
Sprawa polska podczas I wojny światowej 

1.Przecztaj tekst i uzupełnij zdania: 

I wojna światowa wzbudziła wielkie nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości państwa 
polskiego. Po raz pierwszy zaborcy Polski stali się śmiertelnymi wrogami. Rosja wałczyła przeciw 
Niemcom  i  Austro-Węgrom. Polacy uważali, że wojna bardzo osłabi siły zaborców. Jedni Polacy 
przewidywali zwycięstwo Rosji, co mogło się przyczynić do odzyskania niepodległości ziem polskich 
zajętych przez Niemców i Austriaków. Inni liczyli na utworzenie państwa polskiego po klęsce Rosji. 
Państwa zaborcze doskonale wiedziały, że Polacy marzyli o odzyskaniu niepodległości. Starały się 
wykorzystać Polaków i zachęcić ich do walki po swojej stronie.  

Kiedy wybuchała I wojna światowa państwa polskiego…………………………….. , ale …………………..naród 

polski. Polacy mieli nadzieje, że wywalczą ………………………………… Polski . Państwa zaborcze 

obiecywały ………………………..utworzenie państwa polskiego , aby …………………….. ich do walki po 

swojej stronie.  

wolność , istniał, pozyskać , nie było, Polakom, 

 

2. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania: 

Zaborcy starali się przeciągną Polaków na swoją stronę. Już w 1914r.wielki książę rosyjski Mikołaj 
Mikołajewicz wydał odezwę do Polaków, w której zapowiadał , że „odrodzi się Polska”, ale będzie 
częścią wielkiego cesarstwa rosyjskiego. 5 listopada 1916r. cesarze Niemiec i Austrii zapowiedzieli w 
manifeście utworzenie Królestwa Polskiego, ale nie określili jego  przyszłych granic. Po ogłoszeniu 
Aktu 5 listopada sprawę polską podjęli przedstawiciele ententy. Obietnicę utworzenia państwa 
polskiego  w styczniu  1917 roku złożył car Rosji , a prezydent USA Thomas  Woodrow  Wilson w 
swoim programie pokojowym, 8 stycznia 1918 roku,  ogłosił konieczność powstania niepodległego 
państwa polskiego, który zyskał poparcie Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W ogłoszonej 3 czerwca 
1918r.wspólnej deklaracji wersalskiej poparły one powstanie niepodległego i zjednoczonego 
państwa polskiego, które powinno mieć wolny dostęp do morza. 

 Jakie państwa obiecywały Polakom utworzenie państwa  polskiego? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 Jak nazywa się dokument wydany przez cesarza Niemiec i Austrii? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Jakie stanowisko zajął  prezydent Stanów Zjednoczonych na temat Polski? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Kiedy ogłoszono deklaracje wersalską? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Uporządkuj  wydarzenia w porządku chronologicznym : 

 Zapowiedź cara Rosji dotycząca utworzenia państwa polskiego 

 Odezwa rosyjskiego księcia Mikołaja Mikołajewicza 

 Wydanie manifestu dwóch cesarzy 

 ogłoszenie programu pokojowego prezydenta Wilsona 

 Przyjęcie deklaracji wersalskiej przez  Wielką Brytanię, Francję i Włochy 

3. Polacy na konferencji  praskiej. 
 

Polska byłą jedynym z 27 państw, które w latach 1919-1920 uczestniczyły w obradach konferencji 
pokojowej w Paryżu (stolicy Francji). Reprezentowali nas Roman Dmowski i Władysław Grabski. Ich 
zadaniem było przedstawienie i obrona polskiego stanowiska podczas ustalania granic.  



 


