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Na dobry początek
1 Połącz imię i nazwisko postaci z właściwymi informacjami na jej temat.
• Jeden z głównych działaczy Polskiego Stronnictwa
Chrześcijańskiej Demokracji. W 1921 r. pełnił
funkcję dyktatora III powstania śląskiego.
Władysław Grabski •
Wincenty Witos •
Stanisław Wojciechowski •

• Premier ponadpartyjnego rządu, który przeprowadził reformę walutową i naprawił finanse państwa
polskiego.
• Drugi prezydent Polski w okresie międzywojennym,
wybrany na urząd w grudniu 1922 r.
• Jeden z przywódców polskiego ruchu ludowego,
w okresie międzywojennym trzy razy obejmował
urząd premiera.

2 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
W II Rzeczypospolitej autonomię oraz własny sejm posiadało województwo
wileńskie.

P

F

W okresie międzywojennym udało się w Polsce ujednolicić system prawny.
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Tzw. mała konstytucja obowiązywała do chwili wejścia w życie konstytucji
marcowej.
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Kryzys rządów parlamentarnych w II Rzeczypospolitej doprowadził do poja
wienia się haseł żądających wprowadzenia rządów silnej ręki.
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3 Porównaj uprawnienia posiadane na podstawie małej konstytucji przez Naczelnika
Państwa oraz prezydenta zgodnie z przepisami konstytucji marcowej. Wpisz właściwe
litery w odpowiednie rubryki tabeli.
A. Reprezentował państwo polskie na zewnątrz.
B. Każda jego decyzja wymagała kontrasygnaty premiera i właściwego ministra.
C. Prawo powoływania rządu w porozumieniu z sejmem.
D. Każda jego decyzja wymagała kontrasygnaty właściwego ministra.
E. Najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych.
F. Powoływał rząd, który musiał uzyskać poparcie większości sejmu.
Naczelnik Państwa
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Prezydent

Polska w okresie międzywojennym

4 Wstaw znak „x” w kratki obok stwierdzeń odnoszących się do rządów parlamentarnych
w II Rzeczypospolitej w latach 1919–1926.
ciągłe zmiany rządów
afery i skandale z udziałem polityków
stabilność koalicji rządowych
wzrost prestiżu polityków
brak konfliktów politycznych
partyjniactwo
osłabienie pozycji międzynarodowej Polski
5 Zapoznaj się z treścią przemówienia Józefa Piłsudskiego, a następnie wykonaj polecenia.
Panie Prezydencie Rzeczypospolitej!
Czuję się niezwykle szczęśliwym, że pierwszy w Polsce mam zaszczyt podejmowania [...]
pierwszego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Prezydencie! Jako jedyny oficer
polskiej służby czynnej [...] staję oto na baczność przed Polską, którą Ty reprezentujesz,
wznosząc toast: „Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niech żyje!”

a) Podaj miesiąc i rok wygłoszenia tego przemówienia.
b) Wymień imię i nazwisko osoby, do której skierował swoje słowa Józef Piłsudski.
c) Określ, ile dni witany przez Piłsudskiego prezydent sprawował swój urząd.
d) Opisz reakcje w życiu politycznym II Rzeczypospolitej dotyczące wyboru tego prezydenta oraz wyjaśnij, do czego one doprowadziły.
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