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Witam Klasę 8b  

Kontynuujemy naszą naukę historii.  

Proszę, abyście uczyli się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytali tekst z podręcznika. 

Postępujcie zgodnie z instrukcją umieszczoną poniżej.  

 

1. Bardzo proszę, osoby, które tego nie zrobiły, o odesłanie do oceny na maila urszula74@interia.pl zdjęć lub 

scanów odpowiedzi do tematu realizowanego 03.04. „Solidarność”, najpóźniej do piątku 17.04. 

2. Proszę podpisać pliki imieniem i nazwiskiem oraz klasą. 

3. Tematy i materiał do przerobienia od 15 do 24 kwietnia – tematy i notatki proszę przepisać do zeszytu, 

natomiast ćwiczenia przepiszcie lub wklejcie. 

4. Drugą część tematu „Stan wojenny”, umieściłam jeszcze raz, ponieważ w dniu 01.04. pisaliście próbny 

egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. 

5. Na końcu znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń z przerobionych wcześniej tematów. Proszę sprawdźcie 

Wasze i ewentualnie poprawcie. 

6. Jeżeli zostanie Wam czasu zagrajcie w grę dydaktyczną na stronie https://postaci.gwo.pl/#/, wybierzcie 

zagadnienia i sprawdźcie swoją wiedzę. 

 
 
 
 

15.04. TEMAT: Skutki i ocena stanu wojennego. 

 Kontynuacja tematu z ubiegłego tygodnia. 

 

17.04. TEMAT: Upadek PRL. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Upadek PRL s. 200-206 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 

 Wykonaj zadanie w zeszycie. 
 

Notatka 

1. Pokojowa Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy. 

2. 1985 r. – przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow, rozpoczął reformy w swoim kraju, a państwa satelickie zostawił 

własnemu losowi. 

3. Trudna sytuacja gospodarcza PRL i podwyżki cen doprowadziły do strajków w zakładach pracy i na uczelniach. 

4. Od lutego do kwietnia 1989 r. trwały rozmowy okrągłego stołu, czyli negocjacje między rządem a opozycją. 

Zakończyły się one podpisaniem porozumienia: 

 legalizacja NSZZ „Solidarność”; 
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 przywrócenie urzędu prezydenta; 

 przywrócenie senatu, wybory do niego miały być wolne; 

 przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów do sejmu (65% miejsc dla PZPR i jej przybudówek, a 35% dla 

posłów wybranych w demokratyczny sposób); 

 zapewnienie opozycji dostępu do mediów. 

5. 4 czerwca 1989 r. w wyborach do sejmu i senatu opozycja odniosła zdecydowane zwycięstwo. W lipcu prezydentem 

został Wojciech Jaruzelski, a w sierpniu premierem Tadeusz Mazowiecki. Jednak połowa ministerstw obsadzona 

została przez polityków związanych z komunistami. 

6. Grudzień 1989 r. – zmiana Konstytucji PRL: 

 zmiana nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska; 

 przywrócenie korony orłu w polskim godle; 

 swoboda działania partii politycznych; 

 usunięcie zapisu o „przywódczej roli” PZPR i przyjaźni z ZSRR. 
 

Zadanie: 

Na podstawie podręcznika wypisz po kilku uczestników obrad okrągłego stołu ze strony: 

a) rządowej 

b) opozycji 

 

 

22.04. TEMAT: Polska Rzeczpospolita Ludowa. 

 W ramach powtórzenia wiadomości, proszę przypomnieć i utrwalić sobie wiadomości z tematów: „Od 
Gomułki do Gierka”, „Solidarność”, „Stan wojenny” i „Upadek PRL”. Pomoże w tym podręcznik, notatki i karty 
pracy, które są w zeszycie.  

 Poniżej podaję pytania które pomogą usystematyzować wiedzę. Nie trzeba pisać na nie odpowiedzi, 
ponieważ są one w notatkach. Wystarczy umieć na nie odpowiedzieć. 

 Obejrzyj film: https://gwo.pl/historia-na-ekranie-filmy-edukacyjne-od-gomulki-do-gierka-p4630 
 

1. Opisz przyczyny, przebieg i skutki wystąpień Polaków w 1968 r.,  1970 r. oraz 1976 r. 

2. Opisz sytuację gospodarczą za rządów Gierka. 

3. Opisz wydarzenia sierpnia 1980 r. wg poniższych punktów. 

a) wymień przyczyny strajków 

b) wyjaśnij, kim była Anna Walentynowicz i jaką rolę odegrał Lech Wałęsa? 

c) czym były porozumienia sierpniowe? 

4. Czym był NSZZ „Solidarność”, jakie miał cele i kto został jego przewodniczącym? Rozwiń skrót „NSZZ”. 

5. Opisz stan wojenny wg poniższych punktów. 

a)     przyczyny wprowadzenia 

b) działania władz komunistycznych wobec społeczeństwa 

c)     działania opozycji i społeczeństwa wobec władz. 
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6. Kim były podane postacie i jaką rolę odegrały w omawianym okresie. 

Władysław Gomułka 

Edward Gierek 

Karol Wojtyła 

gen. Wojciech Jaruzelski 

ks. Jerzy Popiełuszko 

Tadeusz Mazowiecki 

7. Podaj przykłady osób, uczestniczących w obradach okrągłego stołu, zarówno ze strony rządowej, jak i opozycji. 

8. Podaj decyzje porozumienia okrągłego stołu. 

9. Podaj zmiany, które nastąpiły w Polsce po upadku komunizmu. 

10. Podaj daty wydarzeń:  

wybór Karola Wojtyły na papieża 

podpisanie porozumień sierpniowych 

powstanie NSZZ „Solidarność” 

wprowadzenie stanu wojennego 

zniesienie stanu wojennego 

obrady okrągłego stołu 

częściowo wolne wybory do sejmu 

 
 

 

24.04. TEMAT: Rozpad ZSRR. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Rozpad ZSRR s. 208-215 

 Jako notatkę przepisz do zeszytu z podręcznika To, co najważniejsze s. 215 

 Wykonaj ćwiczenie i wklej lub przepisz je do zeszytu. 
 

Ćwiczenie 

Zaznacz przyczyny, które skłoniły władze ZSRR do podjęcia reform wewnętrznych. 

 gigantyczne koszty wyścigu zbrojeń 

 zwycięstwa w walkach w Afganistanie 

 rosnąca przewaga technologiczna Zachodu 

 pragnienie realizacji hasła „wszechświatowej rewolucji” 

 dążenie do zwiększenia kontaktów handlowych, które pozwoliłyby ożywić gospodarkę kraju  

 ogłoszenie przez prezydenta USA Ronalda Reagana planu budowy systemu obrony antyrakietowej na orbicie 
okołoziemskiej 

 
Zaznacz elementy programu pierestrojki i głasnosti, które zamierzał realizować Michaił Gorbaczow. 

 dopuszczenie do udziału w wyborach innych kandydatów niż zatwierdzeni przez partię 

 złagodzenie cenzury i wprowadzenie ograniczonej wolności słowa 

 możliwość prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej 

 pozbawienie władzy zwolenników reformy państwa 

 doprowadzenie do rozpadu ZSRR  

 wycofanie wojsk z Afganistanu 
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Uzupełnij tabelę. 

a) 
 

………………. 
ogłoszenie przez przywódcę ZSRR konieczności pierestrojki 

b) 1986 
 

………………………………………………………………………… 

c) 1990 
 

………………………………………………………………………… 

d) 
 

………………. 
ogłoszenie porozumienia białowieskiego 

 
 
 

Odpowiedzi do zadań z wcześniej przerobionych tematów.  

TEMAT: Od Gomułki do Gierka. 

a) Liczna emigracja ludności z Polski w latach 1968–1969 była spowodowana 
B. czystką we władzach PRL po wystąpieniach studenckich i „walką z syjonizmem”. 

b) Propaganda sukcesu 
D. polegała na wmawianiu społeczeństwu przekonania o szybkim rozwoju gospodarczym Polski. 

c) Utworzenie Komitetu Obrony Robotników nastąpiło bezpośrednio po 
D. Czerwcu 1976 r. 

 

TEMAT: Stan wojenny.    

Wprowadzenie stanu wojennego Działania władz wobec 

przyczyna data 
ukonstytuowała 

się 
opozycji społeczeństwa 

strajkujących 
robotników 

obawa przywódców 
PRL przed utratą 
władzy 

13 
grudnia 
1981 r. 

Wojskowa Rada 
Ocalenia 
Narodowego 

internowanie 
ogłoszenie 
godziny policyjnej 

pacyfikacja 
kopalni „Wujek” 

 

 

 

 


