
29.01.2021 r. 

Temat: Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX w. 

Zapoznaj się z materiałem w podręczniku (str. 127 – 131). 

Wykonaj ćwiczenia. 

1. Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

• Pod koniec XIX w. ruch ludowy na ziemiach polskich rozwijał się 

najintensywniej  

A. w Galicji.    C. na Pomorzu. 

B. w Królestwie Polskim.  D. w Wielkopolsce. 

• W książce pt. „Myśli nowoczesnego Polaka” zostały sformułowane cele 

polskiego ruchu 

A. socjalistycznego.   C. narodowego. 

B. komunistycznego.   D. ludowego. 

• Pierwsza polska partia socjalistyczna to 

A. PPS  B. Proletariat  C. SDPiL  D. PSL 

 

2. Wpisz we właściwe miejsce litery odpowiadające hasłom obu nurtów 

polskiego ruchu socjalistycznego z przełomu XIX i XX wieku. 

 

A. Nurt niepodległościowy (PPS):  

 

B. Nurt internacjonalistyczny (SDKPiL):  

 

a) Światowa rewolucja proletariatu jest najważniejsza! 

b) Chcemy rosyjskiej republiki demokratycznej! 

c) Niepodległa Polska gwarantem bezpieczeństwa socjalnego robotników! 

d) Zlikwidować własność prywatną! 

e) Dążymy do zapewnienia szerokich swobód obywatelskich! 

f) Potrzebna jest współpraca wszystkich narodów, aby przeprowadzić 

światową rewolucję! 

g) Demokratyczne państwo polskie zapewni równość wszystkim 

obywatelom! 

h) Odzyskanie niepodległości przez Polskę jest naczelnym celem 

działalności politycznej!



3. Uzupełnij tabelki. 

Partie polityczne na ziemiach polskich w XIX w. 

  
Ruch narodowy 

 
 
 
 

Partia  

 
Liga Polska 

 
Stronnictwo Narodowo – Demokratyczne (tzw. 

Narodowa Demokracja lub endecja) 
 

 
 

Program 

 

• odzyskanie niepodległości Polski; 

• działalność w trzech zaborach; 

• zagrożenie ze strony mniejszości 
narodowych, zwł.  Żydzi; 
 

 
Przedstawiciele 

(przywódca) 

 
Roman Dmowski 

 

  
Ruch socjalistyczny 

 

 
Partia  

 

 
Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 

 
Socjaldemokracja 

Królestwa Polskiego i 
Litwy (SDKPiL) 

 

 
 

Program 

 

• walka o niepodległość Polski metodami 
rewolucyjnymi; 

• niepodległa Polska jako republika 
demokratyczna; 

• Uspołecznienie ziem i fabryk już w 
wolnej Polsce. 
 

• odrzucenie walki 
o niepodległość; 

• współpraca z 
rosyjską partią 
bolszewików 
pod 
przywództwem 
Lenina; 

 
Przedstawiciele 

(przywódca) 

 
Józef Piłsudski 
Stanisław Wojciechowski 

 
Roża 
Luksemburg 

  
Ruch ludowy 

 



 
 
 

Partia  

 
Stronnictwo Ludowe 

 
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 

 
 

PSL - Piast                 PSL - Lewica 
 

 
 

Program 

 

• wspieranie oświaty na wsi i sprawiedliwego 
podziału ziemi; 

• żądania poszerzenia autonomii Galicji i 
wprowadzenia demokratycznych praw 
wyborczych; 

• poparcie dla idei odzyskania niepodległości; 
 

 
Przedstawiciele 

(przywódca) 

 
Wincenty Witos 

 


