
Historia klasa VII 

Temat: 1. Nauka i kultura II Rzeczpospolitej 2. II Rzeczpospolita – sukcesy i niepowodzenia (lekcja  

     powtórzeniowa) 

Po 123 latach zaborów kultura rozkwitła z niezwykłą energią. Gwiazdy kabaretu, kina, piosenki, grupy 

literackie, sukcesy polskiego art déco. To wszystko sprawiło, że kultura tego okresu jest nadal bardzo 

popularna.  

Obejrzyj film „kultura w IIRP” Fundacji Koncept Kultura: 

https://www.youtube.com/watch?v=DXRXg70hOEY  

Po odzyskaniu niepodległości w Polsce było 33 % analfabetów. Państwo konsekwentnie realizowało 

obowiązek bezpłatnego powszechnego nauczania, który w latach trzydziestych objął ponad 90 

procent dzieci. Na początku lat dwudziestych było 17 szkół wyższych, a pod koniec lat trzydziestych 

już 32 szkoły wyższe, kształcące 50 tysięcy studentów. Powstanie suwerennego państwa wpłynęło 

pozytywnie na rozwój życia kulturalnego oraz na jego demokratyzację i upowszechnienie. Sprzyjał 

temu rozwój czytelnictwa książek i różnego rodzaju periodyków oraz gazet codziennych. Odzyskanie 

niepodległości zbiegło się z rozwojem nowych form życia literackiego i artystycznego. 

Film: „Polskie 100 lat. Odc. 10 Nauka i kultura w II Rzeczpospolitej”: 

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

  

 

 

Kalendarium 

 

grudzień 1918 – inauguracja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  

maj 1919 – otwarcie Uniwersytetu Poznańskiego  

grudzień 1919 – w Krakowie rozpoczęła działalność Polska Akademia Umiejętności  

grudzień 1921 – ponad 33% ludności Polski stanowiły osoby nieumiejące pisać i czytać  

październik 1929 – uroczystości 350-lecia założenia i 10-lecia wznowienia działalności przez 

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie  

marzec 1932 – sejm uchwalił ustawę o reformie szkolnictwa, która wprowadzała 

obowiązkową 7-letnią szkołę powszechną, 4-letnie gimnazjum oraz 2-letnie liceum  

maj 1932 – w Warszawie otwarto Instytut Radowy im. Marii Curie-Skłodowskiej, 

prowadzący badania w dziedzinie chorób nowotworowych  

grudzień 1938 – wskaźnik analfabetyzmu w Polsce wynosił 18%  

 

Materiał 1. 

 

Wyższe uczelnie i studiujący 1918-1938.  

W roku akademickim 1937/1938 r. w Polsce istniały 32 wyższe uczelnie (w roku 1918/1919 – 

7, w roku 1932/1933 – 24).  

Studiowało na nich 49, 3 tys. osób – w tym 28% kobiet. Największą popularnością cieszyło 

https://www.youtube.com/watch?v=DXRXg70hOEY
https://www.youtube.com/watch?v=DKyEpXtVLSU


się prawo (ponad 20 % studiujących), wydziały techniczne (ponad 15%), humanistyczne 

(15%), ekonomiczne i nauk politycznych (14%), medyczne (11%).  

 

Materiał 2. 

 

Tabela. Analfabetyzm wśród ludności Polski w 1931 roku (dane w procentach, ludność w 

wieku powyżej 10 lat)  

 
 

 

Materiał 3. 



 
 

Podział administracyjny Polski w roku 1930 r.  

 

  

 

 

Analiza danych statystycznych. 

 

Na podstawie zamieszczonych danych statystycznych (materiał 1.) zanalizuj geografię 

analfabetyzmu w II RP.  

Scharakteryzuj zjawisko analfabetyzmu w województwach jednego z trzech byłych zaborów. 

Np. dawny zabór austriacki (Galicja) to w II RP województwa: krakowskie, lwowskie, 

stanisławowskie i tarnopolskie.  

Pomocna w tym ćwiczeniu będzie mapa, materiał 3.  

Uwzględnij kategorie podane w materiale 2. (wieś-miasto; kobiety-mężczyźni).  

 



 

Praca domowa 

 

1. Ustal z pomocą Internetu, w których miastach Polski działały przed 1939 r. uniwersytety.  

2. Zbierz informacje, jak wyglądała i funkcjonowała polska szkoła w okresie 

międzywojennym? Zajmij się wybranym aspektem, np. poszukaj informacji, czy były 

wówczas w Polsce szkoły koedukacyjne. Przedstaw rezultaty swoich poszukiwań. 


