Historia kl. 8 (MR-K)
Temat : Początki władzy komunistów w Polsce.
(czas realizacji: 1 godzina lekcyjna )
1. Zagadnienia związane z tematem:
- Nowa Polska
- Przesiedlenia ludności
- Postawy polskiego społeczeństwa
- Referendum ludowe
- Sfałszowane wybory
2. Przeczytaj temat z podręcznika Wczoraj i dziś kl. 8 na str. 158- 163.
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 163 .
4. Przeanalizuj tekst źródłowy ze str. 161: „Społeczeństwo wobec komunizmu” i
odpowiedz na pytania związane z tym tekstem .
5. Co powinieneś umieć po opracowaniu tego tematu- (to podstawowe zagadnienia i daty):
– wyjaśnić znaczenie terminów: Ziemie Odzyskane, referendum ludowe
– znać daty: referendum ludowego (30 VI 1946), pierwszych powojennych wyborów
parlamentarnych (I 1947)
– identyfikować postacie: Stanisława Mikołajczyka, Bolesława Bieruta, Władysława
Gomułki
– wskazać na mapie granice Polski po II wojnie światowej
– przedstawić etapy przejmowania władzy w Polsce przez komunistów
– wyjaśnić znaczenie terminów: linia Curzona, repatrianci, akcja „Wisła”, Polskie
Stronnictwo Ludowe (PSL), „cuda nad urną”, demokracja ludowa
– znać daty: pogromu kieleckiego (1946), akcji „Wisła”(1947)
– identyfikować postać: Józefa Cyrankiewicza
– wskazać na mapie kierunki powojennych przesiedleń ludności na ziemiach polskich
– omówić zmiany terytorium Polski po II wojnie światowej w odniesieniu do granic z
1939 r.

– przedstawić przyczyny i skutki migracji ludności na ziemiach polskich po II wojnie
światowej
– omówić przyczyny i skutki akcji „Wisła”
– przedstawić okoliczności i skutki przeprowadzenia referendum ludowego
– opisać metody, dzięki którym komuniści zdobyli władzę w Polsce
– wyjaśnić znaczenie terminów: partie koncesjonowane, Urząd Bezpieczeństwa (UB),
Milicja Obywatelska (MO), cenzura prewencyjna
– identyfikować postacie: Karola Świerczewskiego, Augusta Hlonda
6. Swoje wiadomości możesz poszerzyć korzystając ze stron:
https://epodreczniki.pl/a/przejecie-wladzy-przez-komunistow-w-polsce/DfESY8DvJ
7. Aby utrwalić swoją wiedzę, możesz wykonać notatkę z lekcji wykorzystując zagadnienia
z punktu 5.

