
HISTORIA KLASA VII 

Temat: Sprawa polska w czasie I wojny światowej. 
Podręcznik str. 180 

 

Omówienie tematu: 

1. Postawa państw zaborczych wobec sprawy polskiej 

Na początku wojny władze państw zaborczych nie podejmowany sprawy niepodległości 

Polski. Były to jedynie działania propagandowe, odezwy pod którymi brakowało podpisów.  

2. Akt 5 listopada i jego skutki 

Dnia 5 listopada 1916 roku cesarze Niemiec i Austrii zapowiedzieli w manifeście 

utworzenie Królestwa Polskiego, ale nie określili jego przyszłych granic. Zapowiedziano 

utworzenie polskiego wojska pod dowództwem niemieckim i austriackim. Akt 5 listopada, 

zwany również manifestem dwóch cesarzy miał ogromne znaczenie dla narodu polskiego. 

Był pierwszym dokumentem, w którym poruszono kwestię powstania odrodzonej Polski. 

Zakończyła się wówczas solidarność państw zaborczych. Cofnięto decyzje dotyczące 

podziału ziem dawnej Rzeczypospolitej. Akt 5 listopada wywołał zainteresowanie sprawą 

Polaków na arenie międzynarodowej. 

 W styczniu 1917 roku w Warszawie zebrała się Tymczasowa Rada Stanu. We 

wrześniu zastąpiła ją Rada Regencyjna, która powołała pierwszy polski rząd. 

3. Orędzie prezydenta USA 

 Po ogłoszeniu Aktu 5 listopada sprawę polską podjęli również przedstawiciele państw 

ententy. Obietnicę utworzenia państwa polskiego złożyła Rosja, a prezydent USA Thomas 

Woodrow Wilson w swoim programie pokojowym (tzw. 13 punkt Wilsona) ogłosił 

konieczność powstania niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza, który 

zyskał poparcie Francji i Wielkiej Brytanii. 

4. Polacy na konferencji paryskiej 

 Polska była jednym z 27 państw, które w latach 1919-1920 uczestniczyły w obradach 

konferencji pokojowej w Paryżu. W skład polskiej delegacji wchodzili: Ignacy Jan 

Paderewski, Roman Dmowski i Władysław Grabski. 

Na mocy traktatu wersalskiego Polska otrzymała Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, a 

o przynależności Górnego Śląska, Warmii i Mazur oraz Powiśla miały zadecydować 

plebiscyty (głosowania). 

28 czerwca 1919 roku polscy delegaci swoimi podpisami zaakceptowali 

postanowienia traktatu wersalskiego. 

Zadanie Domowe 



Proszę o powtórzenie całości materiału z działu V „I WOJNA ŚWIATOWA” i przygotowanie 

się do pracy klasowej. Proszę o wykonanie w zeszycie ćwiczeń 1-9 str. 186 w podręczniku. W 

kolejnych dniach prześlę ćwiczenia utrwalające dział.  

POWODZENIA 

  

 

 

 

 


