
Klasa 8

Temat: Upadek komunizmu- powtórzenie wiadomości

Cel lekcji: Utrwalenie wiadomości z działu V ,,Upadek komunizmu”

NaCoBeZu:

1.Dokonam analizy przyczyn upadku komunizmu w krajach Europy Środkowo- Wschodniej.

2. Utrwalę poznane wiadomości.

Podsumowanie rozdziału V
Sprawdź, czy potrafisz
3

1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Strajki, które wybuchły w czerwcu 1976 r. m.in. w Radomiu i Ursusie, były odpowiedzią na
A. zmianę na stanowisku I sekretarza PZPR.
B. nasilenie prześladowań działaczy opozycji.
C. wezwanie Radia Wolna Europa.
D. znaczne podwyżki cen.

Tekst do zadania 2.

Komitet Obrony Robotników, choć uważany jest za pierwszą organizację opozycyjną,
posiadał niewiele cech charakterystycznych dla organizacji. Nie miał władz ani statutu,
a jedynym formalnym elementem było członkostwo. W całym okresie działalności KOR/
KSS „KOR” status ten uzyskało zaledwie 38 osób. Członkiem KOR można było zostać
jedynie [...] za zgodą pozostałych członków Komitetu. Elitarność i oparcie się na zaufanych
osobach zabezpieczały go przed infiltracją1 SB i jednocześnie ułatwiały kierowanie
jego pracami. Decyzje podejmowano kolegialnie2. Komitet prowadził działalność jawną,
nazwiska jego członków podawane były do publicznej wiadomości, co zwiększało ryzyko
narażenia się na represje ze strony SB.
1 Infiltracja – przenikanie, przedostawanie się obcych ludzi.
2 Kolegialnie– wspólnie, w większym gronie osób.

2. Wyjaśnij, jakie cechy KOR ułatwiały mu prowadzenie działań.

        3.Wskaż, do jakiego okresu nawiązuje ta grafika i wyjaśnij jej przekaz.
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Ilustracja do zadania 3.

Fotografie do zadania 4.

A



B

4.Oce , które z przedstawionych zdj  wykonanych w trakcie pielgrzymkiń ęć
              Jana Pawła II do Polski w 1979 r. było bardziej u yteczneż
              dla propagandy PZPR. Uzasadnij odpowied .ź

Tekst do zadań 5. – 6.
Tworząc nowe, niezależne, samorządne związki zawodowe, MKS stwierdza, że będą one
przestrzegać zasad określonych w Konstytucji PRL. Nowe związki zawodowe będą
bronić społecznych i materialnych interesów pracowników i nie zamierzają pełnić roli
partii politycznej. [...] Uznając, że PZPR sprawuje kierowniczą rolę w państwie [...] dążą
one do zapewnienia ludziom pracy odpowiednich środków kontroli, wyrażania opinii
i obrony swych interesów.
Komisja Rządowa stwierdza, że rząd zagwarantuje i zapewni pełne poszanowanie
niezależności i samorządności nowych związków zawodowych.

5. Podaj, w którym roku powstał ten tekst i jak si  go zwyczajowo nazywa.ę

6. Wyja nij, jak  rol  miały odgrywa  zwi zki zawodowe zgodnie z przytoczonym ś ą ę ć ą
tekstem.

7. Wyja nij, co jest przedmiotem krytyki autora tegoś
rysunku.
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Tekst do zadania 8. 
Przemówienie Michaiła Gorbaczowa, 25 grudnia 1991 r.
Drodzy Rodacy i Współobywatele! W związku z sytuacją, jaka powstała z chwilą
powołania Wspólnoty Niepodległych Państw, przestaję pełnić obowiązki prezydenta
ZSRS. Podejmuję tę decyzję w imię zasad. [...] Opowiadałem się stanowczo za 
niepodległością, wolnością narodów, suwerennością republik. A jednocześnie – za dalszym
trwaniem państwa związkowego i integralnością [tzn. niepodzielnością] kraju.

8. Wyjaśnij, co ostatecznie nastąpiło wskutek ogłoszenia przedstawionej decyzji.

Podsumowanie rozdziału V robisz u siebie w zeszycie przedmiotowym.

Dla chętnych Uczniów – gra ,,Godność, wolność, niepodległość”

https://niepodlegla.men.gov.pl/mission8/kto_to_powiedzial%3F


