
Konspekt do lekcji historii przeprowadzonej 09.06.2022 r. w klasie 3LC 

 

TEMAT: Gospodarka II Rzeczypospolitej. 

 

■ Cel główny lekcji:  

- zapoznanie uczniów z sytuacją gospodarczą II RP 

 

■ Cele szczegółowe: 

WIEDZA: 

Uczeń zna: 

- główne problemy ekonomiczne odrodzonego państwa polskiego, 

- pojęcie Polska A i B, inflacja, hiperinflacja, reforma walutowa, reforma rolna, COP, 

- cele reform przeprowadzonych przez władze II RP, 

- przyczyny budowy portu w Gdyni, 

- postacie: Władysława Grabskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

Uczeń potrafi: 

- dostrzec różnice gospodarcze utrudniające unifikację ziem polskich, 

- omówić główne problemy gospodarki dwudziestolecia międzywojennego, wskazać ich 

przyczyny, 

- wyjaśnić dlaczego Gdynia była nazywana polskim oknem na świat, 

- wskazać na mapie granice Centralnego Okręgu Przemysłowego, 

- wyjaśnić cel oraz przyczyny położenia Cop-u w widłach Wisły i Sanu, 

- dokonać analizy źródła w oparciu o dołączone pytania, 

- wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu i oceny postaci oraz problemów historycznych, 

- formułować opinie i wnioski historyczne w formie wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

- w dyskusji obronić własne sądy i opinie. 

 

POSTAWY: 

- kształtowanie szacunku dla dorobku minionej epoki 

 

■ Kształtowane kompetencje kluczowe:  

- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

-kompetencje cyfrowe, 

- kompetencje w zakresie umiejętności uczenia się, 

- kompetencje obywatelskie. 

 

■ Metody: 

- wykład nauczyciela, 

- rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych, 

-  analiza materiału źródłowego, 

- praca z mapą,  

- dyskusja. 



 

■ Formy pracy: 

Indywidualna, praca z całą klasą 

 

■ Środki dydaktyczne: 

- podręcznik „Poznać przeszłość 3”  (s. 321 - 325), 

- tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda. 

- zasoby multimedialne zawarte w https://zpe.gov.pl 

 

 

■ Tok lekcji: 

 

I. Czynności wstępne, część organizacyjno – porządkowa 

Nauczyciel wita się z uczniami. Sprawdzenie listy obecności. 

 

II. Podanie tematu lekcji: Gospodarka II Rzeczypospolitej. 

 

 

III. Opracowanie nowego materiału 

 

1. Nauczyciel wprowadza w tematykę lekcji.1 

 

2. Analiza fragmentu Andrzeja Garlickiego „Siedem mitów II Rzeczypospolitej”. 

Siedem mitów II Rzeczypospolitej 

Stefan Żeromski napisał, że Polska składała się „z trzech nierównych połówek”. To całkowicie 

sprzeczne z zasadami matematyki, ale piękne literacko określenie znakomicie oddaje ówczesną 

rzeczywistość. Należało nie tylko wywalczyć granice, zbrojnie i działaniami dyplomatycznymi, 

ale skleić w tych granicach terytoria bardzo różne  w jeden organizm państwowy.                                      

A równocześnie odbudować to, co zniszczyła wojna. Działania wojenne objęły 86% terytoriów 

Rzeczypospolitej, z czego na ¼ toczyły się walki zacięte i długotrwałe. Prawie 40% budynków 

w miastach powiatowych i mniejszych uległo zniszczeniu, zaś w małych miastach o drewnianej 

zabudowie pożary strawiły ponad ¾ zabudowy. Zniszczona została ponad połowa mostów.             

W zaborze rosyjskim w 1918 roku liczba zatrudnionych w przemyśle robotników wyniosła 15% 

zatrudnienia z 1914 roku. 

                          [w:] A. Garlicki, Siedem mitów II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013. 

 

 

 

3. Uczniowie wymieniają trudności, z jakimi musiało się zmierzyć odrodzone 

państwo polskie 

 

                                                           
1 W trakcie prowadzonej lekcji nauczyciel dyktuje notatkę: 

1. Trudności odrodzonego państwa polskiego. 
2. Reformy Władysława Grabskiego. 
3. Zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego dla rozwoju polskiej gospodarki. 

https://zpe.gov.pl/


 

4. Ćwiczenie utrwalające przyczyny trudnego rozwoju gospodarczego Polski po               

I wojnie światowej. 

Jakie były przyczyny trudnego rozwoju gospodarczego Polski po I wojnie światowej? 

 

Skreśl błędne wypowiedzi. 

 

A. Dotąd ziemie polskie wchodziły w skład trzech/siedmiu różnych państw. 

 

B. I wojna światowa toczyła się na ziemiach polskich i spowodowała ich rozkwit/zniszczenie. 

 

C. Niemcy były zadowolone/niezadowolone z wyniku wojny i utrudniały rozwój gospodarczy 

Polski. 

 

D. Polska miała szeroki/wąski dostęp do morza i żadnego portu/wiele portów. 

 

5. Krótki wykład nauczyciela na temat wprowadzenia jednolitej waluty 

obowiązującej na terenie całej Rzeczpospolitej. 24 marca 1920 roku prawie na 

całym obszarze II RP wprowadzono jednolitą markę polską 

 

6. Na podstawie tekstów źródłowych nauczyciel wprowadza pojęcie inflacji                            

i hiperinflacji. 

 
 



 
 

7. Krótki wykład nauczyciela na temat powołanego przez prezydenta RP, rządu 

fachowców, na czele którego stanął Władysław Grabski. 

 

 

8. Uczniowie słuchają fragmentu expose premiera Władysława Grabskiego                             

i odpowiadają na pytanie, dlaczego naprawa gospodarki finansowej państwa była 

najważniejszym celem. 

 

https://zpe.gov.pl/a/rzad-fachowcow-i-pierwsze-reformy-gospodarcze/DYmB8f7Vh 

 

https://zpe.gov.pl/a/rzad-fachowcow-i-pierwsze-reformy-gospodarcze/DYmB8f7Vh


9. Krótki wykład nauczyciela na temat oszczędności wprowadzonych przez 

Grabskiego oraz reformy walutowej 

 

10. Ćwiczenie interaktywne – opis banknotu z 1936 roku (w zależności od 

pozostałego czasu,  niezbędnego do realizacji pozostałych celów lekcji) 

 

https://zpe.gov.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-osiagniecia-gospodarcze-ii-rp/Dv9sPTZq4 

 

 
 

 

11. Na podstawie tekstów źródłowych uczniowie omawiają sytuację polskiego chłopa               

w czasie dwudziestolecia międzywojennego. 

 

https://zpe.gov.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-osiagniecia-gospodarcze-ii-rp/Dv9sPTZq4


 

12. Praca z podręcznikiem 

Na podstawie podręcznika strona 322 uczniowie odpowiadają na pytanie: na czym 

polegała reforma rolna przeprowadzona przez Władysława Grabskiego. 

 

 

13. Ćwiczenie interaktywne - podsumowanie i utrwalenie reform Władysława 

Grabskiego (w zależności od pozostałego czasu,  niezbędnego do realizacji 

pozostałych celów lekcji) 

Rząd fachowców i pierwsze reformy gospodarcze (zpe.gov.pl) 

 

14. Krótki wykład nauczyciela na temat Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

 

15. Ćwiczenie interaktywne na temat budowy portu morskiego w Gdyni. 

https://zpe.gov.pl/a/gospodarka-ii-rp-w-okresie-rzadow-sanacji/DZkiQ17Hx 

 

https://zpe.gov.pl/a/rzad-fachowcow-i-pierwsze-reformy-gospodarcze/DYmB8f7Vh
https://zpe.gov.pl/a/gospodarka-ii-rp-w-okresie-rzadow-sanacji/DZkiQ17Hx


 

16. Ćwiczenie interaktywne na temat COP (jedno do wyboru) 

https://zpe.gov.pl/a/gospodarka-ii-rp-w-okresie-rzadow-sanacji/DZkiQ17Hx 

Wybierz poprawne odpowiedzi 

Jakie główne rzeki przepływają przez Centralny Okręg Przemysłowy? 

Wisła Odra Warta San 

Jakie większe miasta się tam znajdują? 

Warszawa Kielce  Kraków  Sanok  Lublin  Przemyśl 

Jakie rodzaje przemysłu rozbudowano? 

maszynowy  zbrojeniowy  farmaceutyczny   lotniczy 

 

 

Zaznacz nazwy miejscowości, w których znajdowały się: 

Fabryka samochodów ciężarowych 

Lublin  Radom  Dębica 

Fabryka Gum Jezdnych „Stomil” 

Jasło Dębica  Zamość 

Fabryka Celulozy 

Tarnobrzeg Niedomice Ostrowiec 

Państwowe Zakłady Lotnicze 

Mielec  Radom  Starachowice 

Huta: 

Rzeszów  Mielec  Stalowa Wola 

Państwowa Wytwórnia Prochu: 

Puławy  Opoczno  Pionki 

 

 

IV. Zadanie zadania domowego, czynności końcowe 

 

 

         Beata Szypułka 

https://zpe.gov.pl/a/gospodarka-ii-rp-w-okresie-rzadow-sanacji/DZkiQ17Hx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


