
klasa VIII – 18. 05. 2020 r. 

1.  Zapisz w zeszycie temat : Kryzys wewnętrzny ZSRS.

2.  Przeczytaj temat z podręcznika ( strony 200-203 )

3.  Przepisz lub wydrukuj i wklej notatkę do zeszytu

• Przyczyny kryzysu gospodarczego w Związku Radzieckim  na przełomie lat 70 i 
80 XX wieku:

- niewydolność gospodarcza ( zacofanie ekonomiczne i technologiczne, skolektywizowane 
rolnictwo nie było w stanie wykarmić obywateli, kupowanie żywności za granicą)
- gigantyczne wydatki na zbrojenia ( wyścig zbrojeń z USA za prezydentury Ronalda 
Reagana )
- spadek cen surowców eksportowanych przez państwo  ( ropy naftowej i gazu ziemnego)
- nieudana interwencja armii sowieckiej w Afganistanie ( 1979-1989 )

• Michaił Gorbaczow na czele ZSRS

- od 1985 roku sekretarz generalny KC KPZR i faktyczny przywódca ZSRS
- zamierzał przeprowadzić reformy, a państwa satelickie zostawił własnemu losowi
- główne elementy jego polityki:
a) pierestrojka (przebudowa)  systemu – miała umożliwić reformy gospodarcze. Do 
gospodarki komunistycznej wprowadzono elementy wolnego rynku.  Stała się procesem 
zmian, które rozsadziły ustrój. Doprowadziła też do zapaści ekonomicznej.
b) głasnost (jawność) -  miała : ograniczyć cenzurę, dopuścić do zarządzania państwem 
fachowców zamiast funkcjonariuszy partii, zapewnić Gorbaczowowi poparcie 
społeczeństwa.  Okazało się, że informacje o problemach państwa i zbrodniach Stalina 
zniszczyły resztki zaufania do władz.

• Katastrofa w Czarnobylu  na sowieckiej Ukrainie (1986 r.)
- wybuchł jeden z reaktorów elektrowni atomowej, w wyniku czego doszło do skażenia 
radioaktywnego znacznych obszarów Europy.

• W okresie rządów Gorbaczowa nastąpiła poprawa stosunków z Zachodem, co 
umożliwiło zakończenie zimnej wojny

4.  Wykonaj polecenie w zeszycie:

• Na podstawie tekstu podręcznika wyjaśnij, czym był wyścig zbrojeń. Kto i z jakich 
powodów go rozpoczął ?



klasa VIII – 21. 05. 2020 r. 

1.  Zapisz w zeszycie temat : Upadek PRL i narodziny III RP.

2.  Przeczytaj temat z podręcznika ( strony 204-208 )

3.  Przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu notatkę

                  

 Wydarzenia i procesy od zniesienia stanu 
wojennego do rozmów okrągłego stołu

1. Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla 
(1983)
2. Michaił Gorbaczow rozpoczął reformy ZSRR, a 
państwa satelickie zostawił własnemu losowi
3. Pogarszała się sytuacja gospodarcza PRL
4. Podwyżki cen doprowadziły do strajków wiosną i 
latem 1988 r.
5. Gen. Jaruzelski zdecydował się na porozumienie z 
opozycją, by przerzucić na „Solidarność” część 
odpowiedzialności za rządy

                      

           
Rozmowy okrągłego stołu ( II – IV 1989 ) - 
negocjacje strony rządowej z opozycją, zakończone 
podpisaniem porozumień okrągłego stołu

Główni uczestnicy:
1. Strona rządowa: Czesław Kiszczak, Aleksander 
Kwaśniewski, Leszek Miller
2. Strona solidarnościowo-opozycyjna : Lech Wałęsa, 
Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bronisław 
Geremek, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Adam 
Michnik
Postanowienia porozumień okrągłego stołu :
1. Zalegalizować NSZZ „Solidarność”
2. Ustanowić urząd prezydenta PRL
3. Powołać senat w wyniku wolnych wyborów
4. Przeprowadzić wybory do sejmu (65% dla PZPR, a 
35% dla posłów wybranych demokratycznie)
5. Zlikwidować Radę Państwa
6. Zapewnić opozycji dostęp do mediów

               

                                                                            
Wybory do sejmu i senatu ( 04. 06. 1989 ) i ich 
skutki

1. Miażdżące zwycięstwo opozycji : zdobyła wszystkie 
możliwe do zdobycia miejsca w sejmie i 99% miejsc w 
senacie
2. Wojciech Jaruzelski prezydentem PRL
3. Tadeusz Mazowiecki premierem rządu. Połowa 
ministerstw obsadzona przez polityków związanych z 
PZPR

                                                                                       

Pierwsze powszechne wybory prezydenckie (1990 )

1. Rezygnacja W. Jaruzelskiego ze sprawowania urzędu
prezydenta
2. wybór prezydenta przez wszystkich pełnoletnich 
obywateli i zwycięstwo Lecha Wałęsy
3. Odebranie z rąk ostatniego prezydenta RP na 
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego  insygniów 
prezydenckich II RP przez L. Wałęsę (22. 12. 1990 r.)

4.  Wymień zmiany wprowadzone w Polsce po wyborach w czerwcu 1989 roku ( „ Od PRL 
do III RP”, podręcznik strona 207 ).  Zapisz je w zeszycie.

Proszę o przesłanie prac na adres mailowy do piątku ( 22. 05. 2020 r. )


