
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r. 

 

 

Historia 

Wykonaj krzyżówki lub notatki do tematów 

 Stan wojenny i schyłek PRL (str. 212 podręcznik) 

 Rozpad bloku wschodniego (str. 220 podręcznik) 

 Początek III Rzeczypospolitej (str. 226 podręcznik) 
 
12.03.2020 

Temat: Powstanie Solidarności  
Obejrzy film: Solidarność. Największy ruch społeczny w dziejach świata.  
(YouTube) 
 
17.03.2020 

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL 

 Wykonaj krótka notatek do tematu zwracając uwagę na następujące zagadnienia: 
o okoliczności wprowadzenia stanu wojennego 
o postawy społeczeństwa w latach 80 
o sytuacja gospodarcza i polityczna u schyłku PRL 

 Obejrzyj film edukacyjny: IPN TV Kraków - stan wojenny. Dlaczego. (Dla 
zainteresowanych)  

 

19.03.2020 

Temat: Rozpad bloku wschodniego 

 Wykonaj krzyżówkę do tematu i wyślij ją w formie zdjęcia 

 zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

o zmiany sytuacji międzynarodowej w latach 80 

o wydarzenia Jesień Narodów 

o zjednoczenie Niemiec i  rozpad ZSRS 

 przeanalizuj mapkę i tekst źródłowy 

Zadanie dla zainteresowanych: obejrzyj prezentacje: Historia RP- NP- lekcja 32. Upadek 

komunizmu w Europie -Rozpad ZSRR Jugosławii oraz zjednoczenie Niemiec (YouTube) 

  



24.03.2020 

Temat: Początek III Rzeczypospolitej 

 zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 
o ustalenia obrad Okrągłego Stołu 
o wyniki częściowo wolnych wyborów z  czerwca 1989 r 
o decyzje rządu Tadeusza Mazowieckiego 

 przeanalizuj wykres z wynikami wyborów do sejmu i senatu 

 przeczytaj Eksposè premiera Mazowieckiego. Przemyśl odpowiedzi do pytań 
umieszczonych poniżej tekstu źródłowego 

 sporządź krótką notatkę  w formie punktów i podpunktów 

 obejrzyj film Historia RP NP. Lekcja 40. Narodziny III Rzeczpospolitej- Polska u schyłku 
XX wieku  - dla zainteresowanych. 

 

26.03.2020 

Temat: Komunizm w Polsce i Europie 

Dla utrwalenia wiedzy na temat komunizmu obowiązkowo obejrzyjcie film. Starajcie się 

zapamiętać jak najwięcej faktów. Powodzenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=220MpoErUJk&t=811s 

 

 

 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 8 historia 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

https://www.youtube.com/watch?v=220MpoErUJk&t=811s
mailto:szkola1rudnik@gmail.com

