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Ɛĺ Na podstawie wiadomości z lekcji uzupełnij tekst. Wpisz w luki odpowiednie
informacje, tak aby zdania były prawdziwe.
Pierwszy sejm po odzyskaniu nieodległości przez Polskę zebrał się w roku

.

Stanowisko naczelnika państwa otrzymał

,

Uchwalono wówczas także tzw.

, która określała

zasady działania państwa. Funkcjonowała ona do roku 1921, kiedy uchwalono konstytucję zwaną

. Przyjmowała ona zasadę trójpodziału

władzy na:

.

Sejm i senat łączyły się w
wyboru

, które mogło dokonać
, sprawującego swoją funkcję przez siedem lat.

Największą władzę w państwie miały
, wybierane w

.

ƑĺOceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub FAŁSZ, jeśli zdanie jest fałszywe.
ĺJózef Piłsudski otrzymał tytuł Naczelnika Państwa
do momentu uchwalenia konstytucji.
ĺPrawo wyborcze w II RP mieli tylko mężczyźni.
ĺPierwszy prezydent II RP został wybrany w wyborach
powszechnych.
ĺPierwszym prezydentem II RP był Józef Piłsudski.
ĺ Drugim prezydentem II RP został Stanisław
Wojciechowski.
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ƒĺ Przeanalizuj wykres ilustrujący wyniki wyborów do sejmu w 1922 r. i wybierz
poprawne dokończenie zdania. Zaznacz odpowiednie litery.
30%

28%

partie
prawicowe

partie
centrowe

20%

20%

partie
lewicowe

mniejszości
narodowe

Wyniki wyborów świadczą o tym, że
żadne z ugrupowań nie
A. było w stanie stworzyć
samodzielnego rządu,
można było stworzyć
B.
samodzielny rząd,

C.

nie miało większości w sejmie.

D.

istniało ugrupowanie, które
miało przewagę.

ponieważ

ƓĺWskaż poprawną odpowiedź.
Który ciąg wydarzeń został ułożony zgodnie z kolejnością chronologiczną?
ĺzabójstwo G. Narutowicza o mała konstytucja o konstytucja marcowa o
pierwsze wybory prezydenckie
ĺmała konstytucja o konstytucja marcowa o pierwsze wybory prezydenckie o
zabójstwo G. Narutowicza
ĺkonstytucja marcowa o zabójstwo G. Narutowicza o mała konstytucja o
pierwsze wybory prezydenckie
ĺpierwsze wybory prezydenckie o mała konstytucja o zabójstwo G. Narutowicza o konstytucja marcowa
ƔĺOpisz okoliczności, w których prezydentem II RP został Stanisław Wojciechowski.
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