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SPRAWDZIAN 6. 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma punktów

Liczba punk-
tów

Zadanie 1. (0–2)
Wyjaśnij pojęcie.

pierestrojka – .........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 2. (0–2)
Które wydarzenie jest chronologicznie pierwsze, a które − chronologicznie ostatnie? Zaznacz litery
przyporządkowane odpowiednim wydarzeniom.

1. wydarzenie chronologicznie pierwsze  A /  B /  C /  D 
2. wydarzenie chronologicznie ostatnie  A /  B /  C /  D 

A. wybuch konfliktu azersko-ormiańskiego o Górny Karabach
B. przywódcą ZSRS zostaje Michaił Gorbaczow
C. rozpad ZSRS
D. początek interwencji radzieckiej w Afganistanie

Zadanie 3. (0–3)
Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj związane z nią polecenia.

1.

Ilustracja przedstawia symbol organizacji  międzynarodowej,  której  członkiem jest Polska. Podaj

nazwę tej organizacji oraz datę jej powstania.

Nazwa: .................................................................................................................     Data: .................

2. Wymień państwa, które (oprócz Polski) wchodzą w skład tej organizacji.
...............................................................................................................................................................

Zadanie 4. (0–3)
Wymień trzy decyzje sejmu z grudnia 1989 r. świadczące o przywracaniu Polsce suwerenności.

1. .........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................



Zadanie 5. (0–3)
Do podanych wydarzeń dopisz imię i nazwisko ówczesnego prezydenta RP.
A. wprowadzenie  reformy  administracyjnej  dzielącej  państwo  na  16
województw  ..............................................................
B. premierem  rządu  zostaje  w  Polsce  po  raz  pierwszy
kobieta  .............................................................................................
C. wstąpienie  Polski  do  Unii
Europejskiej  .............................................................................................................................

Zadanie 6. (0–3)
Połącz postać z odpowiednim wydarzeniem. W każdej luce wpisz właściwą literę.
1. Ronald Reagan ___
2. Václav Havel ___
3. Borys Jelcyn ___

A. autor  programu  „gwiezdnych  wojen”,  czyli  budowy  satelitarnego  systemu  obrony
przeciwrakietowej
B. przeciwnik demokratyzacji kraju, aresztowany i rozstrzelany za zbrodnie przeciwko obywatelom
C. prezydent Rosji, powstrzymał pucz wojskowy w ZSRS
D. przywódca przemian politycznych na  Węgrzech,  pierwszy  niekomunistyczny  prezydent  tego
kraju
E. czołowy przywódca „aksamitnej rewolucji”

Zadanie 7. (0–1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wstąpienie Polski w struktury Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego miało miejsce w roku

  a. 1994.
  B. 1997.
  C. 1999.
  D. 2004. 

Zadanie 8. (0–1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Reformę oświaty wprowadzającą gimnazja przeprowadził rząd

  a. Unii Demokratycznej.
  B. Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  C. Akcji Wyborczej Solidarność.
  D. Prawa i Sprawiedliwości.



Zadanie 9. (0–3)
Na podstawie mapy i tekstu uzupełnij tabelę. 

Jako pierwsi z Federacji wystąpili Słoweńcy i Chorwaci. Walki w Słowenii szybko
wygasły, ale w Chorwacji trwały do 1991 r. Groźba rozpadu Federacji wywołała
nastroje  nacjonalistyczne  wśród  Serbów,  których  przywódca  Slobodan  Milošević
zamierzał utrzymać jedność Jugosławii pod serbską dominacją. 
Najkrwawsze walki toczyły się w Bośni i Hercegowinie, która w październiku 1991 r.
proklamowała swoją niepodległość. Dopiero interwencja sił NATO zakończyła wojnę w
Bośni i doprowadziła do podpisania pokoju. Na jego mocy przy zachowaniu jedności
państwowej Bośni i Hercegowiny utworzono na jej terytorium Federację Chorwacko-
Muzułmańską i Republikę Serbską. 
Wykorzystując konflikty Serbów z Chorwatami i Bośniakami, w styczniu 1992 r. swoją
niepodległość  ogłosiła  Macedonia.  W  2006 r.  w  wyniku  referendum  od  Serbii
odłączyła się Czarnogóra, tworząc samodzielne państwo. 
Ostatnim  problemem  byłej  Jugosławii  pozostało  zamieszkałe  w  większości  przez
Albańczyków  Kosowo,  które  po  kilku  latach  walk  w  2008  r.  ogłosiło  swoją
niepodległość, a tym samym oderwanie się od Serbii.

Opis
Numer 
na

mapie
Nazwa państwa

A.

Państwo, które w pokojowy sposób doprowadziło do ogłoszenia swojej 
niepodległości w 1992 r. Jego problemem jest nazwa będąca obszarem 
sporów z sąsiednimi Grekami, którzy uważają, że taką samą nazwą 
określa się ich historyczną krainę.

B.

Państwo to jako jedno z pierwszych proklamowało swoją niepodległość, 
a dzięki położeniu na zachodnich rubieżach byłej Jugosławii szybko 
zakończyło wojnę z Serbami. Jako pierwsze z państw byłej Jugosławii 
wstąpiło też do Unii Europejskiej.



C.

Niepodległość tego państwa, sąsiadującego m.in. z Albanią, kształtowała 
się wokół konfliktu religijnego oraz etnicznego. Po ogłoszeniu swojej 
niezależności od Serbii nie wszystkie państwa uznały odrębność tego 
zamieszkałego przez większość albańską terytorium.



Zadanie 10. (0–3)
Przeczytaj tekst i oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F,
jeśli jest fałszywe.

Sytuacja ekonomiczna Polski była bardzo trudna. Zerwano z gospodarką nakazową i
reglamentowaną, ale nie zdołano wprowadzić nowych zasad gospodarowania; powstało
zjawisko hiperinflacji [...]. Premier Mazowiecki włączył Leszka Balcerowicza w
skład  swojej  ekipy,  zlecając  mu  przeprowadzenie  naprawy  ustroju  ekonomicznego
państwa.  [...]  Balcerowicz  zaproponował  sejmowi  zastosowanie  tzw.  terapii
szokowej.  Polegała  ona  na  radykalnym  obniżeniu  płac  i  podniesieniu  cen  celem
wzmocnienia złotego i przejścia do wymienialności waluty. 

A. Czubiński, Historia Polski 1864−2001, Wrocław 2008, s. 336−337.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zmian gospodarczych w Polsce po 1989 r. był
Leszek Balcerowicz.

 P /  F

Jednym z  podstawowych zadań  Balcerowicza było  zahamowanie  szalejącej  inflacji
poprzez wzrost wartości złotego i wprowadzenie jego wymienialności.

 P /  F

Warunkiem odejścia od gospodarki kapitalistycznej w kierunku centralnie planowanej
było obniżenie płac, zwłaszcza w sektorze publicznym.

 P /  F


