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40.
Zaznacz poprawną odpowiedź.

Który ciąg wydarzeń został ułożony zgodnie z kolejnością chronologiczną?
 I. Mościcki prezydentem  przewrót majowy  śmierć J. Piłsudskiego  kon-
stytucja kwietniowa
 przewrót majowy  I. Mościcki prezydentem  konstytucja kwietniowa  
śmierć J. Piłsudskiego
 śmierć J. Piłsudskiego  I. Mościcki prezydentem  konstytucja kwietniowa 

 przewrót majowy
 konstytucja kwietniowa  śmierć J. Piłsudskiego  przewrót majowy 
I. Mościcki prezydentem

Na podstawie wiadomości z  lekcji uzupełnij tekst. Wpisz w  luki odpowiednie  
informacje.

Po zamachu majowym prezydentem Polski został  . 

W  sierpniu 1926 r. wprowadzono zmiany w  konstytucji, na ich mocy wzmocnie-

niu uległa pozycja  . Nową konstytucję przyjęto 

 , stąd nazywano ją konstytucją kwietniową. Nieformal-

nie krajem kierował  , choć nie sprawował żadnej funkcji.

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.
Które punkty opisują autorytarny charakter rządów sanacji?

Skupienie władzy przez grupę zwolenników J. Piłsudskiego.
Demokratyczne wybory parlamentarne.
Ograniczenie roli parlamentu.
Stosowanie represji wobec opozycji (tzw. wybory brzeskie).
System wielu partii.
Tworzenie obozu prorządowego (BBWR, OZN).
Rozwiązanie parlamentu 1930 r., gdy działalność opozycji się nasiliła.
Budowanie władzy opartej na autorytecie J. Piłsudskiego.
Istnienie opozycji.
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4. Przeanalizuj źródła A i B i skorzystaj z wiadomości nabytych na lekcji. Na ich 
podstawie oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz prawda, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, lub fałsz, jeśli zdanie jest fałszywe.

Źródło A 

Źródło B

ORĘDZIE ŻAŁOBNE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
Wielkim trudem swego życia budował siłę w narodzie, geniuszem umysłu, twar-
dym wysiłkiem woli państwo wskrzesił. Prowadził je ku odrodzeniu mocy wła-
snej, ku wyzwoleniu sił, na których przyszłe losy Polski się oprą. Za ogrom Jego 
pracy dane mu było oglądać państwo nasze jako twór żywy, do życia zdolny, 
do życia przygotowany, a armię naszą − sławą zwycięskich sztandarów okrytą.

Prezydent Rzeczypospolitej
Warszawa−Zamek, dn. 12 maja 1935 r.

A.  Źródło B powstało przed śmiercią J. Piłsudskiego.  prawda /  fałsz
B.  Autorem orędzia żałobnego jest Stanisław   prawda /  fałsz  

Wojciechowski – prezydent Polski.
C.  Zarówno źródło A, jak i B w intencji twórców utrwalają   prawda /  fałsz 

pozytywny wizerunek J. Piłsudskiego.


