
KLASA 7b 

LEKCJA ON-LINE środa -27.05.2020r, godz.13.00- 13.30 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Sprawa polska podczas I wojny światowej. 

Cel: będę potrafił (a) podać przykłady bitew na froncie wschodnim; opowiedzieć o 

zaangażowaniu jednostek polskich po stronie ententy; opowiedzieć o podstawie państw 

zaborczych wobec sprawy polskiej w czasie wojny, będę znał (a) rezultaty orędzia prezydenta 

USA; Akt 5 listopada i jego skutki. 

1. Duże znaczenie dla wyniku I wojny światowej miała również front wschodni, przebiegał on 

przez Polskę.  Najważniejsze bitwy w tym rejonie to: pod Tannenbergiem, Gorlicami.  

2. Mocarstwa zaborcze wobec sprawy polskiej: 

-W sierpniu 1914 roku wydały odezwy do Polaków. Państwa centralne obiecały 

niepodległość Polski, Rosja – jej zjednoczenie pod berłem cara. 

-Akt 5 listopada 1916 zapowiadał utworzenie „samodzielnej” Polski z własną armią. Akt  

spowodował międzynarodowe zainteresowanie sprawą polską. 

-Po rewolucji lutowej ( marzec 1917) Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i 

Żołnierskich opowiedziała się za przyznaniem Polsce niepodległości. Rząd tymczasowy też 

wyraził zgodę ale pod warunkiem sojuszu Polski z Rosją. 

-We wrześniu 1917 r. cesarz Niemiec i Austro – Węgier powołali polską Radę 

Regeneracyjną, która miała sprawować ograniczoną władze w Królestwie Polskim. 

3. Polacy wobec I wojny światowej: 

a) stronnictwo proaustriackie 

- W sierpniu 1914 r. Pierwsza Kompania Kadrowa strzelców Józefa Piłsudskiego 

przemaszerowała z Krakowa do Kielc. Po nieudanej próbie wzniecenia powstania strzelcy 

dołączyli do Legionów Polskich we służbie Austro – Węgier. 

- W lipcu 1917 r. Piłsudski wywołał kryzys przysięgowy, po którym został uwięziony przez 

Niemców a Legiony rozwiązano. 

b) Stronnictwo prorosyjskie: 

- Rosja zgodziła się tylko na utworzenie Legionu Puławskiego. 

-W 1917 roku Roman Dmowski założył Komitet Narodowy Polski uznany przez aliantów za 

oficjalne przedstawicielstwo Polski. Komitet objął polityczne zwierzchnictwo nad Armią 

Polską we Francji, której dowódcą został generał Józef Haller. 

4. Państwa ententy wobec sprawy polskiej: 

-Do rewolucji lutowej Francja i Wielka Brytania nie poruszała sprawy polskiej, by nie drażnić 

Rosji. 

-W czerwcu 1917 roku władze francuskie zezwoliły na utworzenie Armii Polskiej we Francji. 

-W styczniu 1918r. prezydent USA wymienił konieczność utworzenia niepodległej Polski w 

orędziu o sprawiedliwym pokoju.  



-Deklaracja wersalska Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch (czerwiec 1918) uznała utworzenie 

państwa polskiego za jeden ze celów wojny.  

ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*W armiach zaborczych służyli polscy rekruci. W latach 1914-1918 łącznie ok. 2,2 miliona, 

poległo 385 tysięcy poległo.  

*W USA i Kanadzie sprawę Polską propagował Ignacy Jan Paderewski. Był wybitnym 

Polskim pianistą.  

*13 punkt orędzia prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona dotyczył utworzenie 

państwa polskiego ze swobodnym dostępem do morza.  

*Bitwa pod Tannenbergiem była  blisko Grunwaldu. Niemcy pokonali tam Rosjan, uważali, 

że był to rewanż na Słowianach za rok 1410.  

-dla chętnych filmy:  

Wybuch Pierwszej Wojny Światowej 

https://www.youtube.com/watch?v=AxZh8aqEbGU 

-dla chętnych quiz:  

Sprawa polska w czasie I wojny światowej 

https://learningapps.org/1847350  

 

https://learningapps.org/1847350

