
Historia kl. 7 – witam w dniu  12.05.2020 r.   

 

1. Proszę o zapisanie tematu oraz zagadnień:  

   Temat: Walka o granicę wschodnią.   

1.Spór o kształt odrodzonej Polski – koncepcje granic i koncepcje państwa 

   R. Dmowskiego i J. Piłsudskiego.  

2. Konflikt polsko – ukraiński o Galicję Wschodnią. 

3. Wojna polsko-bolszewicka (wyprawa na Kijów, Bitwa Warszawska, pokój w Rydze i jego  

    postanowienia).  

4. Problem Litwy Środkowej, ,,bunt” gen. L. Żeligowskiego i jego skutki.  

5. Znaczenie terminów: koncepcja inkorporacyjna, koncepcja federacyjna, Orlęta Lwowskie,  

    ,,cud nad Wisłą”, linia Curzona, bunt  Żeligowskiego. 

6. Postacie historyczne:  Symon Petlura, Wincenty Witos, Tadeusz Rozwadowski,  

    Lucjan Żeligowski.  

 

2. Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika  str. 222-227.     

              

3. Stanowisko i poglądy Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w sprawie wschodniej 

granicy Polski poznasz po przeczytaniu tekstu z podręcznika str. 222-223.  

Józef Piłsudski – opowiadał się za niepodległością Litwy, Białorusi i Ukrainy związanych    

sojuszem z Polską mającym charakter federacji. Był zwolennikiem idei federacyjnej 

(przymierze).  

Roman Dmowski – opowiadał się za włączeniem do Polski tych ziem ukraińskich, 

białoruskich i litewskich, których Polacy stanowili znaczący odsetek ludności. Był 

zwolennikiem idei inkorporacji (włączenie).  

 

4. Po zapoznaniu się z tekstem podręcznika str. 223-224 odpowiedz na pytanie.                                   

Jakie były przyczyny wojny polsko-bolszewickiej?   

Rosja Radziecka ustosunkowała się negatywnie do odrodzenia Polski.  

Niepodległa Polska stała się zaporą w rozszerzaniu idei rewolucyjnych na zachód.  

Na tereny opuszczone przez wojska niemieckie wkroczyła Armia Czerwona.  

 

5. Po zapoznaniu się z tekstem podręcznika str. 226, wymień postanowienia traktatu 

ryskiego kończącego wojnę polsko-bolszewicką. 

18 marca 1921 r.  w Rydze doszło do porozumienia między bolszewikami a stroną polską.  

Strona radziecka zobowiązała się do zwrotu zagarniętych Polsce dóbr kulturalnych.  

Rosja Radziecka zobowiązała się do zapłacenia 30 mln rubli w złocie.  

Została ustalona wschodnia granica Polski.  

 

6. Praca z mapą w podręczniku str. 224. Wymień bitwy stoczone przez wojska polskie                       

z siłami ukraińskimi w Galicji Wschodniej.  

 

Odpowiedź zapisz w zeszycie. 


