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KLASA 8 

TEMAT: Polska i Europa po upadku ZSRS. 

1.W 1989 roku doszło w Polsce  do rozmów „przy okrągłym stole” i kompromisu między 

przedstawicielami PZPR i Solidarności. Jego skutkiem były m.in. :legalizacja Solidarności, 

przeprowadzenie wyborów parlamentarnych ,utworzenie urzędu prezydenta PRL. 

2.W wyborach 5 czerwca 1989 r. zdecydowany sukces odniósł komitet Obywatelski  Solidarność. 

Zgromadzenie Narodowe wybrało na urząd prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Na czele pierwszego 

niekomunistycznego rządu stanął Tadeusz Mazowiecki. 

3.Jesienią 1989 roku rozpoczęła się przebudowa systemu politycznego w Polsce( III RP): 

-przywrócono nazwę  państwa na Rzeczpospolita Polska, orzeł odzyskał złotą koronę 

-zlikwidowano cenzurę komunistyczną i bezpiekę 

-Wojciech Jaruzelski ustąpił ze stanowiska, w  pierwszych powszechnych wyborach prezydenckich 

zwyciężył Lech Wałęsa 

-rozwiązano PZPR  

-program reform gospodarczych opracował i wprowadzał w życie  wicepremier Leszek Balcerowicz 

-w 1997 roku parlament uchwalił nową konstytucję 

-w polityce międzynarodowej Polska  budowała swoją suwerenną pozycję m.in. poprzez 

przystąpienie do NATO(1999 r.) i Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.), podpisywanie umów 

międzynarodowych i układaniu sobie poprawnych stosunków z sąsiadami: RFN, Czechami, Słowacją, 

Ukrainą ,Białorusią, Litwą, Rosją oraz innymi państwami 

4.W 1991 roku doszło do rozpadu ZSRS i zakończenia polityki zimnej wojny. Rozpoczął się proces 

obalania komunizmu w krajach Europy Środkowowschodniej- Jesień Narodów. Proces ten przebiegał 

w różny sposób, pokojowo-Polska, Węgry lub przy dużych wystąpieniach społecznych -NRD, 

Czechosłowacja, Rumunia. Odnowiły się też w niektórych krajach konflikty narodowościowe-

Jugosławia , Czechosłowacja. Po obaleniu muru berlińskiego doszło do połączenia się dwóch państw 

niemieckich- zjednoczenie Niemiec 1991r. 

 

 

 

 

 

 



KLASA 7 

TEMAT : Polska w dwudziestoleciu międzywojennym. 

1. Odzyskanie niepodległości i ustalenie granic państwa stało się wstępem do odbudowy silnego 

kraju poprzez likwidację podziałów zaborczych i wprowadzenie jednolitego prawa, waluty, 

ujednolicenie sieci kolejowej, przepisów dotyczących wszystkich sfer życia, systemu 

szkolnego, armii, itp. 

2. W 1921 roku uchwalono konstytucję tzw. marcową, która dawała silną pozycję władzy 

ustawodawczej -sejm i senat. 

3. W 1926 roku w wyniku zamachu majowego władzę przejął Józef Piłsudski i jego zwolennicy. 

Sprawowali oni rządy pod hasłem sanacji- uzdrowienia życia politycznego. Doszło do 

uchwalenia nowej konstytucji, tzw. kwietniowej , w której  władza wykonawcza(szczególnie 

prezydent) posiadała zdecydowanie silniejsza pozycję. 

4. Społeczeństwo polskie miało charakter wielonarodowościowy(Polacy, Ukraińcy, Żydzi, 

Białorusini , Niemcy)oraz wielowyznaniowy(katolicy, prawosławni, protestanci, wyznawcy 

judaizmu). 

5. Początkowe duże problemy gospodarcze (kryzys, hiperinflacja)zostały pokonane działaniami 

rządu Władysława Grabskiego, który  zrównoważył budżet, przeprowadził reformę pieniądza-

złoty polski. Wybudowano port w Gdyni, magistralę kolejową łączącą Śląsk z portem 

gdyńskim, rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu  Przemysłowego(liczne fabryki 

metalurgiczne, chemiczne, huty, zbrojeniowe, lotnicze). 

6. Polska polityka zagraniczna opierała się na sojuszu z Francją ,Rumunią, Wlk. Brytanią  oraz na 

budowaniu poprawnych stosunków z III Rzeszą i ZSRS- tzw. polityka równowagi. 

7. Niemcy i ZSRS 23 sierpnia 1939 roku podpisały układ o nieagresji zwany paktem Ribbentrop – 

Mo łotow. Dołączono do niego tajny protokół , w którym oba państwa wyznaczyły strefy 

wpływów: sowiecką i niemiecką w Europie Środkowo- Wschodniej. 

 

 

 


