
 HISTORIA KLASA 8                                                 (22.05.2020) 
                                                                           

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.

I. Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku „Wczoraj i dziś” klasa 8 ze stron 212 - 217. 

II. Proszę o przepisanie notatki i uzupełnienie odpowiedzi w zeszycie: 

 1. Wprowadzenie stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.).

 Uzupełnij zdania.
IIW nocy ......................... grudnia .............. r. Rada Państwa ogłosiła wprowadzenie na terenie PRL-
u .....................................
III..................................... . Generał Wojciech ................................................... poinformował, że 
stanął na czele WRON-u, czyli
IV................................................,............................................................................ . Celem 
przeprowadzonych przez komunistów
Vdziałań było zlikwidowanie organizacji o nazwie .......................................... . 16 grudnia 1981 r. 
milicja i wojsko siłą zdławiły
VIstrajk w kopalni ..................................... w Katowicach. W czasie interwencji siły mundurowe 
użyły ostrej amunicji, w efekcie
.......................................... dziewięciu górników.

 2. Reakcja społeczeństwa.

Ułóż krzyżówkę, podane niżej hasło wyjaśnij w kontekście historii PRL-u i wykonaj polecenie.
1. 
2. 
3. 
4. 
1. Nagroda będąca wyrazem poparcia dla Solidarności i jej działań, przyznana w 1983 r. Lechowi 
Wałęsie.
2. Ksiądz związany z Solidarnością, który po wprowadzeniu stanu wojennego organizował w 
kościele św. Stanisława Kostki
w Warszawie Msze za Ojczyznę. Zamordowany przez SB.
3. Instytucja wspierająca opozycję w PRL-u.
4. Pobity śmiertelnie przez milicję warszawski maturzysta. 

Hasło: .......OPÓR................................................
Wyjaśnienie hasła:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Opisz, jakie formy w stanie wojennym przyjęło zjawisko, które jest hasłem krzyżówki.

 3. Ostatnie lata PRL.

Wstaw znak „x” obok skutków wprowadzenia stanu wojennego.
    ….... usunięcie z funkcji I sekretarza PZPR Stanisława Kani
   …..... nałożenie na PRL sankcji gospodarczych przez USA
   …..... zawieszenie działalności związków zawodowych
   …..... podjęcie strajku generalnego przez „Solidarność”
   ….... internowanie działaczy opozycji i „Solidarności”
   ….... przejęcie władzy w kraju przez WRON

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Grupa internowanych w trakcie stanu wojennego działaczy opozycji liczyła łącznie około
A. stu osób. B. tysiąca osób. C. 10 tys. osób. D. 100 tys. osób.



Liczbę ofiar śmiertelnych stanu wojennego szacuje się na
A. kilkanaście osób. B. kilkadziesiąt osób. C. kilkaset osób. D. kilka tysięcy osób.

    Praca domowa. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 ze strony 217. 
Proszę o przesłanie ćwiczeń na adres: marzeda.m@wp.pl

mailto:marzeda.m@wp.pl

