
SCENARIUSZ   LEKCJI HISTORII  DLA KLASY  7a 

(Piątek 27.03.2020r.) 

opracowała: Pelagia Bąk 

 

Temat:Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.   

Cele: 
-poprawne posługiwanie się terminami :Polska Organizacja Wojskowa,Komisariat 

Naczelnej Rady Ludowej,plebiscyt,konwencja górnośląska,zaślubiny z 

morzem,Wolne Miasto Gdańsk, 

-określanie czasu wydarzeń :27 grudnia 1918r.-wybuch powstania wielkopolskiego, 

sierpień 1919r.-pierwsze powstanie śląskie,11 lipca 1920r.-plebiscyt na 

Warmii,Mazurach i Powiślu,lipiec1920r.-podział Śląska Cieszyńskiego,luty 1920r.akt 

zaślubin Polski z morzem,sierpień 1920r.-wybuch drugiego powstania śląskiego,20 

marca1920r.-plebiscyt na Górnym Śląsku,maj 1920r.-wybuch trzeciego powstania 

śląskiego, 

-omówienie roli postaci :Ignacego Jana Paderewskiego,generała Józefa Dowbora-

Muśnickiego,generała Józefa Hallera,Wojciecha Korfantego, 

-wymienienie przyczyn i skutków powstania wielkopolskiego oraz powstań śląskich 

-przedstawienie wyników plebiscytów na Warmii,Mazurach i Powiślu orza Górnym 

Śląsku, 

-opisanie konfliktu polsko-czeskiego o Śląsk Cieszyński,Spisz i Orawę, 

-ocenienie znaczenia uzyskania przez Polskę dostępu do morza. 

Czas trwania lekcji: 45 minut 

 

Przebieg lekcji: 

 

1. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy 

2.  Przypomnienie,jakie terytoria zostały przyznane Polsce na mocy traktatu 

wersalskiego (Wielkopolska i  Pomorze Gdańskie)oraz jak nazywała się powołana 

w tym traktacie organizacja,która miała za zadanie rozstrzygać spory między 

państwami(Liga Narodów). 

3.Wyjaśnienie przyczyn konfliktów Polski z Niemcami i Czechosłowacją(Niemcy 

nie zamierzali zrezygnować z dobrze rozwiniętych gospodarczo ziem na Górnym 

Śląsku...podr.str.232-234). 

4.Na podstawie informacji zamieszczonych w podręczniku,przygotuj notatkę w 

której znajdą się odpowiedzi na następujące pytania : 

a)Dlaczego doszło do wybuchu powstania w Wielkopolsce? 

Odp.......................................................................................................................... 

b)Kiedy wybuchło powstanie i kto stanął na jego czele? 

Odp.......................................................................................................................... 

c)Kto na arenie międzynarodowej wspierał walczących Polaków? 

Odp........................................................................................................................... 

d)Jakie rozstrzygnięcia w sprawie przynależności terenów Wielkopolski przyniósł 

traktat wersalski? 

Odp........................................................................................................................... 



e)Jakie były postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Pomorza Gdańskiego 

oraz Warmii,Mazur i Powiśla ? 

Odp........................................................................................................................... 

f)Jakie były decyzje aliantów w sprawie Gdańska ? 

Odp........................................................................................................................... 

g)Kiedy, kto i dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem? 

Odp........................................................................................................................... 

h)Kiedy odbył się plebiscyt na Warmii,Mazurach i Powiślu? 

Odp........................................................................................................................... 

i)Co było przyczyną porażki Polski w tym głosowaniu? 

Odp........................................................................................................................... 

j)Co było przyczyną wybuchu pierwszego i drugiego powstania Sląskiego? 

Odp........................................................................................................................... 

k)Jakie były skutki pierwszego i drugiego powstania śląskiego? 

Odp........................................................................................................................... 

l)Dlaczego doszło do trzeciego powstania śląskiego? 

Odp........................................................................................................................... 

ł)Jaki był ostateczny podział Górnego Śląska? 

Odp........................................................................................................................... 

m)Jakie było strategiczne znaczenie Śląska Cieszyńskiego? 

Odp........................................................................................................................... 

n)Czym zakończyły się walki polsko- czechosłowackie w 1919 roku? 

Odp.......................................................................................................................... 

5.Zadanie domowe :Karta pracy,praca z mapą,podr.str.231. 

 

Gdy będziesz miał/ miała pytania jestem dostępna online podczas trwania lekcji: 

a) pod adresem mailowym: pelagia.bak@sp6sanok.pl 

b) na e – dzienniku 

Notatkę oraz kartę pracy proszę przesłać do 27.03.2020 (piątek) w postaci skanu lub 

czytelnego zdjęcia. 

Powodzenia. 
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