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1.Obejrzyj wideo, a potem i wstaw do tekstu słowa, które pasują 
 

W 1795 roku Polska oficjalnie przestała istnieć, a jej terytoria teraz ............................ do Rosji, Prus i 

Austrii. 

W 1914 roku ............................... I Wojna Światowa. W Polsce powstało kilka organizacji militarnych i 

politycznych, które chciały wykorzystać tę sytuację do odzyskania niepodległości. 

W 1915 roku Niemcy ....................... Warszawę. 

W 1916 roku na ulicach Polski .......................... wielkie manifestacje. Ludzie świętowali 

......................uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W tym samym roku cesarz Austrii Franciszek Józef 

obiecał, że Polska znowu będzie krajem. Powstała Rada Narodowa. Dowodził nią Józef Piłsudski. 

W marcu 1917 roku Rosjanie również zadeklarowali, że po wojnie powstanie państwo polskie, a w czerwcu 

premierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch podpisali dokumenty, w których też deklarowali utworzenie 

nowej Polski. 

W tym czasie polscy żołnierze nie chcieli ...................................... wierności cesarzom Niemiec i Austro-

Węgier. Niemcy aresztowali Piłsudskiego i powołali radę regencyjną - grupę trzech osób, które miały 

........................... nową Polską do momentu, kiedy zostanie wybrany król. Polska miała być monarchią 

konstytucyjną. 

W styczniu prezydent USA Woodrow Wilson .......................... do Kongresu. W swoim przemówieniu 

powiedział, że musi powstać państwo polskie z dostępem do morza. Miesiąc później Niemcy i Austro-

Węgry .................................. z Ukraińską Republiką Ludową i oddali jej Lwów i Zamość. To się nie podobało 

Polakom. Rada regencyjna ............................................ .  Wybuchły walki. 3 października Austro-Węgry 

skapitulowały. 11 listopada Polacy ....................................... z Niemcami. Gubernator Niemiec wyjechał z 

Warszawy, a .................................... Józef Piłsudski, który kilka dni wczesniej ...................................... 16 

listopada Piłsudski wysłał depeszę do Niemiec, Wielkiej Brytani, Francji i Rosji. Poinformował w niej, że 

Polska odzyskała niepodległość. 

 

2.Prawda czy nieprawda? 
 

 Prawda Nieprawda 

1. Polska straciła niepodległość w XIX wieku.   

2. I Wojna Światowa była dobrą okazją do próby odzyskania 
niepodległości. 

  

3. W 1916 roku ludzie świętowali na ulicach odzyskanie niepodległości. 
 

  

4. Tylko Rosja nie chciała, żeby Polska stała się wolnym krajem.   

5. Niemcy i Austro-Węgry obiecały dwa polskie miasta Ukrainie.   

6. Józef Piłsudski ogłosił niepodległość Polski w październiku.   
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