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Klasa 8 

Przeczytaj lekcję w podręczniku str.189-192,przepisz do zeszytu notatkę, zapoznaj się uważnie z 

ilustracjami, zdjęciami dotyczącymi tematu. 

Temat: Stan wojenny w Polsce. 

STAN WOJENNY – stan ogłaszany przez rząd ze względu na zagrożenie kraju, polega na ograniczeniu 

przez władze praw i swobód obywatelskich. 

1.Władze komunistyczne z Wojciechem Jaruzelskim na czele wprowadziły stan wojenny w Polsce 

nocą z 12 na 13 grudnia 1091 roku w celu zlikwidowania Solidarności. 

2.Wybuchły strajki robotnicze, w kopalni Wujek podczas interwencji  wojska i milicji zabito 9 

górników. Aresztowano(internowano) wielu działaczy Solidarności, wprowadzono cenzurę, godzinę 

milicyjną, wyłączono telefony, zamknięto szkoły. 

3.NSZZ Solidarność zaczęła działalność w konspiracji, wydawano podziemną prasę, organizowano 

manifestacje, działało Radio Solidarność. 

4.Wyrazem międzynarodowego poparcia dla Solidarności było przyznanie Lechowi Wałęsie 

Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku. 

5.Stan wojenny został oficjalnie zniesiony22 lipca 1983 roku. 

 

Klasa  7  

Temat: Świat u progu wojny. 

Przeczytaj  temat 37 z podręcznika(str.198-203),przepisz do zeszytu notatkę, przeanalizuj mapkę w 

podręczniku str.202. 

1.Porządek ustanowiony  po I wojnie podczas konferencji wersalskiej (tzw. Ład wersalski) nie utrwalił 

pokoju w Europie, wręcz przeciwnie :spowodował wiele nowych konfliktów i wzrost znaczenia 

Niemiec, Włoch i Japonii, które chciały zbudować potężne imperia drogą podboju. 

2.Niemcy, Japonia i Włochy wystąpiły z Ligii Narodów, aby nie wiązać się żadnymi umowami 

międzynarodowymi: 

-Japonia zabrała Chinom bogatą w surowce Mandżurię, 

-Hitler rozbudował armię, flotę i lotnictwo, w 1936 roku wkroczył do Nadrenii  ,w 1938 roku zajął 

Austrię (tzw. Anschluss  Austrii),kolejną zdobyczą stał się Kraj Sudecki( część dawnej Czechosłowacji), 

który Niemcy przyłączyli na mocy traktatu monachijskiego z 29/30 września 1938 roku, 

-Niemcy, Japonia i Włochy podpisały sojusz militarny(wojskowy) pod nazwą OŚ BERLIN-TOKIO-RZYM, 

-Włochy zajęły w 1939 roku  Albanię , 



-w 1936 roku w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, w jej wyniku władzę przejął generał Franco 

wspierany przez Niemcy i Włochy. 

3.Bierna postawa państw zachodnich- Francji, Wielkiej Brytanii i całej Ligii Narodów zdecydowanie 

ułatwiła działania Hitlera i jego sojuszników, a w późniejszym czasie przyczyniła się do wybuchu II 

wojny światowej. 

 

 


