Historia kl. 8 (MR-K)
Temat : Początki opozycji demokratycznej w Polsce..
(czas realizacji: 1 godzina lekcyjna )
1. Zagadnienia związane z tematem:
- Czerwiec 1976 roku
- Powstanie opozycji
- Rozwój opozycji
- Papież w Polsce
2. Przeczytaj temat z podręcznika Wczoraj i dziś kl. 8 na str. 202 - 206.
Jeżeli nie posiadasz podręcznika, możesz skorzystać z e-booka Nowej Ery, wystarczy
zalogować się na stronie:
https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/
3. Po zapoznaniu się z tekstem wykonaj ćwiczenia ze strony 206 .
4. Przeanalizuj tekst źródłowy ze str. 204: „Apel KOR” i odpowiedz na pytania związane z
tym tekstem .
5. Co powinieneś umieć po opracowaniu tego tematu- (to podstawowe zagadnienia i daty):
– wyjaśnić znaczenie terminu: Czerwiec ’76
– znać daty: wydarzeń czerwcowych (VI 1976), wyboru Karola Wojtyły na papieża (16 X
1978)
– identyfikować postacie: Edwarda Gierka, Jana Pawła II
– przedstawić okoliczności narodzin opozycji demokratycznej w Polsce
– wyjaśnić wpływ wyboru Karola Wojtyły na papieża na sytuację w Polsce
– wyjaśnić znaczenie terminów: spekulacja, Komitet Obrony Robotników (KOR), tajny
współpracownik (TW)
– znać daty: powstania KOR (IX 1976), I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (VI 1979)
– identyfikować postacie: Jacka Kuronia, Adama Michnika, Antoniego Macierewicza,
Stanisława Pyjasa
– opisać genezę, przebieg i skutki wydarzeń czerwcowych w 1976 r.
– określić cele i opisuje działalność KOR-u

– wyjaśnić znaczenie terminów: ciche podwyżki, Ruch Obrony Praw Człowieka i
Obywatela (ROPCiO), drugi obieg, Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)
– znać daty: powstania ROPCiO (1977), utworzenia KPN (1979)
– identyfikować postacie: Zbigniewa i Zofii Romaszewskich, Leszka Moczulskiego, Anny
Walentynowicz
– wyjaśnić, dlaczego władze komunistyczne w mniejszym stopniu niż dotąd
represjonowały ugrupowania opozycyjne
6. Swoje wiadomości możesz poszerzyć korzystając ze stron:
https://epodreczniki.pl/a/konflikty-w-prl/D14UjOyJr
https://www.edukator.pl/opozycja-demokratyczna-polski-papiez-solidarnosc,709.html
https://www.e-historia.com.pl/122-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkolapodstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkolapodstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkolapodstawowa/klasa-8/2358-5-1-narodziny-opozycji-demokratycznej-w-polsce
7. Zachęcam do obejrzenia filmu Pt. „PRL w pigułce”
https://www.youtube.com/watch?v=2wEaPL2k0Js
8. Aby utrwalić swoją wiedzę, możesz wykonać notatkę z lekcji wykorzystując zagadnienia
z punktu 5.

