Klasa 8a. Historia świata i Polski w II połowie XX wieku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl
lub zdjęcia na telefon – 511 842 420 do 26 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie na przesyłanych pracach
imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.
Uwaga. Proszę przesyłać odpowiedzi na zadawane polecenia. Podawać imię, nazwisko i klasę. Brak
pracy jest równy z oceną niedostateczną.
Uwaga. Każdy z uczniów, niedostarczający prace otrzyma ocenę niedostateczną za jej brak. Proszę
pamiętać. Niedługo wystawiamy oceny na koniec roku.

Część XV. Polska w okresie przemian ustrojowych.

1. Po roku 1989 w Polsce panowała hiperinflacja (całkowite załamanie systemu finansowego kraju).
Wartość pieniądza była żadna. Nowym ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego
został Leszek Balcerowicz. Sejm 28 grudnia 1989 roku przyjął tzw. „plan Balcerowicza”. Zakładał
on budowę gospodarki wolnorynkowej (nieplanowanej przez władze państwowe), dopuszczenie
konkurencji, prywatyzację (fabryki miały przejść w ręce prywatne) zakładów przemysłowych,
wzrost cen prądu, benzyny i gazu. Był to plan, którego celem były likwidacja hiperinflacji i kryzysu
gospodarczego w Polsce. Były też ujemne skutki – bezrobocie w tym czasie sięgnęło 30 %,
zamykano zakłady pracy. Planowi sprzeciwiały się związki zawodowe. Organizowano strajki. Plan
jednak konsekwentnie był realizowany.
2. Denominacja – 1 stycznia 1995 roku – element „planu Balcerowicza”. Wprowadzono nową
jednostkę pieniężną o nazwie „złoty” i symbolu pln. Jeden złoty miał odpowiadać 10 tysięcy starych
złotych.
3. Powstaje ustrój współczesnej Polski. W 1990 roku Lech Wałęsa został pierwszym prezydentem,
wybranym w wyborach powszechnych. Jego poprzednik Wojciech Jaruzelski zrezygnował z
pełnienia funkcji prezydenta. W 1992 roku uchwalono konstytucję zwaną „Małą Konstytucją”.
Wprowadzała ustrój demokratyczny, gospodarkę wolnorynkową, trójpodział władzy. Prezydent
otrzymał prawo veta do ustaw, możliwość rozwiązania parlamentu. Konstytucję obowiązując do dziś
uchwalono w 1997 roku.
4. Ważne dla przyszłości Polski! Polska wstąpiła do Sojuszu Północno-Atlantyckiego 8 lipca 1997
roku. Będzie w sojuszu wojskowym m.in. z USA. Polska wstępuje do Unii Europejskiej 1 maja 2004
roku, co będzie ważne dla rozwoju gospodarki, nauki, techniki. 17 września 1993 roku Towarzysze z
Rosji – wojska rosyjskie opuściły teren państwa polskiego ( stacjonowali w Polsce od 1944 roku).
5. To, co podzieliło Polaków po 1989 roku. Gruba kreska – slogan polityczny wywodzący się z
przemówienia premiera Tadeusza Mazowieckiego podczas obrad sejmu kontraktowego. Mówił on o
odcięciu się od poprzednich rządów. Jego przeciwnicy uznali, że działacze komunistyczni,
funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa nie będą karani. Wprowadzono dekomunizację, czyli zakaz
pełnienia funkcji państwowych przez działaczy komunistycznych, ich rozliczenie polityczne,
historyczne i prawne. Wprowadzono lustrację – proces mający ujawnić pracę w organach UB/SB,
organizacjach politycznych np. PZPR. W 1992 roku na liście agentów znalazło się nazwisko Lecha
Wałęsy. Było to powodem upadku rządu Jana Olszewskiego, który spowodował zahamowanie
procesu lustracji.

Część XVI. Powtórzenie wiadomości. Historia Polski 1945-1993.
Wszystkie postacie, daty, wydarzenia i terminy historyczne podane w powtórzeniu, znajdą się na
sprawdzianie. Podane zostaną przykłady zadań, które będą na sprawdzianie. Zadania na
sprawdzianie będą obszerniejsze, poniżej są tylko pojedyncze przykłady.
1. Postacie historyczne: Józef Stalin, Nikita Chruszczow, Władysław Gomułka, Wojciech Jaruzelski,
Leszek Balcerowicz, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Gwiazda, Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz,
Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła, Jerzy Popiełuszko, Danuta Siedzikówna, Witold Pilecki, Edward
Gierek.
2. Daty: 1956 r., 1948 r., 1954 r., 1966 r., 1968 r., 1946 r., 1947 r., 1970 r., 1980 r., 1981 r., 1988 r.,
1989 r., 1993 r., 1997 r. 1991 r., 1976 r.
3. Wydarzenia i terminy historyczne: referendum w 1946 r., wybory 1947 r., Żołnierze Wyklęci,
kolektywizacja, bitwa o handel (likwidacja prywatnego handlu w latach 1947-1949 przez stosowanie
kar, aresztowań, konfiskatę majątku), PGR, PZPR, kult jednostki, socrealizm (kierunek w sztuce w
państwach komunistycznych, który miał służyć utrwaleniu władzy komunistów w danym kraju),
millenium (organizacja obchodów tysiąclecia chrztu Polski przez Kościół katolicki), wydarzenia
marcowe, zimna wojna, Jesień Ludów, pierestrojka, WZZ, WRON, KPN (Konfederacja Polski
Niepodległej), NSZZ „Solidarność”, stan wojenny, gruba kreska, lustracja, sejm kontraktowy,
pogrom kielecki (4 lipca 1946 roku doszło do pogromu Żydów w Kielcach), powstanie na Węgrzech,
interwencja Związku Radzieckiego w Czechosłowacji, pierwsze wolne wybory do sejmu RP.
PRZYKŁADY ZADAŃ NA SPRAWDZIAN
1. Ułóż w kolejności chronologicznej wydarzenia.
a. Referendum w Polsce
b. Powstanie NSZZ „Solidarność
c. Wypadki marcowe w Polsce.
2. Zaznacz przy podanych datach i wydarzenia, wpisując obok odpowiednio: prawda – literę P, fałsz –
literę F.
a. 1997 r. – Polska wstąpiła do UE
b. 1988 r. – powstanie NSZZ „Solidarność”
3. Rozwiń skróty.
a. PZPR
b. NSZZ
4. Podkreśl prawidłową odpowiedź przy pojęciach historycznych.
a. Bitwa o handel to: konkurencja; likwidacja prywatnego handlu; pomoc państwa dla
sprzedających.
5. Podaj prawidłową odpowiedź do podanych postaci, dostawiając literę alfabetu do postaci.
- Leszek Balcerowicz
a. pierwszy premier w niekomunistycznym rządzie w Polsce
- Tadeusz Mazowiecki
b. prywatyzacja gospodarki
6. Wyjaśnij terminy historyczne:
- socrealizm
- millenium

