
03.02.2021 r. 

Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej. 

Zapoznaj się z materiałem w podręczniku (str. 152 - 156). 

Praca domowa (dla chętnych) 

Ćwiczenie 5 z karty poniżej. 

1. Uzupełnij tabelę dotyczącą stosunku państw biorących udział w I wojnie światowej wobec sprawy polskiej. 

Oświadczenie 

dotyczące 

sprawy 

polskiej 
 

Akt dwóch 

cesarzy  

Niemiec i 

Austro - 

Węgier 

Akt cara 

Mikołaja II  
 

Odezwa 

Piotrogrodzkiej 

Rady 

Delegatów 

Robotniczych  

i Żołnierskich 

(bolszewicy) 
 

Odezwa  

Rządu 

Tymczasowego 
 

Orędzie 

(13.punkt) 

prezydenta 

USA  

Thomasa 

Woodrowa 

Wilsona 
 

Deklaracja 

wersalska 

Wielkiej 

Brytanii, 

Francji i 

Włoch 

Data  5 XI 1916 r. 25 XII 

1916 r. 

27 III 1917 r. 
 

30 III 1917 r. 8 I 1918 r. 3 czerwca 

1918 r. 
Stopień 

niezależności 

przyszłego 

państwa 

polskiego 

 

 
 

Przyszłe 

państwo 

polskie 

monarchią 

dziedziczną, 

z autonomią 

i 

konstytucją. 

Utworzenie 

państwa 

polskiego z 

ziem trzech 

zaborów, 

połączone 

sojuszem  

z Rosją. 

Utworzenie 

niepodległego 

państwa. 

niepodległe 

państwo 

polskie, 

złączone z 

Rosją sojuszem 

wojskowym 

Niepodległe 

państwo 

polskie, 

zamieszkałe 

przez 

ludność 

polską, z 

dostępem 

do morza. 

niepodległe 

i 

zjednoczone 

państwo 

polskie z 

dostępem 

do morza 



2. Uzupełnij tabelę dotyczącą oddziałów Polskich walczących w czasie I 

wojny światowej. 

 

Oddziały polskie 

walczące po stronie państw 

centralnych 

walczące po stronie ententy 

 

I Kompania Kadrowa 

 

Legiony Polskie (I Brygada – J. 

Piłsudski, II Brygada – gen. J. 

Haller) 
 

 

Legion Puławski (Rosja) 

 

Błękitna Armia (Francja;  

gen. J. Haller) 

 

 

3. Napisz, której z organizacji wojskowych jest to odznaka. Odszyfruj 

inicjały „JP” w środku odznaki i wytłumacz, dlaczego zostały tam 

umieszczone. 

 

 

 

 

 

  



4. Przeczytaj tekst pieśni. 

(https://www.youtube.com/watch?v=UJJXQw7HC5w) . 

Następnie odpowiedz na pytania. 

 

My, Pierwsza Brygada 

1. Legiony to żołnierska nuta 

Legiony to ofiarny stos 

Legiony to żołnierska buta 

Legiony to straceńców los 

 

My Pierwsza Brygada 

Strzelecka gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los 

Na stos na stos 

 

2. O ileż mąk ileż cierpienia 

O ileż krwi przelanych łez 

Pomimo to nie ma zwątpienia 

Dodawał sił wędrówki kres 

 

My Pierwsza Brygada … 
 

 3. Krzyczeli żeśmy stumanieni 

Nie wierząc nam że chcieć to móc 

Laliśmy krew osamotnieni 

A z nami był nasz drogi Wódz 

 

My Pierwsza Brygada 

 

4. Nie chcemy dziś od was uznania, 

Ni waszych mów, ni waszych łez. 

Skończyły się dni kołatania 

Do waszych dusz, do waszych 

serc! 

 

My Pierwsza Brygada 
 

 

a) Jak brzmi pełna nazwa formacji wojskowej, o której opowiada ta pieśń? 

 

b) Kiedy i w jakich okolicznościach została utworzona ta formacja? 

 

c) Kto został w pieśni nazwany „naszym drogim Wodzem” i dlaczego? 

 

d) Do jakiej sytuacji odnoszą się słowa trzeciej i czwartej zwrotki? 

 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UJJXQw7HC5w


5. Uzupełnij zdania dotyczące kryzysu przysięgowego. 

 

W 1917 r. Józef Piłsudski przekonany o tym, że państwa centralne nie 

mają szans na zwycięstwo, postanowił związać losy Legionów Polskich  

z _____________. Kiedy państwa centralne zażądały złożenia przysięgi 

wierności przez legionistów, Piłsudski polecił, aby 

___________________________________________________________

__________ . Z jego decyzją zgodzili się legioniści I i III Brygady 

Legionów, które w związku z tym zostały _______________________. 

Żołnierzy osadzono w obozach w Szczypiornie i Beniaminowie,  

a Piłsudskiego po aresztowaniu umieszczono w więzieniu w Magdeburgu. 

Wydarzenie to nazwano 

_________________________________________________________ . 


