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Oznacz znakiem ,,x" wydarzenia, które miaływplyw na ustalenie granic II Rzeczypospolitej.

fl powstanie wielkopolskie ! Uit*u pod Warszawą

[wielki kryzys ! plebiscit na Warmii i Mazurach

|-l zawarcie małego traktatu wersalskiego l-l zawarcie traktatu Brianda-Kelloga

zadanie 2. (4ń er4
Wymień zasługi lóżefa Piłsudskiego otaz Romana Dmowskiego dla procesu odzyskania
i utrzymania niepodległości.

}ózef Piłsudski *

Roman Dmowski -

Zadanie 3. Fłł
Rozpoznaj miasti, w których odbyĘ się uroczystości żałobne ku czci |ózefaPiłsudskiego.
Wpisz właściwe nazwy pod fotografiami.



Zadanie 4.
Przeczytaj teksĘ źródłowe, a następnie wykonaj polecenia.

Żródło A
Art. 1

Pąństwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.
Art.2

(1) Na czele Pąństwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej.
(2) Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa. [...]
(a) W ]ego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.

Art.3
(1) Organami Pąństwa, pozostajqcymi pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej, sq:
Rzqd,
Sejm,

Senat,

Siły Zbrojne,
Sqdy,

kontrola państwowa.

ŻródłoB
Artykuł 1

P aństw o P ol skie j e st Rzeczqp o sp olit q.

Artykul 2
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Organami Narodu w zakresie ustawo-
dawstwa sq Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent Rzeczypospolitej łqcznie z odpowie-
dzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości - niezawisłe Sqdy.

Żrodlo,, Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 145_146, I72.

a) Rozpoznaj akty prawne, z których pochodzą pollryższe fragmenty. @
żrodło A-
ŻródłoB -

b) Oceń, ktory z tych dokupentów mial charakter autor}tarny. Podaj dwa argumenty potwierd zające
Twojezdanie. (4/ ' ' J a il

Zadanie 5. (łl/
Zamaluj kratki przy wńściwych zakończeniach zdań.

. Reformy gospodarcze, m.in. wprowadzenie nowej . Prezydentem Polski w czasie zamachu majowego
waluĘ, wdrożył premier był

[ł Win..r,ty Witos. Ę Cub.i.l Narutowicz.

[Bl Stanisław Grabski. Ę rynu.y Mościcki.

P Igr,u.y Daszyński. [Ćl Stanisław Wojciechowski.

Ę Włuay.ław Grabski. Ę Iózef rłsudski.
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