
KLASA 7a 

-LEKCJA ON-LINE: wtorek 05.05.2020r, godz. 13.20 – 13.50 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich. Organizacje niepodległościowe na początku 

XX wieku. 

Cel: będę potrafił (a) wymienić polskie partie polityczne i krótko je scharakteryzować, będę 

znał (a) orientacje polityczne Polaków przed I wojną światową oraz przebieg rewolucji lat 

1905-1907. 

1. Polskie partie polityczne 

NAZWA Narodowa 

Demokracja 

Polska Partia 

Socjalistyczna 

Socjaldemokracja 

Królestwa Polskiego 

i Litwy 

Stronnictwo 

Ludowe (po 

1900 Polskie 

Stronnictwo 

Ludowe) 

SKRÓT ND (endecja) PPS SDKPiL PSL 

CHARAKTER nacjonalistyczny socjalistyczny internacjonalistyczny ludowy 

DZIAŁACZ Roman Dmowski Józef Piłsudski, 

Stanisław 

Wojciechowski 

Róża Luksemburg, 

Feliks Dzierżyński 

Wincenty Witos 

PROGRAM -uzyskanie przez 

Polaków 

autonomii w 

zaborach 

rosyjskim, 

-odrodzenie 

jednonarodowej 

„Polski dla 

Polaków” 

-odrodzenie 

Polski jako 

republiki 

demokratycznej, 

-równość 

obywateli, 

-poprawa 

warunków życia 

robotników 

-cele społeczne 

ważniejsze od 

narodowych,  

-odrzucenie walki o  

niepodległość Polski, 

- obalenie caratu i 

utworzenie rosyjskiej 

republiki 

demokratycznej, 

-poprawa 

warunków życia 

chłopów, 

-demokratyzacja 

państwa  

 

2. Rewolucja 1905roku w Rosji i Królestwie Polskim: 

a) przyczyny: 

-powszechne niezadowolenie z sytuacji w państwie, 

-słabość Rosji i nieudolność jej władz 

-w Królestwie Polskim: rusyfikacja i brak autonomii 

-bezpośrednią przyczyną wybuchu rewolucji: „krwawa niedziela” w Petersburgu 

b) przebieg: 

-strajk robotników Królestwa, zakończone po przyznaniu im podwyżek płac i skróceniu czasu 

pracy, 

- strajk szkolny uczniów i studentów, władze zgodziły się na nauczanie języka polskiego w 

szkołach państwowych, w czerwcu uznały język polski za język urzędowy obok rosyjskiego, 

-strajk powszechny w Rosji i ustępstwa cara m. in. wolność słowa,  

-krwawe starcie między ND (zadowoliły ją ustępstwa) a PPS (chciała walczyć dalej o 

niepodległość), 



-wprowadzenie stanu wojennego, 

-porażka rewolucji 

c)skutki: 

-cofnięcie wielu nadanych wcześniej swobód, 

-pojawienie się świadomości narodowej u robotników i chłopów, 

-powrót języka polskiego do szkól i urzędu, 

-poprawa warunków pracy i płacy robotników. 

3. Orientacje niepodległościowe przed I wojną światową: 

a) proaustriacka: 

– na czele Józef Piłsudski, 

- partia popierająca: PPS, 

-wywołanie powstania w zaborze rosyjskim i utworzenie zalążka niepodległego państwa 

b) prorosyjska: 

-na czele Roman Dmowski, 

-partia popierająca: ND 

-zjednoczenie ziem polskich pod berłem cara i nadanie im autonomii jako pierwszy krok ku 

niepodległości. 

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*Wybicie przez carskich żołnierzy zębów Józefowi Piłsudskiemu nieoczekiwanie stało się 

przyczyną narodzin jednego z jego symboli – gęstych wąsów – które nosił, by zatuszować 

braki w uzębieniu.  

* Przydomki Józefa Piłsudskiego to między innymi: Dziadek, Ziuk. 

* w 1882 roku z inicjatywy Ludwika Waryńskiego powstała socjalistyczna pierwsza partia 

polityczna Międzynarodowa Socjalno – Rewolucyjna Partia Proletariat, zwana również 

Wielkim Proletariatem. Na początku lat 90 XIX wieku polski socjalizm podzielił się na dwa 

nurty  - niepodległościowy (PPS) i internacjonalistyczny ( SDKPiL). 

*Ludwik Waryński znajdował się na banknotach w czasach PRL-u. 

 

 

 

 

 

-proszę obejrzeć film: 

116. Polskie Partie Polityczne 2 połowy XIX wieku 

https://www.youtube.com/watch?v=18VMZmxbb-Y  

Pozdrawiam Jolanta Głodowska:) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=18VMZmxbb-Y

