
 

 

Witam Was uczniowie klas 8a,8b. 

Na  lekcji on- line zrealizowaliśmy temat powtórzeniowy: Polska Rzeczpospolita Ludowa

Praca domowa do tego tematu poniżej. 

Pracę należy wykonać do 07.04.20 r. i przesłać do mnie. 

Link do formularza odpowiedzi poniżej  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH-wRL3ToQRy7uXWIvUbMp-
2CSn701kFIomgoviF5Xj5Atnw/viewform?usp=sf_link

        Polska Rzeczpospolita Ludowa
1. Uzupełnij zdania. 
Po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści, którzy byli podporządkowani 
władzom w ......................... . Doprowadziło to do utraty suwerenności przez ......................... . 
Od 1952 roku obowiązywała nowa nazwa państwa – ................................................................      
a orzeł w godle został pozbawiony ......................................... .                                          ...../4       

2. Wykonaj zamieszczone poniżej polecenia związane z mapą konturową.( 0 punktów w brakach)

a) Wpisz  pełne nazwy państw
sąsiadujących z  Polską po 1945 roku.

b) Wypisz  tereny włączone do Polski po II
wojnie światowej, które nie znajdowały się
w II Rzeczypospolitej.
 
c) Wypisz nazwy trzech miast utraconych
przez Polskę  po 1945  roku
...............................
…...........................................................
…...........................................................

c) Wymień nazwy trzech miejscowości, w
których doszło do wystąpień społecznych
przeciwko władzy komunistów w 1980
roku.

....../4

3. Dlaczego Władysław Gomułka uważał przyjaźń z ZSRR za konieczną dla Polski?

   ( Napisz 4-5 zdań).

.............................................................................................................................        ....../4

….....................................................................................................................................

4. Na czym polegało centralne planowanie i jakie były tego następstwa ?(Napisz 4-5 zdań).

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................                   …/ 4

5. Co komuniści chcieli zrobić z Solidarnością? Dlaczego? (Napisz 3-4 zdania).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH-wRL3ToQRy7uXWIvUbMp-2CSn701kFIomgoviF5Xj5Atnw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH-wRL3ToQRy7uXWIvUbMp-2CSn701kFIomgoviF5Xj5Atnw/viewform?usp=sf_link


....................................................................................................................................................

..........................................................................................................                           …. /3

6. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania.

„W całym okresie sprawowana przez komunistów władzy w Polsce występował społeczny opór
przeciw niej. W pierwszym okresie miała miejsce nawet walka zbrojna. (...) Ten niepodległościowy
ruch  nie  miał  szansy  powodzenia  i  ostatecznie  wygasł  w  pierwszej  połowie  lat  50.  wobec
miażdżącej przewagi komunistów i bardzo ostrych represji”.

a) Jaki charakter miały wystąpienia przeciw władzy komunistycznej w pierwszym okresie jej 
funkcjonowania? 
.................................................................................................................................    
b) Kiedy wygasł zbrojny ruch niepodległościowy skierowany przeciw władzy komunistycznej? 
......................................................................    
c) Co było przyczyną wygaśnięcia zbrojnego ruchu niepodległościowego?
.................................................................................................................................    

...../3

7. Podpisz postaci przedstawione na ilustracjach poniżej i napisz, jakie pełniły funkcje. 

....../2
8. Wyjaśnij znaczenie podanych niżej pojęć:

a) stan wojenny – ........................................................................................................................
....................................................................................................................................    
b) Solidarność – ...............................................................................................................
.................................................................................................................................    

...../2
9. Przy podanych niżej wydarzeniach napisz daty i ułóż je  chronologicznie.

 utworzenie Unii Europejskiej – ..........................................................................     
 wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża – ............................................
 powstanie NATO (Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego) – ......................   
 przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – .................................................

...../4
10.Wypisz nazwy państw, które nie są obecnie członkami Unii Europejskiej.

..../4

Wielka Brytania, Węgry, Szwajcaria, Polska, Francja, Rosja, Rumunia, Hiszpania, Ukraina

...................................

...................................

...................................

...................................

....................

........................................

........................................

........................................

........................................



                                                                             
11. Uzupełnij zdania i wypisz słowa.
Polityka ....................................., państwa dążącego do dominacji w Europie, doprowadziła po 
II wojnie światowej do podziału Europy na dwie części: ...........................................................
komunistyczną i zachodnią ....................................................... . W wyniku rywalizacji państw
demokratycznych i komunistycznych powstały dwa przeciwstawne sobie sojusze wojskowe – 
NATO  i ......................................... . 

.........../4
12. Wykonaj zamieszczone poniżej polecenia związane z mapą.( 0 punktów w brakach)

a) Wypisz nazwy państw sąsiadujących z
Polską po 1945 roku.

b) Wypisz teren utracony przez Polskę 
po II wojnie światowej, który należał do II
Rzeczypospolitej.

c) Wypisz nazwy ziem przyłączonych do
Polski po 1945 roku...............................
…...........................................................
…....................................... . 

d) Wymień trzy nazwy miejscowości,         
w których doszło do wystąpień
społecznych przeciwko władzy
komunistów  w 1970 roku.

...../4
13. Jakie cele postawił sobie Edward Gierek i jak próbował je osiągnąć? ( Napisz 4-5 zdań ).

...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................      ....../4

14. Jakie były warunki życia w Polsce w 1980 roku ?  (Napisz 3-4 zdania).

.........................................................................................                                                       …. /3

15 Podpisz postaci przedstawione na ilustracjach poniżej i napisz, jakie pełniły funkcje.    ....../2

..................................

..................................

..................................

..................................

......................................

......................................

......................................

......................................

.

3



Punkty- ocena

50        - 6

46-49   -  5

39-45   -  4

28-38   -  3

19-27   -  2

  0- 18   -  1

4


