
Drodzy uczniowie z klasy 7 a
tym razem przed Wami

trochę o rządach sanacji w Polsce – czyli
jak Marszałek Piłsudski przejął całą władzę...

Otwieramy książkę na temacie 28: Pod rządami sanacji  .  
 

Strona internetowa: https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2382 

Książką: od s. 204 do 211.
Temat przeznaczony na: 2 jednostki lekcyjne.

Teraz…

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji (można je wydrukować i wkleić):
 dowiesz się, jak wyglądały rządy sanacji w II Rzeczpospolitej
 poznasz politykę marszałka Józefa Piłsudskiego
 Zapamiętasz chronologię: 12.05.1926 - zamach majowy, 12.05.1935 - śmierć Józefa 

Piłsudskiego
 Wymienisz 3 przyczyny i 4 skutki zamachu majowego
  Opiszesz przebieg zamachu majowego

NACOBEZU czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu po skończonej lekcji?? 

➔ Wymienisz dokonania Ignacego Mościckiego, Józefa Becka
i Ignacego Rydza-Śmigłego 

➔ Posłużę się pojęciami: Pierwszy Marszałek Polski, sejmokracja,
    zamach majowy, autorytaryzm, sanacja, Konstytucja kwietniowa,  
    BBWR, proces brzeski

https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2382


Jeśli jesteś wzrokowcem, to tu jest łatwiej zapamiętać:

Jak najlepiej samemu się
nauczyć?

Prosty przepis dla wszystkich:

a)Czytamy temat i z pierwszego akapitu wypisujemy czym jest zamach; następnie do tego 
pojęcia dodajemy majowy i do zeszytu wpisujemy 3 przyczyny zamachu majowego z 1926 
roku (czyli dlaczego Marszałek Józef Piłsudski go dokonał?)

b)W tym punkcie krótko opisujemy przebieg zamachu majowego (Czy były jakieś ofiary? Czy
był to zamach bezkrwawy? Czy doszło do jakiś walk?)

c)W tym punkcie jesteśmy na str. 207 i krótko wyjaśniamy pojęcie autorytaryzm, rządy 
autorytarne w II RP

d)następnie czytamy o rządach sanacji (wpisujemy i wyjaśniamy pojęcie sanacja)



e) zapamiętujemy trzech Prezydentów II RP: Gabriel Narutowicz (1922), Stanisław 
Wojciechowski (1922-1926), Ignacy Mościcki (1926-1939) – wpisujemy ich do zeszytu

f)czytamy o partii popierającej sanację – Bezpartyjnym Bloku Współpracy z Rządem

g)porównujemy nowelę sierpniową – 1926 i konstytucję kwietniową – 1935

h) czytamy o śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego pogrzebie

Oglądamy obowiązkowo filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ     
https://www.youtube.com/watch?v=eWV4gZ3H4kY     

To jest minimum wiedzy, którą należy wpisać do zeszytu. Nie trzeba mi 
tego przesyłać!

PONIEWAŻ RZUCAM WAM WYZWANIE:

*************DLA CHĘTNYCH JEST TA TZW. 
PRACA OBOWIĄZKOWA +DODATKOWA 
KARTA PRACY +WYPOWIEDŹ PISEMNA W 
ZESZYCIE NA TEMAT: JAK OCENIASZ 
POSTĘPOWANIE MARSZAŁKA 
PIŁSUDSKIEGO W 1926 ROKU?
CZY URATOWAŁ ON II RP? (DO 200 SŁÓW W 
ZESZYCIE)
TO WSZYSTKO RAZEM CHĘTNI MOGĄ MI 
PRZESŁAĆ NA MAILA

Dalej macie kartę pracy dla chętnych.

Rozdział 28. Pod rządami sanacji

Polecenie 1. 

Wymień trzy przyczyny, które doprowadziły do zamachu stanu w Polsce.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Polecenie 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=eWV4gZ3H4kY
https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ


Uzupełnij tekst.

Zamach  stanu  dokonany  w  …………  r.  z  inicjatywy  …………………………………………

zapoczątkował w Polsce rządy sanacji.  Trwały one do ………… r. W tym okresie prezydentem

Rzeczpospolitej był wybrany bezpośrednio po zamachu ………….……………………………… .

Polecenie 3. 

Ustal, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Postaw znak X w odpowiednich rubrykach.

Zdanie Prawda Fałsz

Nowela  sierpniowa  to  akt  prawny  wzmacniający  władzę  prezydenta
kosztem uprawnień sejmu. 

Proces brzeski dotyczył polityków sprzeciwiających się rządom obozu 
sanacji.

Konstytucja kwietniowa została uchwalona w 1926 r.

Polecenie 4. 

Wymień trzy cechy charakteryzujące autorytaryzm.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Polecenie 5

Uzupełnij tekst.

Po zamachu stanu dokonanym w ………… r. przez ………………………………………… władzę

w Polsce przejął obóz sanacji, czyli zwolenników uzdrowienia państwa. Ich pierwszym celem stało

się  uchwalenie  nowej  ………………………………  .  W  tym  celu  utworzono

…………………………………………………………………………………, który miał umożliwić

zdobycie większości w sejmie i przyjęcie tego aktu prawnego.

Polecenie 6

Ustal, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Postaw znak X w odpowiednich rubrykach.

Zdanie Prawda Fałsz

Nowela  sierpniowa  to  akt  prawny  wzmacniający  władzę  parlamentu
kosztem uprawnień prezydenta.



W procesie  brzeskim  skazano  na  kary  więzienia  odpowiedzialnych  za
zamach majowy.

Konstytucja kwietniowa została uchwalona w 1935 r.


