
Historia, kl VIII c, instrukcja pracy na 5 tydzień  

 

Drodzy uczniowie 

Zadania do 2 tematów, będą oceniane łącznie gdyż wiążą się ze sobą. Proszę przesłać mi je do 24 

kwietnia czyli następnego piątku. Jak nam dobrze pójdzie to będziemy przygotowani, żeby znów 

obejrzeć kolejny film fabularny, za tydzień. 

Osoby, które nie przesłały jeszcze żadnych zadań proszę o włączenie się do pracy zdalnej. 

Dziś zapisujemy temat lekcji: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.  

Przeczytajcie uważnie ten temat lekcji i napiszcie zadanie: 

1. Dlaczego Polacy zaczęli w drugiej połowie lat 70 tych zakładać organizacje opozycyjne? Jak się 

one nazywały i czym się zajmowały? Wymień kilku działaczy tych organizacji. 

2. Czy wybór Jana Pawła II i jego wizyta w Polsce, miały wpływ na działalność opozycji w naszym 

kraju? Jeśli tak to wyjaśnij dlaczego.  

 

3. * Znajdź w internecie fragmenty filmów, informacje prasowe z wizyty Jana Pawła II w 1979 

roku w Polsce. Napisz na ich podstawie, jak  zachowywało się społeczeństwo polskie, a jak 

zachowywali się komuniści w czasie tej wizyty? (zadanie dodatkowe) 

2 temat lekcji: Powstanie „ Solidarności”. 

Przeczytaj uważnie temat i wykonaj zadanie:                         List stoczniowca 

1. W sierpniu 1980 roku doszło do strajku okupacyjnego w stoczni Gdańskiej. Później fala 

strajków przetoczy się przez cały kraj. Najważniejszym osiągnięciem robotników było 

podpisanie 21 postulatów (porozumienia sierpniowe), stworzonych przez Międzyzakładowy 

Komitet Strajkowy, a podpisanych przez wicepremiera, Mieczysława Jagielskiego.  

Wyobraź sobie, że jesteś robotnikiem, ze Stoczni Gdańskiej, który wziął udział w strajku, 

podpisaniu 21 postulatów i jest członkiem  Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Solidarność. Napisz list do swoich krewnych w USA, tak aby wyjaśnić im jakie 

ważne zmiany zachodzą w Polsce. Nie zapomnij o ważnych postaciach, które masz okazję 

znać. Twój list przekaże zaufana osoba, a więc nie musisz martwić się cenzurą. Pisz, śmiało 

(wykorzystaj informacje z podręcznika). Pamiętaj o formie listu i realiach tamtej epoki. 

Zapytaj rodziców, co można napisać, aby list był bardziej bliski rzeczywistości PRLu. 

 

Postaraj się, to rodzaj zadania za który lubię stawiać 6!       


