Klasa 8c. 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 obowiązkowo do 2 czerwca 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 pracy otrzyma ocenę niedostateczna za jej brak. Proszę
pamiętać. Niedługo wystawiamy oceny na koniec roku.

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

Część XVII. Sprawdzian wiadomości. Historia Polski 1945-1993.
Nie dopisuj dodatkowych wiadomości. Wykonaj polecenia zzgodnie z ich treścią.
1. Ułóż w kolejności chronologicznej podane wydarzenia historyczne, wpisując po lewej stronie
odpowiednia cyfrę.
- referendum w Polsce
- interwencja ZSRR na Czechosłowację
- powstanie NSZZ „Solidarność”
- wprowadzenie stanu wojennego
- wycofanie wojsk rosyjskich z Polski
2. Zaznacz literą P – prawda, literą F - fałsz.
- 1997 r. – Polska wstąpiła do UE
- 1989 r. – „okrągły stół”
- 1988 r. – powstanie NSZZ „Solidarność”
- 1948 r. – zlikwidowano PZPR,
3. Rozwiń skróty.
- PZPR
- NSZZ „Solidarność”
- PGR
- WRON
- UB
4. Podkreśl w każdym zdaniu prawidłową odpowiedź.
- Żołnierze Wyklęci walczyli z wojskami: rosyjskimi, węgierskimi, niemieckimi.
- Nikita Chruszczow w 1956 roku wystąpił z krytyką: Michaiła Gorbaczowa, Bolesława Bieruta,
Józefa Stalina.
- Kościół katolicki w Polsce był przez komunistów: atakowany, sojusznikiem, neutralny.
- „Bitwa o handel” to: konkurencja, pomoc państwa dla sprzedających, likwidacja prywatnego
handlu.
5. Wyjaśnij terminy historyczne:
– socrealizm
- „Jesień Ludów”
- repatriacja
- stan wojenny
6. Dopasuj prawidłową odpowiedź do podanych postaci, wpisując obok odpowiednią literę alfabetu.

- Leszek Balcerowicz
- Tadeusz Mazowiecki
- Karol Wojtyła
- Jerzy Popiełuszko
- Wojciech Jaruzelski
- Danuta Siedzikówna
- Lech Wałęsa
- Michaił Gorbaczow
- Anna Walentynowicz
- Andrzej Gwiazda
- Stefan Wyszyński

A. Jan Paweł II
B. twórca Wolnych Związków Zawodowych
C. strajk w stoczni w 1980 roku
D. przywódca NSZZ „Solidarność”
E. kardynał Kościoła katolickiego w Polsce
F. stan wojenny
G. prywatyzacja gospodarki
H. pierwszy premier niekomunistycznego rządu w Polsce
I. kapelan „Solidarności”
J. Żołnierz Wyklęty
K. wprowadził pierestrojkę
L. działaczka Wolnych Związków Zawodowych
Ł. prezydent RP po Wojciechu Jaruzelskim
M. wydarzenia w Radomiu w 1976 roku

Proszę przepisać lub wydrukować i wkleić obie lekcje do zeszytu, a odpowiedzi na polecenia
przesłać na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub zdjęcia na telefon – 511 842 420
obowiązkowo do 2 czerwca 2020 r. Brak pracy lub przesłanie jej po terminie oznacza ocenę
niedostateczną.

