
Historia 28.04.2020r. 

Klasy: 8d, 8e 

Zapisz w zeszycie temat dzisiejszej lekcji: Powtórzenie wiadomości – Stan wojenny. 

Powtórz wiadomości od str. 192 do str. 198, a następnie proszę o wykonanie karty pracy. 

Zwróć uwagę na daty: 13 grudnia, 31 sierpnia, osoby: W. Jaruzelski, ks. Popiełuszko, 

wydarzenia: pacyfikacja kopalni „Wujek”, Internowanie, Rada Państwa, Wojskowa Rada 

Ocalenia Narodowego, Porozumienia ze strajkującymi, ogłoszenie godziny policyjnej. 

 

 

Instrukcja do karty pracy:  

1.  Jeśli masz możliwość – wydrukuj kartę pracy, wklej ją do zeszytu od historii i wypełnij.   

Odpowiedzi prześlij mailem na adres: sp6.mzielinska@gmail.com  

2.  Jeśli nie masz możliwości wydrukowania karty pracy – odpowiedzi na pytania napisz  

w zeszycie do historii, a następnie prześlij mailem na adres: sp6.mzielinska@gmail.com  

3.  Praca jest na ocenę. 

4.  Pisz wyraźnie, ciemnym długopisem. 

5.  Pracę prześlij do 30.04.2020 r. 
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Imię i nazwisko ……………………………………………………… Klasa …………  

Rozdział 25. Stan wojenny 

Polecenie 1. Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwych miejscach literę (a, b,c, itd.) 

odpowiadającą wybranym informacjom spośród poniższych.  

a) obawa przywódców PRL przed utratą władzy                f) Rada Państwa 

b) ogłoszenie godziny policyjnej     g) 13 grudnia 

c) dążenie do zawarcia porozumienia ze strajkującymi               h) 31 sierpnia 

d) druga pielgrzymka Jana Pawła II     i) internowanie 

e) Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego   j) pacyfikacja kopalni „Wujek” 

Wprowadzenie stanu wojennego Działania władz wobec 

Przyczyna Data Ukonstytuowała się opozycji społeczeństwa 
strajkujących 

robotników 

      

 

Polecenie 2. 

 
Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia. 

a) Podaj imię i nazwisko tej postaci. ………………………………………… 

b) Zaznacz prawdziwą informację. 

A. W czasie stanu wojennego stał na czele podziemnej opozycji wobec  

władz PRL. 

B. W 1984 r. został zamordowany przez oficerów SB. 

C. Organizował pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. 

 

Polecenie 3.  

 Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia. 

a) Podaj imię i nazwisko tej postaci. ………………………………………… 

b) Zaznacz prawdziwą informację. 

A. Po 1984 r. został wydalony z kraju. 

B. Podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. 

C. Przyjął taktykę marszu” jako formy walki z władzą komunistyczną. 

 


