
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

8.05.2020 

 

RELIGIA 

https://view.genial.ly/5ea021d7075c7c0dc0db769d/presentation-nabozenstwa-
majowe?fbclid=IwAR2j_fuFQJA3vhcKpiWhCOTrvmWqkXutqsFTApnepEvtZA1Y7d-qpQtq0pY 

 

Pytania 

1. Kim jest Matka Boża 

2. Jakie nosi imiona 

3. Czy odmawiam litanie do Matki Bożej 

 

HISTORIA 

Temat: Polska w latach 90. XX wieku 

 

* zwróć szczególną uwagę na następujące zagadnienia: 

- przemiany polityczne w Polsce po 1989 r. 

- reformy gospodarcze w Polsce w latach 90. 

- napięcia społeczne spowodowane reformami gospodarczymi 

* przeanalizuj wykres: Bezrobocie w Polsce w latach 1990- 2004 

* przeczytaj tekst źródłowy: Społeczne skutki reform 

* na podstawie tekstu źródłowego pisemnie wykonaj polecenie: Przedstaw refleksje 

premiera Mazowieckiego dotyczące reform Balcerowicza. (termin wykonania i 

wysłania pracy – do 12.05) 

* obejrzyj 

prezentację: https://quizizz.com/join/quiz/5e80557ef1b4e8001b2bb70f/start?referrer=57b1

6bd01dd1c2bc7506ef06 

 

* pisemnie wykonaj zadanie (polecenie to jest TYLKO dla TYCH, którzy nie mogą wykonać 

testu ze względu na brak dostępu do internetu.): 1,2 strona 250; 1,3 str 252 

Na odesłanie prac masz czas do 11. maja 

 

* OBOWIĄZKOWO na podstawie wiedzy z podręcznika i notatki wypełnij test : Polska w 

latach 90. XX wieku kryjący się pod linkiem. Logując się wpisz swoje IMIĘ i NAZWISKO 

(nie szyfry, czy nieznane mi pseudonimy) . Przy ocenie będzie brana pod uwagę ilość podejść 

do testu. Ostateczny czas na wykonanie zadania upływa 13 maja, godzina 15. 

https://view.genial.ly/5ea021d7075c7c0dc0db769d/presentation-nabozenstwa-majowe?fbclid=IwAR2j_fuFQJA3vhcKpiWhCOTrvmWqkXutqsFTApnepEvtZA1Y7d-qpQtq0pY
https://view.genial.ly/5ea021d7075c7c0dc0db769d/presentation-nabozenstwa-majowe?fbclid=IwAR2j_fuFQJA3vhcKpiWhCOTrvmWqkXutqsFTApnepEvtZA1Y7d-qpQtq0pY
https://quizizz.com/join/quiz/5e80557ef1b4e8001b2bb70f/start?referrer=57b16bd01dd1c2bc7506ef06
https://quizizz.com/join/quiz/5e80557ef1b4e8001b2bb70f/start?referrer=57b16bd01dd1c2bc7506ef06


https://quizizz.com/join?gc=683813 

Dasz radę :) Powodzenia :) Nie zwlekaj :) 

 

* wszystkim zapominalskim przypominam o zaległych zadaniach 

* uporządkuj wiedzę korzystając z gotowej notatki: 

 

1. Reformy Leszka Balcerowicza 

a. celem planu Leszka Balcerowicza była transformacja, czyli przekształcenie polskiej 

gospodarki z centralnie planowanej na kapitalistyczną gospodarkę rynkową 

b. główne cele planu Balcerowicza 

– prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i budowa sektora prywatnego 

– ograniczenie deficytu budżetowego 

– walka z inflacją 

– rezygnacja z urzędowego regulowania cen – ceny miały być regulowane przez rynek (popyt 

i podaż) 

2. Wprowadzenie reform Balcerowicza spowodowało przejściowe pogorszenie się sytuacji 

wielu grup społecznych 

a. w wyniku upadku wielu państwowych przedsiębiorstw pojawiło się wysokie bezrobocie 

b. nastąpił spadek realnych wynagrodzeń i pogorszenie jakości życia niektórych grup 

społecznych 

c. życie gospodarcze zakłócały liczne afery gospodarcze i przestępczość 

3. Polska scena polityczna na początku lat 90. XX wieku 

a. na początku lata 90. w Polsce powstało kilkadziesiąt nowych partii politycznych 

b. w wyniku rozpadu dawnego obozu solidarnościowego powstały m.in.: 

– Porozumienie Centrum (PC) – Jarosław Kaczyński 

– Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD) – Zbigniew Bujak 

– Unia Demokratyczna (UD) 

– Zjednoczenie Chrześcijańsko -Narodowe (ZChN) 

– Kongres Liberalno -Demokratyczny 

c. dawni działacze PZPR utworzyli Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 

d. działało Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 

4. Pierwsze wybory prezydenckie 

a. w 1990 r. odbyły się pierwsze powszechne wybory prezydenckie 

– pierwszym prezydentem wyłonionym w wyborach powszechnych został Lech Wałęsa 

– ostatni prezydent RP na uchodźctwie – Ryszard Kaczorowski przekazał Lechowi Wałęsie 

symbole władzy 

b. w wyborach prezydenckich w 1995 r. zwycięstwo odniósł Aleksander Kwaśniewski 

– Aleksander Kwaśniewski był przedstawicielem lewicy postkomunistycznej 

– Aleksander Kwaśniewski sprawował urząd prezydenta przez dwie kadencje – do 2005 r. 

c. w wyborach prezydenckich w 2005 r. zwycięstwo odniósł kandydat Prawa i 

Sprawiedliwości – Lech Kaczyński 

https://quizizz.com/join?gc=683813


5. Przemiany ustrojowe w Polsce 

a. nowelizacja Konstytucji w grudniu 1989 r. 

– wprowadzała ustrój demokratyczny i pluralizm polityczny 

– wprowadzała swobodę działalności gospodarczej i przywracała mechanizmy rynkowe w 

gospodarce 

b. 17 X 1992 r. została uchwalona mała konstytucja, która regulowała nowe zasady 

sprawowania władzy w Polsce 

c. 2 IV 1997 r. została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

6. Sytuacja polityczna w latach 1991-2005 

a. 27 X 1991 r. odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory parlamentarne w Polsce 

– w wyborach uczestniczyło 29 partii, które utworzyły w parlamencie 18 klubów poselskich 

– wybory wygrały partie postsolidarnościowe, które utworzyły koalicję rządową 

– silne rozdrobnienie sejmu spowodowało, że rządy były bardzo niestabilne 

– brak stabilności rządów doprowadził do skrócenia kadencji sejmu 

b. nowe wybory parlamentarne odbyły się 19 IX 1993 r. 

– w wyborach do sejmu drugiej kadencji zwycięstwo odniosła lewica postkomunistyczna 

– nowy rząd został utworzony przez koalicję SLD i PSL 

c. w wyborach parlamentarnych w 1997 r. zwycięstwo odniósł obóz postsolidarnościowy 

– władzę objęła koalicja rządowa Akcji Wyborczej Solidarność (AWS) i Unii Wolności (UW) 

– rząd AWS-UW przeprowadził cztery duże reformy (administracyjną emerytalną, służby 

zdrowia i oświaty) 

d. wybory parlamentarne w 2001 r. ponownie wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) 

e. w wyborach parlamentarnych w 2005 r. zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość – Jarosław 

Kaczyński 

– nowy rząd został utworzony przez koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin 

oraz Samoobrony 

– pozycję nowego rządu wzmocniło sprawowanie urzędu prezydenta przez Lecha 

Kaczyńskiego 

 

WOS 

 

Temat: Organizacje międzynarodowe 

Organizacja międzynarodowa to pewna zinstytucjonalizowana (tzn. posiadająca stałe organy) 

forma międzynarodowej wielostronnej współpracy państw lub osób fizycznych bądź 

prawnych pochodzących z różnych krajów, która została powołana dla realizacji celów 

określonych w jej statucie. 

 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- współpraca międzynarodowa 

- organizacje międzynarodowe 

^ Organizacja Narodów Zjednoczonych 



^ Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego 

- Polska w ONZ i NATO 

* przeanalizuj mapę: NATO w Europie 

* skorzystaj z e-podręcznika: 

- https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/DCmMFHwtO 

- https://epodreczniki.pl/a/razem-bezpieczniej-organizacja-paktu-

polnocnoatlantyckiego/D1dhXHJ7v 

 

OBOWIĄZKOWO na podstawie wiedzy z podręcznika i notatki wypełnij test : Organizacje 

międzynarodowe kryjący się pod linkiem. Logując się wpisz swoje IMIĘ i NAZWISKO 

(nie szyfry, czy nieznane mi pseudonimy) . Przy ocenie będzie brana pod uwagę ilość podejść 

do testu. Ostateczny czas na wykonanie zadania upływa 13 maja, godzina 15. 

https://quizizz.com/join?gc=136259 

Dasz radę :) Powodzenia :) Nie zwlekaj :) 
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