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Zamach majowy i rządy sanacji

Korzystam
z informacji
docwiczenia.pl
Kod: H79N44

Na dobry początek
1 Dokończ poniższe zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to:
A. przewrót majowy, ogłoszenie noweli sierpniowej, powstanie BBWR, wybory brzeskie,
uchwalenie konstytucji kwietniowej.
B. powstanie BBWR, przewrót majowy, wybory brzeskie, ogłoszenie noweli sierpniowej,
uchwalenie konstytucji kwietniowej.
C. uchwalenie konstytucji kwietniowej, wybory brzeskie, przewrót majowy, powstanie
BBWR, ogłoszenie noweli sierpniowej.
D. przewrót majowy, wybory brzeskie, ogłoszenie noweli sierpniowej, uchwalenie konstytucji kwietniowej, powstanie BBWR.
2 Zapoznaj się z fotografią i tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Fragment pamiętników Macieja Rataja
Piątek przed południem. [...]
Zdobycie Belwederu, rezygnacja prezydenta RP i rządu.
„Do P. Marszałka Józefa Piłsudskiego!
Przed chwilą oddziały wojska słuchającego rozkazów Pana Marszałka weszły [...] do
budynku sejmowego, na terytorium którego nietykalności jestem obowiązany bronić.
Nie mogąc przeciwstawić się fizycznie sile zbrojnej, muszę się ograniczyć do wyrażenia
jak najostrzejszego protestu. [...]”.
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Polska w okresie międzywojennym

a) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach
prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Tekst opisuje wydarzenia poprzedzające spotkanie przestawione na fotografii.

P

F

Wydarzenia przedstawione na fotografii i w tekście rozegrały się w maju 1926 r.

P

F

Prezydent Rzeczypospolitej, o którym mowa w tekście, to Stanisław Wojciechowski.

P

F

b) Podaj dwie przyczyny wydarzeń, które zostały przedstawione na fotografii i w tekście.
•
•
3 Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Skutkiem ogłoszenia noweli sierpniowej i uchwalenia konstytucji kwietniowej było
A. wzmocnienie pozycji prezydenta.

C. rozszerzenie praw i wolności obywateli.

B. zwiększenie kompetencji sejmu i senatu.

D. ograniczenie władzy wykonawczej.

Rządy sanacyjne spowodowały
A. osłabienie wpływów Józefa Piłsudskiego
i jego zwolenników.

C. z większenie znaczenia opozycji
politycznej.

B. wprowadzenie władzy autorytarnej.

D. wzmocnienie systemu demokratycznego.

4 Połącz nazwy ugrupowań z okresu rządów sanacyjnych z właściwymi informacjami na
ich temat.
Sojusz partii centrowych, ludowych i lewicowych, których
celem było obalenie autorytaryzmu i powrót do rządów •
parlamentarnych. Został założony w 1929 r.
Ugrupowanie polityczne skupiające zwolenników obozu
•
sanacyjnego. Powstało w 1928 r.
Organizacja polityczna założona przez sanacyjnych
wojskowych w 1937 r. Jej program nawiązywał do haseł •
konsolidacji narodu i dominacji państwa.

• BBWR
• Centrolew
• Front Morges
• OZN

5 Wstaw znak „x” w kratki obok stwierdzeń odnoszących się do rządów autorytarnych
w Polsce.
Nie prześladowano na masową skalę
opozycji politycznej.

Tworzono miejsca odosobnienia
dla więźniów politycznych.

Przewagę ustrojową miały sejm i senat.

Nie ograniczano praw i wolności
obywatelskich.

Fałszowano wybory.
Zmieniono ustawę zasadniczą.

Zachowano pozory demokracji.
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