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

JESIEŃ NARODÓW, JESIEŃ LUDÓW
KONIEC KOMUNIZMU

Otwieramy książkę na temacie 29: JESIEŃ NARODÓW. 
 

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

Książką: od s. 216 do 224.
Temat przeznaczony na: 2 jednostki lekcyjne.

Teraz…

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji (można je wydrukować i wkleić):
 dowiesz się O KOŃCU DOKTRYNY Breżniewa – upadku komunizmu i Układu 

Warszawskiego
 poznasz historię demokratycznych zmian w Polsce, Węgrzech, Bułgarii, 

Czechosłowacji i 
 Zapamiętasz chronologię: 1980 – NSZZ „Solidarność” w Polsce, 1985 – I sekretarzem 

KC KPZR został Michaił Gorbaczow,  1989 –upadek bloku wschodniego, JESIEŃ 
NARODÓW, JESIEŃ LUDÓW9 listopada 1989 – zburzenie muru berlińskiego 
pomiędzy Berlinem zachodnim i Berlinem wschodnim, 1991- rozwiązanie Układu 
Warszawskiego i RWPG, 1993 – rozpad Czechosłowacji, 1993 – ostatni żołnierz 
rosyjski opuszcza terytorium Polski, 12 marca 1999 – wejście Polski, Czech i Węgier do
NATO

 Wymienisz przyczyny zjednoczenia Niemiec

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


  Opiszesz postaci: Lech Wałęsa, Vaclav Havel, Helmut Kohl

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

➔ poznasz pojęcia: doktryna Breżniewa, transformacja ustrojowa, gospodarka centralnie
sterowana, gospodarka wolnorynkowa, jesień narodów, jesień ludów, obrady 
Okrągłego Stołu, obrady trójkątnego stołu, wolne wybory, Karta 77, aksamitna 
rewolucja, zamach stanu, Konferencja dwa plus cztery

➔ zrozumiem, że Jesień Narodów to upadek komunizmu i powstanie demokratycznych 
republik w Europie Wschodniej

Każdy z Was to sowa czyli mądra głowa,
więc:
a)czytacie temat z książki ze str. 216,  i wyjaśniacie w
zeszycie pojęcie koniec doktryny Breżniewa

b)następnie zapoznajecie się z opisami upadku
komunizmu w poszczególnych demoludach: Polsce,
Węgrzech, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii i
wpisujecie do zeszytu znaczenie pojęć: transformacja
ustrojowa, JESIEŃ NARODÓW,  jesień ludów, obrady
Okrągłego Stołu, obrady trójkątnego stołu, wolne
wybory, Karta 77, aksamitna rewolucja, zamach stanu; 

c)czytacie tekst z książki o upadku muru berlińskiego i jego rozebraniu (9 listopada 1989) 
oraz zjednoczeniu Niemiec (3 października 1990 r.)

d)następnie zapoznajecie się z realiami Konferencji dwa plus cztery

e)koniec lekcji to upadek Układu Warszawskiego, rozwiązanie RWPG i wstąpienie Czech, 
Węgier i Polski w 1999 roku do NATO
Oglądamy  filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=aRVMpW7DjNo     
https://www.youtube.com/watch?v=7D8rkw-jE5E     
**filmik trwa 50 minut, dla chętnych:   https://www.youtube.com/watch?v=-SLTgZzHpII     
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 +WYPOWIEDŹ 
PISEMNA W ZESZYCIE NA TEMAT: Czy mur 
berliński jest symbolem. Udowodnij na przykładzie 
Niemiec, Polski, Węgier i Czechosłowacji. 
(UZASADNIJ W ZESZYCIE, PRACA DO 250 
SŁÓW
TO WSZYSTKO RAZEM CHĘTNI MOGĄ MI 
PRZESŁAĆ NA MAILA

https://www.youtube.com/watch?v=aRVMpW7DjNo
https://www.youtube.com/watch?v=-SLTgZzHpII
https://www.youtube.com/watch?v=7D8rkw-jE5E

