
Zadania- historia klasy 7 i 8  

Klasa 8 

Temat: Rewolucja Solidarności 1980-1981. 

Przepisz notatkę. 

1.W sierpniu 1980 roku w Polsce wybuchła nowa fala strajków, ich powodem bezpośrednim było 

wyrzucenie z pracy w stoczni gdańskiej  Anny Walentynowicz , działaczki Wolnych Związków 

Zawodowych. Rząd zapowiedział także podwyżki cen na produkty żywnościowe. 

2.Strajkujący sformułowali 21 postulatów(żądań) politycznych i ekonomicznych, które przyjął rząd. 

3.W wyniku porozumień powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, na jego 

czele stanął Lech Wałęsa. 

4.W latach 1980-1981 gospodarka państwa była w głębokim kryzysie, brakowało żywności i 

artykułów pierwszej potrzeby. 

5.W październiku 1981 roku I sekretarzem PZPR został gen. Wojciech Jaruzelski, który był 

zwolennikiem ścisłej współpracy z ZSRS  i siłowego zdławienia Solidarności. 

ZADANIE – str.188- zdjęcie kartki na żywność ,odczytaj ,co i w jakiej ilości można było kupić na 

kartki, porozmawiaj o tym z rodzicami lub dziadkami. 

Klasa 7 

Temat: Powstanie faszyzmu we Włoszech i nazizmu w Niemczech. 

Przepisz notatkę 

1.Włochy i Niemcy po I wojnie przeżywały kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny. Kombatanci 

wojenni nie mogli znaleźć pracy, rosła inflacja i niezadowolenie .Pojawiły się ruchy radykalne, 

żądające zmian na lepsze, tworzone szczególnie przez kombatantów i weteranów wojennych. 

3.We Włoszech powstały związki faszystowskie pod przewodnictwem Benito Mussoliniego, który 

stworzył następnie Narodową Partię Faszystowską  i przejął władzę .Mussolini zrezygnował z 

demokracji na rzecz dyktatury. 

4.W Niemczech upadło cesarstwo , powstała tzw. Republika Weimarska.(1919-1933).Rozgoryczenie z 

powodu przegranej wojny , bieda i brak perspektyw spowodowało powstanie w 1920 r. 

Narodowosocjalistycznej Partii Robotników(NSDAP),  na czele z Adolfem Hitlerem .Hitler próbował 

przejąć władzę (pucz monachijski),został uwięziony , w więzieniu napisał  książkę „Main Kampf”, 

zawarł w niej swój program polityczny. 

4.Po wyjściu z więzienia odbudował NSDAP , a w 1933 roku przejął władzę jako wódz i kanclerz III 

Rzeszy. 

5.Związek Sowiecki, Włoch i Niemcy to państwa totalitarne. Ten system charakteryzuje kontrola 

życia społecznego, likwidacja opozycji, społeczeństwo nie ma praw i nie może kontrolować władzy, 



rozbudowany jest aparat przemocy-policja polityczna, wojsko, działa propaganda i cenzura,istnieje 

tylko jedna partia polityczna, która rządzi. 

Zadanie- odszukaj w książce (str.189-197) i zapamiętaj, co oznaczają nazwy: czarne koszule, duce, 

traktaty laterańskie, SS, SA ,Gestapo, Fuhrer, ustawy norymberskie, noc kryształowa.(nie przepisuj 

do zeszytu) 

 


