
Klasa VIII – 01. 06. 2020 r.

1.  Zapisz w zeszycie temat : III Rzeczpospolita.
2.  Przeczytaj temat z podręcznika (strony 218-221)
3.  Przepisz notatkę do zeszytu ( lub wydrukuj i wklej )

• Na początku lat 90 doszło do zmian na scenie politycznej – rozwiązała się PZPR, a 
jej działacze utworzyli Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD). Z PRL wywodziło się
też Zjednoczone Stronnictwo Ludowe przemianowane na Polskie Stronnictwo 
Ludowe. W tym czasie powstało też wiele nowych partii politycznych. Część z nich 
wywodziła się z dawnego obozu Solidarności, np. Unia Demokratyczna (później 
Unia Wolności), Porozumienie Centrum (PC) i Zjednoczenie Chrześcijańsko- 
Narodowe. Pomiędzy nimi,a spadkobiercami PZPR przebiegał najpoważniejszy 
podział polityczny.

• W 1990 roku odbyły się wybory samorządowe, a w 1991 roku  pierwsze wolne 
wybory parlamentarne, w których zwyciężyły partie wywodzące się z Solidarności. 
Powstał rząd z Janem Olszewskim na czele. Rząd ten nie miał większości 
parlamentarnej, niechętny był mu też prezydent Lech Wałęsa. Doprowadziło to do 
upadku gabinetu. Po kilku tygodniach powstała nowa koalicja rządowa z Hanną 
Suchocką z Unii Wolności jako premierem. W wyborach prezydenckich w 1995 
roku zwyciężył Aleksander Kwaśniewski z SLD ( sprawował urząd przez 2 
kadencje).

• 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową Konstytucję RP. (weszła
w życie 17 X 1997 r.) Konstytucja ta obowiązuje do dziś. Dwa lata później 
wprowadzono w życie 4 duże reformy: administracji ( wprowadzono powiaty i 
utworzono 16 województw), służby zdrowia, szkolnictwa ( wprowadzono gimnazja )
i systemu emerytalnego .

4.  Świętuj Dzień Dziecka :) Wszystkiego co dobre, mądre,  piękne i oczywiście dużo 
zdrówka i radości.

Klasa VIII – 04. 06. 2020 r. 

1.  Zapisz w zeszycie temat : Przemiany gospodarczo społeczne po 1989 roku .
2.  Przeczytaj temat z podręcznika (strony 222-225)
3.  Przepisz notatkę do zeszytu (lub wydrukuj i wklej)

• Gospodarka Polski po epoce komunizmu była w fatalnym stanie. W grudniu 1989 r. 
wicepremier Leszek Balcerowicz przedstawił w sejmie plan reform gospodarczych 
Polski , mający przekształcić polską gospodarkę z socjalistycznej w kapitalistyczną 
Za główne cele swojego planu uznał walkę z inflacją , poprawę zaopatrzenia sklepów
oraz prywatyzację, którą częściowo przeprowadzono za pośrednictwem 
warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz programu powszechnej 
prywatyzacji. Zadania zostały zrealizowane, ale ich koszty były ogromne : wiele 
państwowych przedsiębiorstw zbankrutowało, co przełożyło się na duże bezrobocie. 
Po kilku latach Polska zaczęła wychodzić z zapaści gospodarczej. W kraju pojawił 
się m.in. internet i telefonia komórkowa.



• Do zmian doszło w polskiej kulturze, nauce i edukacji ( po likwidacji cenzury 
powstawały prywatne media, państwo straciło monopol na prowadzenie szkół- 
zakładano  prywatne i społeczne przedszkola oraz szkoły , w tym wyższe ). 

• Sukcesy na arenie międzynarodowej odnosili polscy twórcy. (1993 r. „Złoty Lew”w 
Wenecji dla Krzysztofa Kieślowskiego ; 1996 r. literacka Nagroda Nobla dla 
Wisławy Szymborskiej ; 2000 r. Oscar dla Andrzeja Wajdy ; 2003 r. Oscar dla 
Romana Polańskiego).

• W 1992 roku narodziła się WOŚP.
4.  Na podstawie tekstu z podręcznika wyjaśnij w zeszycie pojęcia : restrukturyzacja, 
prywatyzacja, program powszechnej prywatyzacji, inflacja, denominacja

Pracę prześlij na adres mailowy do piątku 05. 06. 2020 r. w celu sprawdzenia
poprawności jej wykonania  :)


