
Drodzy uczniowie z klas: 8 a, 8 b, 8 c
tym razem przed Wami

rywalizacja w świecie dwubiegunowym czyli końcowy
akord 

i rozpad ZSRR...

Otwieramy książkę na temacie 27: Rozpad ZSRR. 
 

Strona internetowa: https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2447 

Książką: od s. 208 do 215.
Temat przeznaczony na: 2 jednostki lekcyjne.

Teraz…

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji (można je wydrukować i wkleić):
 dowiesz się, jak wyglądały ostatnie lata komunizmu (reżimu totalitarnego) w ZSRR
 poznasz ostatniego sekretarza Komitetu Centralnego KPZR – Michaiła Gorbaczowa
 Zapamiętasz chronologię: 1981 – 1989 Prezydentem USA był Ronald Regan, 1985 – I 

sekretarzem KC KPZR został Michaił Gorbaczow, 1985- pierestrojka i głasnost, 26 
kwietnia 1986 – wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu, 1989 –upadek bloku 
wschodniego, 1991 – upadek ZSRR, powołanie Federacji Rosyjskiej

 Wymienisz przyczyny upadku ZSRR
  Opiszesz przebieg wyścigu zbrojeń pomiędzy ZSRR i USA
 dowiesz się, na czym polegała głasnost i pierestrojka

https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2447


NACOBEZU czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu po skończonej lekcji?? 

➔ Wymienisz i poznasz postaci: Prezydenta USA – Ronalda Regana, dyktatora ZSRR – 
Michaiła Gorbaczowa

➔ Posłużę się pojęciami, które wpiszę do zeszytu: wyścig zbrojeń, pierestrojka, reżim 
totalitarny, komunizm, głasnost, porozumienie białowieskie, Federacja Rosyjska

Każdy z Was to sowa czyli mądra głowa,
więc:
a)czytacie temat z książki i wyjaśniacie pojęcie wyścig
zbrojeń

b)następnie zapoznajecie się z biografią Ronalda
Regana i wypisujecie przy prezydencie USA jego
najważniejsze reformy

c)przechodzicie do ZSRR – tu najważniejsza jest postać
Michaiła Gorbaczowa, podajecie 3 przyczyny, dla
których musiał on przeprowadzić reformy

d) w tym punkcie lekcji skrupulatnie wyjaśniacie na czym polegała pierestrojka (przebudowa)
i głasnost (jawność)

e)wpisujecie datę wybuchu elektrowni w Czarnobylu i dwa skutki dla środowiska

f)czytacie temat do końca, czyli  do roku 1991 – rozpadu ZSRR i powstaniu Federacji 
Rosyjskiej
Oglądamy  filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=BxAhCHFBeZA   - obowiązkowo  
https://www.youtube.com/watch?v=d-oOGH4Z98A   – dla chętnych  
https://www.youtube.com/watch?v=zhALjQMa8iQ    - Czarnobyl  
https://www.youtube.com/watch?v=Zt0gfyq2jQA    - dla chętnych  

To jest minimum wiedzy, którą należy wpisać do zeszytu. Nie trzeba mi 
tego przesyłać!

PONIEWAŻ RZUCAM WAM WYZWANIE:

*************DLA CHĘTNYCH JEST TA TZW. 
PRACA OBOWIĄZKOWA +WYPOWIEDZI 
PISEMNE W ZESZYCIE NA TEMAT: CZY 
MICHAIŁ GORBACZOW TO BOHATER DLA 
ROSJI I ZDRAJCA DLA ŚWIATA, CZY 
ODWROTNIE (UZASADNIJ W ZESZYCIE, 
PRACA DO 200 SŁÓW)
CZARNOBYL – ILE TAK NAPRAWDĘ OFIAR, 
ILE ZNISZCZEŃ
(DO 200 SŁÓW W ZESZYCIE)

TO WSZYSTKO RAZEM CHĘTNI MOGĄ MI PRZESŁAĆ NA MAILA.

https://www.youtube.com/watch?v=Zt0gfyq2jQA
https://www.youtube.com/watch?v=zhALjQMa8iQ
https://www.youtube.com/watch?v=d-oOGH4Z98A
https://www.youtube.com/watch?v=BxAhCHFBeZA



