
Historia 12.05.2020 r.  

klasy: 8d, 8e 

Dział - Zmiany polityczne na świecie po 1989 roku   

Temat: Rozpad ZSRR. (zapisz temat w zeszycie do historii) 

 

Celem dzisiejszej lekcji będzie:  

 Wyjaśnienie przyczyn oraz lokalizacja w czasie i przestrzeni proces rozpadu ZSRR na 

przełomie lat 80. i 90., a także wyjaśnia jego następstwa; 

  Przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach  

1989–1991. 

1.  Zanim zaczniemy lekcję przypomnijcie, czym były: zimna wojna i żelazna kurtyna.  

(Mówiliśmy o zimnej wojnie i żelaznej kurtynie omawiając dział II – Zimna wojna.) 

2. Proszę zapoznać się z mapami: 

 



 

 

Druga mapa przedstawia pewien proces, do którego doszło pod koniec XX wieku. Proszę 

uważnie ją obejrzeć, porównać z pierwszą mapą i zastanowić się, co widzisz na drugiej 

mapie. A następnie proszę odpowiedzieć na pytania: 

 Czym jest czerwona pogrubiona linia? 

 Dlaczego obszary wewnątrz tej linii nie zostały nazwane tak, jak na pierwszej 

mapie? 

 Jakiej nazwy zabrakło na drugiej mapie? 

Uczniowie powinni dojść do wniosku, że zniknął ZSRR, a wcześniejsze republiki radzieckie 

stały się państwami. 

3. Proszę odszukać na Linii czasu datę wydarzenia, którego dotyczy mapa (pomocna powinna 

być wzmianka, że doszło do niego pod koniec XX wieku). 

https://liniaczasu.gwo.pl/#/timeline/2 

4. Uczniowie podają datę 1991 rok.  

Proces rozpadu ZSRR zajął wiele lat. Zapoznaj się z sytuację tego państwa w latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz jego relacje z krajami Zachodu. Następnie 

zapoznaj się z podrozdziałem - Słabości Związku Radzieckiego str. 210 i odpowiedz na 

pytania: 

 Czym ZSRR stwarzało pozory potężnego państwa? 

https://liniaczasu.gwo.pl/#/timeline/2


 Jakie elementy związane z funkcjonowaniem ZSRR wskazywały na słabość tego 

państwa? 

 Jakie elementy związane z reakcjami między władzą a społeczeństwem wskazywały 

na słabość ZSRR? 

5. Problemom państwa próbował przeciwdziałać nowy przywódca, Michaił Gorbaczow. Po 

przejęciu władzy w 1985 roku ogłosił program zmian, który nazwał pierestrojką (przebudową 

systemu radzieckiego).  

Scharakteryzuj ten program oraz jego zasadniczy element, którym była głasnost i wyjaśnij, do 

jakich konsekwencji na przełomie 1990 i 1991 roku doprowadziła działalność Gorbaczowa. 

6. Zwróć uwagę, że jednym z efektów pierestrojki było między innymi odejście od doktryny 

Breżniewa zezwalającej władzom radzieckim na interwencję w krajach podległych ZSRR w 

sytuacji, gdyby te próbowały się uniezależnić.    

 

Podsumowując dzisiejszy temat proszę odpowiedzieć ustnie na poniższe pytanie: 

 Jak w tej sytuacji mogła się zmienić pozycja władz komunistycznych w państwach 

bloku wschodniego? 

 Co o tych zmianach mogły myśleć społeczeństwa państw tego bloku? 

Po dzisiejszej lekcji uczeń zna: 

 Przyczyny, które doprowadziły do odprężenia w relacjach między Wschodem a 

Zachodem 

 Potrafi przedstawić okoliczności, w jakich doszło do zakończenia okresu odprężenia 

 Potrafi przedstawić okoliczności dojścia do władzy Michaiła Gorbaczowa. 

 Rozumie pojęcia: pierestrojka, głasnost 

 

Zakres materiału do tematu strony: 208-214. 

 

Po dzisiejszej lekcji nie wysyłamy prac, ale proszę o kilkukrotne przeanalizowanie tematu. 

Marzena Zielińska. 

 

 

 

 

 



 


