
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

14.05.2020 

HISTORIA 
Temat: Rządy parlamentarne 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- pierwsze wybory parlamentarne 

- uchwalenie konstytucji marcowej 

- rządy parlamentarne i ich dorobek 

* przeanalizuj 

- oś czasu 

- tekst źródłowy: Konstytucja marcowa 

- Scenę polityczną II Rzeczypospolitej 

- noty biograficzne czołowych polityków 

* pisemnie odpowiedz na pytania(1,2 strona 237) umieszczone pod tekstem źródłowym. 

Na wykonanie zadania masz czas do 15.05.2020 Polecenie to jest dla tych, którzy nie mogą 

wykonać testu ze względu na brak dostępu do internetu, czyli dotychczas jedna osoba w 

klasie zgłoszona przez rodzica. 

* OBOWIĄZKOWO na podstawie wiedzy z podręcznika i notatki samodzielnie wypełnij test 

: Rządy parlamentarne, kryjący się pod linkiem. 

https://quizizz.com/join?gc=9803338 

Logując się wpisz swoje IMIĘ i NAZWISKO. Przy ocenie będzie brana pod uwagę ilość podejść 

do testu i czas zaznaczania odpowiedzi. Ostateczny termin na wykonanie zadania upływa 15 

maja godz 15. 

 

Możesz samodzielnie sprawdzić, jaką otrzymasz ocenę: 

0-29 %= niedostateczny 

30-50 % = dopuszczający 

51-74 % = dostateczny 

75- 89 % = dobry 

90-100 % = bardzo dobry 

 

* uporządkuj wiedzę korzystając z gotowej notatki: 

1. Trudności w integracji ziem wszystkich trzech zaborów w ramach odrodzonej 

Rzeczypospolitej związane były z tym, że przez ponad sto lat funkcjonowały one w 

odmiennych warunkach ustrojowych, prawnych, gospodarczych i cywilizacyjnych. 

2. Kształtowanie się ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej 

https://quizizz.com/join?gc=9803338


a. 26 I 1919 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego – wygrał je Związek Ludowo-

Narodowy (endecja) 

b. 20 II 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucję 

c. mała konstytucja stanowiła, że Polska będzie republiką parlamentarną 

– władzę ustawodawczą miał sprawować sejm 

– Józef Piłsudski nadal pełnił funkcję Naczelnika Państwa, ale jego władza została 

ograniczona (obowiązek kontrasygnaty) 

3. Ustrój polityczny Polski pod rządami konstytucji marcowej z 1921 r. 

a. 17 III 1921 r. sejm uchwalił nową ustawę zasadniczą – tzw. konstytucję marcową 

b. władza ustawodawcza spoczywała w rękach dwuizbowego parlamentu, 

– parlament składał się z sejmu i senatu 

– obowiązywał proporcjonalny system wyborczy – każda partia polityczna miała otrzymać 

taki procent miejsc w sejmie, jaki uzyskała w wyborach 

c. funkcję głowy państwa pełnił prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 7-

letnią kadencję 

d. bieżącą politykę prowadził rząd, który był powoływany przez sejm i podlegał jego kontroli 

4. Najważniejsze partie polityczne w pierwszych latach II Rzeczpospolitej 

a. Narodowa Demokracja (endecja) 

– początkowo działała pod nazwą Związek Ludowo-Narodowy 

– w 1928 r. przekształciło się w Stronnictwo Narodowe 

– czołowym ideologiem był Roman Dmowski 

b. ruch ludowy 

– Polskie Stronnictwo Ludowe-Piast – Wincenty Witos 

– Polskie Stronnictwo Ludowe-Wyzwolenie 

– w 1931 r. PSL-Piast i PSL-Wyzwolenie połączyły się i utworzyły Stronnictwo Ludowe (SL) 

c. ruch robotniczy 

– Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – Ignacy Daszyński 

– Komunistyczna Partia Polski (KPP) 

d. Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji – Wojciech Korfanty 

5. Pierwsze wybory prezydenckie 

a. 9 XII 1922 r. na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Gabriel Narutowicz 

b. 16 XII 1922 r. został zamordowany podczas wizyty w Zachęcie (Narodowa Galeria Sztuki) 

c. po śmierci Gabriela Narutowicza na stanowisko prezydenta został wybrany 

Stanisław Wojciechowski 

6. Sukcesy i porażki w latach 1919–1926 

a. duże rozdrobnienie sejmu powodowało, że rządy były niestabilne i upadały po krótkim 

okresie funkcjonowania 

b. ważne reformy przeprowadził rząd Władysława Grabskiego 

– reformę walutową – wprowadził złotego 

– opanował hiperinflację i ustabilizował finanse państwa 

c. pogorszyła się sytuacja międzynarodowa Polski 



– w 1925 r. Niemcy rozpoczęły wojnę celną z Polską – starały się ograniczyć import polskich 

towarów 

– Polska została pominięta podczas zawierania układów w Locarno 

 

 

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE 

 

Temat: Jak uwierzyć w siebie? 

 

Obejrzyj, wysłuchaj, przeanalizuj: https://www.youtube.com/watch?v=r42Y7tGgLMA 

Zastanów się: 

* Co bym zrobił/a gdybym się nie bał/a i był/a w 100% pewny/a, że to co planuje uda się. 

* Jaki wyznaczam sobie cel. 

* Co muszę zrobić, by go osiągnąć? 

Napisz swoje kroczki stawiane do osiągnięcia zamierzeń. 

 

MATEMATYKA 

Zapoznaj się z wideolekcją. Zadania w „Matlandii”, do tego tematu, udostępnię po następnej 
lekcji  (w poniedziałek – 18 maja). 

Temat: Mnożenie jednomianów przez sumy  algebraiczne (str.171 – podręcznik). 

https://pistacja.tv/film/mat00363-mnozenie-jednomianu-przez-sume-
algebraiczna?playlist=184 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Balladyna- ćwiczenia w pisaniu. 

Moi drodzy ,dramat Juliusza Słowackiego przedstawia legendarne dzieje narodu 

polskiego(czasy Popiela III).Walorami dramatu są: pomysłowa, wielowątkowa akcja, bogata 

problematyka, ciekawe portrety bohaterów(realistycznych i fantastycznych),połączenie 

komizmu(miłość nimfy do chłopskiego pijaka) i tragizmu(śmierć prawie wszystkich 

bohaterów).Utwór kończy się tragicznie. Jak to w klasycznej tragedii główna bohaterka 

popełnia szereg zbrodni a na końcu sama ginie. Spróbujcie wyobrazić sobie ,co by się stało. 

gdyby to Alina, a nie jej okrutna siostra, została panią na zamku Kirkora. Napiszcie na ten  

temat opowiadanie zmieniając nieco treść ,wykażcie się znajomością treści lektury i nadajcie 

mu tytuł .Opowiadanie powinno zawierać około 150 słów. Przy sprawdzaniu wezmę pod 

uwagę znajomość treści, styl wypowiedzi charakterystyczny dla opowiadania, błędy 

językowe, ortograficzne i interpunkcyjne oraz posługiwanie się barwnym językiem i 

rozbudowanymi konstrukcjami zdaniowymi. Na opowiadania czekam do 

22.05.2020.Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=r42Y7tGgLMA
https://pistacja.tv/film/mat00363-mnozenie-jednomianu-przez-sume-algebraiczna?playlist=184
https://pistacja.tv/film/mat00363-mnozenie-jednomianu-przez-sume-algebraiczna?playlist=184


 

 


