
HISTORIA KLASA 8                                                                                 (11.05.2020) 
Temat: Polska po II wojnie światowej – utrwalenie wiadomości.

I. Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku „Wczoraj i dziś” klasa 8 na stronie 198 - 200. 

II. Proszę o zapisanie odpowiedzi w zeszycie: 

 Oceń na podstawie danych z wykresu, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę
„P” przy zdaniach prawdziwych, a literę „F” – przy fałszywych.
W latach 1946–1970 większość użytków rolnych zajmowały gospodarstwa
indywidualne. P F
Efekty kolektywizacji wsi są najwyraźniej widoczne na wykresie w 1950 r. P F
Po przemianach z października 1956 r. stopniowo zmniejszała się powierzchnia
użytków rolnych zajmowanych przez gospodarstwa państwowe. P F
2
Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą utworzono w 1948 r. z połączenia Polskiej Partii
Robotniczej i
A. Polskiego Stronnictwa Ludowego.
B. Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
C. Stronnictwa Demokratycznego.
D. Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Po śmierci Bolesława Bieruta w PZPR powstały dwie frakcje: natolińczycy i rywalizujący
z nimi o władzę
A. staliniści. B. puławianie. C. rewizjoniści. D. dogmatycy.

Tekst do zadania
Lawinowo wzrastały sądowe represje za drobne „przestępstwa” polityczne, zwłaszcza
za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” (przez co rozumiano m.in. „szeptankę”,
czyli powtarzanie plotek), słuchanie „wrogich rozgłośni” czy lżenie narodu polskiego lub
jego przywódców (w tym także Stalina). [...] Sąd Najwyższy uznał m.in., że słuchanie
zagranicznego radia w towarzystwie jest zbrodnią przeciwko pokojowi, a opowiadanie
dowcipów politycznych zbrodnią stanu.
Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie
spośród oznaczonych literami A–C.
W tekście scharakteryzowano działania sądów z czasów 5.1. ….... . W tym okresie
najwyższą władzę w państwie sprawował 5.2. …..... Do porzucenia opisanych praktyk
i rehabilitacji części ich ofiar doszło na skutek 5.3. ….... .
5.1. A. budowy „drugiej Polski” B. małej stabilizacji C. stalinizmu
5.2. A. Władysław Gomułka B. Bolesław Bierut C. Edward Gierek
5.3. A. Października 1956 roku B. Marca 1968 roku C. Grudnia 1970 roku

 Wstaw znak „x” obok stwierdzeń, które są prawdziwe w odniesieniu zarówno

do wydarzeń z czerwca 1956 r., jak i z grudnia 1970 r.
   Protesty objęły miasta położone na Wybrzeżu.
   Do spacyfikowania protestów władze wysłały wojsko.
   Strajki robotników zostały wywołane przez podwyżki cen.
   Świadkami demonstracji byli uczestnicy międzynarodowych targów handlowych.
   Na skutek działań podjętych przez władze śmierć poniosło co najmniej kilkadziesiąt osób.  

Praca domowa. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie (wpisując same poprawne odpowiedzi)1 - 6 ze strony 156. 
Proszę o przesłanie zdjęć ćwiczeń na adres: marzeda.m@wp.pl

mailto:marzeda.m@wp.pl

