
Historia - 19.05.2020r.  

klas 8d, 8e 

Temat: Jesień Narodów. 

Proszę zapisać temat dzisiejszej lekcji w zeszycie. (Temat 28. Str. 216 – 221) 

Cele dzisiejszej lekcji: 

 Poznamy przyczyny, które miały wpływ na osłabienie zależności 

komunistycznych państw Europy Środkowo – Wschodniej od ZSRR 

 

1. Zapoznaj się z mapami i z poleceniem: 

Jakie zmiany polityczne i terytorialne nastąpiły w Europie po 1989 r.? 

 



 

 

A następnie porównaj obie mapy i przyjrzyj się zmianom, które zaszły  

w Europie w latach 1989–1990. Druga mapa przedstawia proces, który został 

nazwany Jesienią Narodów.  

Następnie odpowiedz na pytanie: 

 Jakie zmiany polityczne i terytorialne nastąpiły w Europie po 1989 roku? 

Uczniowie charakteryzują, czym była Jesień Narodów. Wyjaśniają, że  

w większości państw proces ten przebiegał w sposób pokojowy. Do walk  

z władzami komunistycznymi doszło natomiast w Rumunii. 

 Analizując mapę (Europa w latach 1989-1990) wskażcie zmiany, do 

jakich doszło na kontynencie europejskim w 1989 i 1990 r.? 

Przypominam, że w 1990 r. Litwa oderwała się od ZSRR, co 

zapoczątkowało proces rozpadu tego państwa, zakończony w 1991 r. 

Jesień Ludów rozsadziła powojenny porządek świata, ustalony na 

konferencji jałtańskiej i potwierdzony na konferencji w Poczdamie. 

Jednym z przejawów tego procesu była likwidacja organizacji 



międzynarodowych będących formą przedłużenia zależności państw 

Europy Środkowo -Wschodniej od ZSRR – Układ Warszawski oraz Rada 

Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. (Podrozdział - Koniec Układu 

Warszawskiego str. 222)  

2. Wraz ze zniesieniem ustroju komunistycznego w krajach bloku 

wschodniego, pojawiło się pytanie, co zrobić z Niemcami podzielonymi od 

1949 roku na dwa państwa. Przypomnij sobie okoliczności upadku muru 

berlińskiego - zwróć uwagę na symbolikę tego wydarzenia oraz 

postanowienia konferencji dwa plus cztery.   

Korzystając z podrozdziału – Zjednoczenie Niemiec (str. 220 – 221)  

i poniższego linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=UWIW1URpL50  

 

Przedstaw proces rozkładu komunizmu w NRD, upadku muru berlińskiego 

oraz jednoczenia obu państw niemieckich. Nawiązując do wydarzeń, do 

jakich doszło w Niemczech w 1990 r. zwróć uwagą na szczególną rolę 

Helmuta Kohla, który stał się architektem zjednoczonych Niemiec.  

 

Po zakończonej lekcji zapamiętaj: 

 Nazwy państw, w których doszło do procesu określanych, jako Jesień Narodów; 

 Pojęcie: Jesień Narodów, aksamitna rewolucja; 

 Daty: 1993, X 1990, 1991 

 Postać: Václava Havela, Helmuta Kohla 

 

Marzena Zielińska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UWIW1URpL50

