.) Gdzie pochowany został Marszałek Józef Piłsudski?

Wykonane zadania proszę przesłać na adres mailowy do piątku 29.05.2020 r.


