
Historia :klasa VII

Praca domowa: 
Przeczytaj uważnie treść notatki. Przepisz do zeszytu temat i punkty. Jeśli jest taka 
możliwość proszę skopiować (lub wpisać jeśli nie chce się otwierać) i obejrzeć. Piątek jest 
dniem wolnym. Napisz pod tematem notatką;  Jakie majowe święta będziemy 
obchodzić?
Zdjęcie pracy wyślij na adres sp17soswpt@gmail.com
lub jeśli wolisz przez aplikacje messenger. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk

https://www.youtube.com/watch?v=f1E0EMGN74s 

LEKCJA 1i 2 (27.04.2020r i 28.04.2020)

 Temat: Rewolucja lutowa i przewrót bolszewicki w Rosji

1. Sytuacja w Rosji przed wybuchem rewolucji
2. Rewolucja lutowa
3. Przewrót bolszewicki
4. Pokój z Niemcami
5. Wojna domowa w Rosji

Ze względu na słabość gospodarki Rosja nie była przygotowana do prowadzenia 
działań wojennych. W kraju zaczęło brakować żywności i artykułów 
przemysłowych. Powtarzające się manifestacje i strajki w stolicy kraju, Petersburgu, 
pogłębiły kryzys gospodarczy w Rosji. Klęski na froncie i wypowiedziane 
posłuszeństwa przez część żołnierzy zmusiły 15 marca 1917r. cara Mikołaja II do 
abdykacji. Władzę w Rosji objął powołany przez Dumę Rząd Tymczasowy. W tym 
czasie powstała Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, w 
której największy wpływ mieli członkowie partii mienszewickiej i eserowskiej. 
Bolszewicy, głoszący najbardziej radykalne hasła mieli mniejsze poparcie 
robotników i żołnierzy.

mailto:sp17soswpt@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=f1E0EMGN74s


LEKCJA  2 

 Temat: Sprawa polska w okresie I wojny światowej
https://www.youtube.com/watch?v=soWPYV3F990 
https://epodreczniki.pl/a/licytacja-sprawa-polska-w-1917-roku/D176F7ebD 
https://www.youtube.com/watch?v=SrK41u3CbdE 
1. Kwestia polska na początku wojny
2. Aktywiści i pasywiści
3. Piłsudski, legiony i POW.
4. Umiędzynarodowienie sprawy polskiej
5. Rok 1918- program prezydenta Wilsona.

Początek wojny
- Polacy wcieleni do wrogich sobie wojsk – walki bratobójcze,

- działania Komitetu Narodowego Polskiego (składającego się z polityków endecji): 

powołanie Legionu Puławskiego, który przekształcił się w 1915 roku w Brygadę Strzelców 

wchodzącą w skład armii rosyjskiej,

- sierpień 1914 powołanie w Galicji Naczelnego Komitetu Narodowego – formowanie 

Legionów Polskich z inicjatywy Józefa Piłsudskiego; Legiony składały się z trzech brygad, 

które wsławiły się w wielu walkach podczas wojny (pod Rokitną czy obronie przełęczy 

karpackich),

1915 – ofensywa niemiecka – ziemie polskie w rękach Niemiec i Austro-Węgier; Rosja traci 

wpływy na sprawy polskie; wykształcenie się dwóch postaw wśród Polaków:

- pasywiści: działacze endecji, przeciwni współpracy z państwami centralnymi,

- aktywiści: opowiadający się za współpracą z blokiem państw centralnych (dzięki nim w 

Warszawie zaczęły działać uniwersytet i politechnika).

Legiony Piłsudskiego

- Piłsudski komenderował I Brygadą Legionów, dążył do wywołania powstania 

narodowego, które dałoby Polsce niepodległość,

- Piłsudski w 1914 zaczął tworzyć w konspiracji struktury Polskiej Organizacji Wojskowej 

(POW),

- 1917 – kryzys przysięgowy – odmówienie złożenia przysięgi wierności wojskom 

austriacko-niemieckim przez I i III Brygadę – osadzenie Piłsudskiego w więzieniu w 

Magdeburgu.

https://www.youtube.com/watch?v=SrK41u3CbdE
https://epodreczniki.pl/a/licytacja-sprawa-polska-w-1917-roku/D176F7ebD
https://www.youtube.com/watch?v=soWPYV3F990


Sprawa polska na arenie międzynarodowej

- akt 5 listopada–wydany jesienią 1916 roku przez cesarzy Niemiec i Austrii; określany 

także manifestem dwóch cesarzy  obietnica utworzenia Królestwa Polskiego jako 

dziedzicznej monarchii konstytucyjnej wraz z polskim wojskiem pod dowództwem 

austriacko-niemieckim; jako oficjalny dokument wywołał zainteresowanie sprawą polską na 

arenie międzynarodowej,

- grudzień 1916 car Mikołaj II obiecał utworzenie niepodległej Polski z ziem trzech 

zaborów – oświadczenie poparte przez Wielką Brytanię i Francję,

- orędzie prezydenta USA, Woodrowa Wilsona wygłoszone 8 stycznia 1918 roku – 14-

punktowy program pokojowy po I wojnie mówiący m. in. o samostanowieniu narodów,

- 13. punkt orędzia Wilsona przewidywał powstanie niepodległego państwa polskiego z 

dostępem do morza,

- nieoceniony wpływ Ignacego Jana Paderewskiego (słynnego pianisty i polityka) na 

Wilsona; aktywizowanie przez Paderewskiego Polaków zamieszkałych w Ameryce 

(Polonii).

 



 


