Historia
czerwiec
LICEUM klasa I
11. Polska w systemie komunistycznym. Rozkład systemu
komunistycznego w Polsce
A. Wymogi podstawy programowej:
Uczeń:
11. Polska w systemie komunistycznym
1) wyjaśnia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów;
2) charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki;
3) charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u;
4) porównuje przyczyny i skutki kryzysów 1956 r., 1968 r. i 1970 r., 1976 r.;
5) ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła katolickiego w PRL-u.
12. Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności.
Uczeń:
1) wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce;
2) wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia rolę Solidarności w
przemianach politycznych i ustrojowych;
3) przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego;
4) opisuje najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”;
5) charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe po 1989 r.;
6) przedstawia okoliczności i ocenia znaczenie przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

B. Najważniejsze zagadnienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polska w polityce mocarstw po II wojnie światowej.
Układ sił i sympatii politycznych w Polsce po 1944 r.
Droga komunistów do władzy w latach 1944-1947.
Podziemie antykomunistyczne w Polsce.
Represyjna polityka władz komunistycznych w Polsce w dobie stalinizmu.
Sytuacja społeczna i gospodarcza w Polsce po 1944 r. Odbudowa kraju i industrializacja wg
modelu sowieckiego. Nawracające kryzysy.
7. Walki Polaków o swobody obywatelskie w latach 1956, 1968, 1970, 1976 i 1980-1981.
8. Rola Kościoła katolickiego w życiu społecznym PRL.
9. Stan wojenny i jego skutki.
10. Przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe przełomu lat 80 i 90. XX w.
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C. Zadania do zrobienia:
1. Wskaż i opisz etapy przejmowania władzy przez komunistów w Polsce w latach 1944-1947.
2. W jaki sposób Polacy opierali się komunizmowi w ciągu półwiecza 1944-1989?
3. Co doprowadziło do utraty władzy przez komunistów w 1989 r.? Opisz i oceń ten proces.

Wiem, co trzeba
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