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Celem zajęć będzie przyjrzenie się problemom państwa polskiego
w pierwszych latach jego istnienia.
Zwrócimy uwagę na złożoność problemów związanych  z odbudową
i unifikacją Rzeczpospolitej po rozbiorach.
Poznamy okoliczności związane z kształtowaniem się ustroju politycznego
państwa polskiego.

Mieszkańcy odrodzonej Polski żyli dotąd  w trzech różnych państwach, a rozwój
gospodarczy związany był związany z gospodarkami zaborców.
 W każdym państwie rozbiorowym istniały odmienne ustroje polityczne,
 prawa, pieniądze, przepisy celne, podatkowe.
 Nasi przodkowie odczuwali niechęć do władzy.
Na te trudności nakładały się jeszcze straty i zniszczenia wojenne.
Ucierpiał przemysł, rolnictwo.

  
Jak wyglądała sytuacja Polski tuż po odzyskaniu niepodległości?
 Jakie problemy w pierwszej kolejności należało rozwiązać?

  
 Proszę przeczytać podrozdział'' Państwo i społeczeństwo''(str.191-192).
 Zapoznać się z wykresami(str.191) . Następnie wykonać polecenia.

1.Uzupełnij zdania.
 a)  W 1921 r. Polskę zamieszkiwało ......................milionów osób.
 b) Ok. 65 % mieszkańców utrzymywało się z............................ .

c) Polska odrodziła się jako państwo ........................................ .  Oprócz Polaków
 zamieszkiwali je ......................, ........................... ......................

 d) Różne były religie wyznawane przez mieszkańców państwa. Wyznania
 w 1921 r. to ............................,............................ .............

  
 Jakie korzyści, a jakie wady mogły wynikać z tego ,że Polska była państwem
 wielonarodowym?

1



 Przypomnijcie sobie ,jakie zasady ustrojowe określała Mała konstytucja.
 Miały one obowiązywać do czasu uchwalenia właściwej konstytucji, nad którą
 prace zakończyły się  w 1921 r. Jednak droga do konstytucji była pokryta
 wieloma przeszkodami. Ścierały się w tym czasie różne obozy polityczne.

  
Proszę przeczytać podrozdział '' Konstytucja marcowa''(str.192-193) .

 Następnie wykonać polecenia.
1.Uzupełnij zdania.

a) W 1921 r. została uchwalona ............................. .
b) Polska stała się republiką ......................................
c) Władzę ustawodawczą sprawował ................................. , 

wykonawczą.......................
d) Prezydenta wybierało ................................................. na okres............... lat .
 e) Obywatelom zagwarantowano ...................... , ......................., ...................... .
 f) Mniejszościom narodowym przyznano ............................

2.Wskaż wady i zalety Konstytucji marcowej.
  

W 1922 r. odbyły się wybory do sejmu  i senatu.  Żaden blok polityczny nie
zdobył zdecydowanej większości .

W tym samym roku odbyły się wybory pierwszego prezydenta .
9 grudnia 1922 r. Zgromadzenie Narodowe wybrało Gabriela Narutowicza, kandydata
 lewicy i popartego przez mniejszości narodowe.
 Niezadowolona z wyboru była prawica.

16 grudnia 1922 r. Gabriel Narutowicz został zastrzelony.
 20 grudnia nowym prezydentem wybrano Stanisława Wojciechowskiego.

 Dopisz wydarzenia związane z 1922 r.

------ 1922----

/ I \   

NOTATKA

Zapisz ją pod tematem lekcji

1.Trudności państwa po odzyskaniu niepodległości.
 * różnice gospodarcze, ustrojowe

 * zniszczenia wojenne
 2. Polska -państwem wielonarodowym , krajem wielu wyznań.
 3.Uchwalenie Konstytucji marcowej -1921 r.

* Polska demokratyczną republiką parlamentarną
*władza ustawodawcza: parlament dwuizbowy
 *władza wykonawcza: prezydent i Rząd

 4.Gabriel Narutowicz-pierwszym prezydentem Polski-1922 r.
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5. Zamordowanie Gabriela Narutowicza. (1922 r.). Jego następcą Stanisław
 Wojciechowski.

Praca do samodzielnego wykonania .
 1.Odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem źródłowym (str.193)

2.Określ P(Prawda ) lub F(Fałsz).
a) Pierwszy prezydent II  RP został wybrany w wyborach powszechnych. ....................
b) Pierwszym prezydentem II RP został Józef Piłsudski. ...........
c) Drugim prezydentem II RP został Stanisław Wojciechowski. ...............
d) Konstytucja marcowa wprowadzała przewagę władzy ustawodawczej

 nad wykonawczą. ........
e) Prawo wyborcze w II RP mieli tylko mężczyźni. ...............

 3.Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej.
a) pierwsze wybory prezydenckie
b) Józef Piłsudski otrzymuje tytuł Naczelnika Państwa
c) uchwalenie Konstytucji marcowej
 d)wybór Stanisława Wojciechowskiego na  prezydenta.

 4. Co i komu gwarantował traktat o ochronie mniejszości narodowych?
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