
PLAN PRACY Z HISTORII  

KLASA 8b 

 

Notatki, ćwiczenia, karty pracy należy wydrukować, uzupełnić i wkleić do zeszytu lub przepisać pod tematem 
lekcji. 
 
Można się ze mną kontaktować poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

 

 

1. TEMAT: Kształtowanie się władzy komunistów – powtórzenie wiadomości. 

 Podręcznik s. 146-175 

 Notatki 

 Obejrzyj filmy: https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=YZR4nTTz_zk&feature=emb_logo 
         https://www.youtube.com/watch?v=yChrddUbyy0 
 

2. TEMAT: Od Gomułki do Gierka. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Od Gomułki do Gierka s. 176-183 

 Zapoznaj się z notatką i wykonaj ćwiczenie – załącznik 1 
 

3. TEMAT: „Solidarność”. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział „Solidarność” s. 184-191 

 Korzystając z podręcznika s. 184-191 napisz w zeszycie: 

 odpowiedzi na pytania: 1, 4, 6, 7, 8 (podaj trzy postulaty strajkujących) z podręcznika; 

 co wydarzyło się 16 X 1978 oraz 1979; 

 kim była Anna Walentynowicz i jaką rolę odegrał Lech Wałęsa w czasie strajków w sierpniu 1980 r. 

 czym były porozumienia sierpniowe i kiedy je podpisano; 

 czym był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, czego się domagał i kto został jego 
przewodniczącym? 

 

4. i  5.  TEMAT: Stan wojenny.  (2 lekcje) 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Stan wojenny s. 192-199  

 Zapoznaj się z notatką i wykonaj ćwiczenie – załącznik 2 

 Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=wBkm0hGPcUc 
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Załącznik 1 
Notatka 

1. W marcu 1968 r. doszło do demonstracji studentów, które zostały brutalnie rozpędzone przez ZOMO. Rozpoczęła 

się również walka o władzę w PZPR (tzw. partyzanci). Jednak ekipa Gomułki utrzymała się przy władzy. Walce tej 

towarzyszyła antysemicka kampania władz, określana jako „walka z syjonizmem”. W jej wyniku ponad 15 tys. osób 

żydowskiego pochodzenia opuściło Polskę. 

2. W grudniu 1970 r. władze ogłosiły podwyżki cen, zwłaszcza żywności. Wywołało to strajk w Stoczni Gdańskiej, który 

ogarnął także inne zakłady pracy na Wybrzeżu. Przeciwko robotnikom milicja i wojsko użyły broni. Zginęło co 

najmniej 45 osób. 

3. Po wydarzeniach grudniowych Gomułka musiał ustąpić z funkcji pierwszego sekretarza KC PZPR. Jego następcą 

został Edward Gierek, który przyjął służalczą postawę wobec ZSRR. 

4. Początkowo ekipa Gierka zapewniła krajowi poprawę sytuacji gospodarczej, dzięki kredytom zaciągniętym na 

Zachodzie. Jednak brak pieniędzy na spłatę kredytów i odsetek, spowodował, że państwo znalazło się w pułapce 

kredytowej. 

5. W czerwcu 1976 r., po ogłoszeniu podwyżek cen, doszło do strajków i starć ulicznych z milicją w Ursusie, Radomiu i 

Płocku. Rząd odwołał podwyżkę. 

6. Kilkunastu intelektualistów utworzyło Komitet Obrony Robotników (KOR), który organizował pomoc dla 

szykanowanych przez władze uczestników protestów i ich rodzin. KOR był jedyną, oprócz Kościoła, organizacją 

niezależną od komunistów. 

 

Ćwiczenie 

Zaznacz prawidłowe zakończenia zdań. 

a) Liczna emigracja ludności z Polski w latach 1968–1969 była spowodowana 

A. represjami, do których doszło po wystąpieniach robotników w Radomiu i Ursusie. 

B. czystką we władzach PRL po wystąpieniach studenckich i „walką z syjonizmem”. 

C. trudną sytuacją gospodarczą państwa polskiego. 

D. klęską propagandy sukcesu. 
 
b) Propaganda sukcesu 

A. miała doprowadzić do usunięcia z kraju osób żydowskiego pochodzenia. 

B. wiązała się z zakazem używania broni palnej wobec strajkujących robotników. 

C. oznaczała politykę władz PRL dążących do stłumienia siłą wystąpień robotniczych. 

D. polegała na wmawianiu społeczeństwu przekonania o szybkim rozwoju gospodarczym Polski. 
 
c) Utworzenie Komitetu Obrony Robotników nastąpiło bezpośrednio po 

A. poznańskim Czerwcu 1956 r. 

B. wydarzeniach Marca 1968 r. 

C. Grudniu 1970 r. 

D. Czerwcu 1976 r. 
 



Załącznik 2 
Notatka 

1. 13 grudnia 1981 r. gen. Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny: 

 zawieszono działalność „Solidarności”; 

 internowano ok. 10 tys. osób; 

 zakazano strajków i manifestacji; 

 zabroniono wydawania pism i książek; 

 wprowadzono godzinę milicyjną; 

 wprowadzono cenzurę listów i kontrolę rozmów telefonicznych. 

Gen. Wojciech Jaruzelski stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). WRON była organem 

pozakonstytucyjnym, nadrzędnym wobec sejmu i rządu. Jej utworzenie oznaczało przejęcie władzy w kraju przez wojsko. 

2. Reakcją społeczeństwa na wojskowy zamach stanu były strajki okupacyjne oraz demonstracje uliczne. 16 grudnia w 

kopalni „Wujek” w Katowicach ZOMO zastrzeliło 9 protestujących górników. 

3. Podziemna „Solidarność” rozwinęła nielegalną działalność wydawniczą, organizowała różne formy protestu (np. 

noszenie oporników) oraz nadawała audycje Radia „Solidarność”. Wsparcia przeciwnikom stanu wojennego udzielił 

Kościół. Aktorzy i dziennikarze bojkotowali państwowe media. 

4. W wyniku stanu wojennego zginęło kilkadziesiąt osób. Strajkujących zwalniano z pracy, zapadały wyroki więzienia. 

5. 1983 r. władze zniosły stan wojenny, jednak nie zakończyły prześladowania opozycji. W 1984 r. oficerowie SB 

(Służby Bezpieczeństwa) zamordowali kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszkę.  

6. Według gen. Jaruzelskiego stan wojenny pozwolił uniknąć radzieckiej interwencji. Zdaniem przeciwników stanu 

wojennego polscy komuniści zdławili Solidarność z obawy przed utratą władzy. 

 

Ćwiczenie 

Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwych miejscach informacje wybrane spośród poniższych. 

31 sierpnia 

Rada Państwa 

pacyfikacja kopalni „Wujek” 

13 grudnia 

internowanie 

dążenie do zawarcia porozumienia ze strajkującymi 

obawa przywódców PRL przed utratą władzy 

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 

 ogłoszenie godziny policyjnej  

druga pielgrzymka Jana Pawła II 

     

Wprowadzenie stanu wojennego Działania władz wobec 

przyczyna data 
ukonstytuowała 

się 
opozycji społeczeństwa 

strajkujących 
robotników 

      

 

 


