
Matematyka 

11 maja 2020r. 

Temat: „Dwusieczna kąta” 

Proszę obejrzeć filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY 

https://www.youtube.com/watch?v=Obhsiiq4-Og 

Proszę zapisać w zeszycie i wziąć w ramkę: 

Dwusieczna kąta, to półprosta dzieląca kąt na połowy. 

Każdy punkt położony na dwusiecznej jest jednakowo odległy od ramion kąta. 

Przećwicz konstrukcję dwusiecznej zgodnie z filmikiem lub konstrukcją w niebieskiej ramce 
w podręczniku na stronie 219. 

Zad2 str.220 

a) od ekierki narysuj kąt prosty, potem cyrklem skonstruuj dwusieczną 

b) dwusieczna kąta 45  z podpunktu a) 

c) skonstruuj trójkąt równoboczny (każdy kąt po 60 ) a następnie dwusieczną jednego z 
kątów ( 60 : 2 = 30 ) 

d) dwusieczna kąta z podpunktu c) 

e) dwusieczna kąta z podpunktu d) 

Zad.3 str.220 

tylko rysunek pomocniczy, zadanie polega na obliczaniu –pamiętaj, że w każdym 
trójkącie suma kątów wynosi 180 . 

Sprawdź Czy Umiesz str. 220 

12 maja 2020r. 

Temat: „Symetria względem punktu” 

Proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY
https://www.youtube.com/watch?v=Obhsiiq4-Og


https://www.youtube.com/watch?v=NZvk24sVWtc&t=6s 

Przerysuj pierwszy rysunek ze strony 222 wraz z regułką: 

Mówimy, że punkty A i A’ są symetryczne względem punktu S, jeżeli punkt S 

jest środkiem odcinka AA’. 

Zad.1 str.222 

Zad. 2 str.222 – wszystko jest dokładnie pokazane na filmiku 

Zad.3 str.222 

14  maja 2020r. 

Temat: „Symetria środkowa – ciąg dalszy” 

Ćwiczeniówka: cała str.57 

Zad. 26 str. 232 

Zad. 27 str. 232 

SCU str. 224 

15 maja 2020r. 

Temat: „ Rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty” 

 Proszę rozwiązać w zeszycie zestaw: 

https://szaloneliczby.pl/arkusz/egzamin-osmoklasisty-matematyka-przykla
dowy-arkusz-cke-2017.pdf 

W tym tygodniu nic mi nie przysyłajcie!  

Język polski 

pon. 11 V - T: Życiorys; przeczytać wiadomości str. 276-277 

śr. 13 V - T: CV; przeczytać wiadomości str. 277-279; napisać i przesłać do oceny swój 
życiorys lub CV (proszę napisać pracę w treści maila!) 

czw. 14 V - T: Arkusze egzaminacyjne; wejść na stronę www.cke.gov.pl; zapoznać się z 
arkuszami egzaminacyjnymi z języka polskiego umieszczonymi w materiałach 

https://www.youtube.com/watch?v=NZvk24sVWtc&t=6s
https://szaloneliczby.pl/arkusz/egzamin-osmoklasisty-matematyka-przykladowy-arkusz-cke-2017.pdf
https://szaloneliczby.pl/arkusz/egzamin-osmoklasisty-matematyka-przykladowy-arkusz-cke-2017.pdf


dodatkowych i w arkuszach; zwrócić uwagę na dostosowanie do swojego stanu zdrowia 
(najczęściej OPOP-100-1904) 

pt. 15 V - T: Arkusze egzaminacyjne c.d. 

pt. 15 V - T: Arkusze egzaminacyjne c.d. (proszę nie przysyłać arkuszy do sprawdzenia) 

 

JĘZYK ANGIELSKI 11.05-15.05.2020 r. 

TOPIC: REPORTED SPEECH STATEMENTS. 

Mowy zależnej używamy, gdy chcemy zrelacjonować czyjąś wypowiedź, a nie przytoczyć ją 
dosłownie. W mowie zależnej stosujemy zasadę następstwa czasów: 

 



 

W mowie zależnej zmieniamy zaimki oraz inne elementy zdania, w szczególności określniki 
czasu: 



 

PRZYKŁADY ZDAŃ W MOWIE ZALEŻNEJ: 

  

‘I visited my uncle last week’ he said. 

He said he had visited his uncle the week before/ the previous week. 

‘I’m going to visit my uncle now’ he said. 

He said he was going to visit his uncle at that time. 

  

TERAZ WYKONAJ ZADANIE 1 str. 167 – podręcznik. 

TOPIC: SAY AND TELL. REPORTED QUESTIONS. 

Zapamiętaj jak zachowują się w zdaniu czasowniki SAY i TELL: 



say something powiedzieć coś He said (that) he liked 
me. 

say something to 
somebody 

powiedzieć coś 
komuś 

He said to me (that) he 
liked me. 

tell somebody 
something 

powiedzieć 
komuś coś 

He told me (that) he liked 
me. 

  

TERAZ WYKONAJ ZADANIE 2, 3 str. 167 

ZOBACZ JAK TWORZYMY PYTANIA W REPORTED SPEECH: 

 

TERAZ WYKONAJ ZADANIA 4,5,6 ze strony 168. 



  

UWAGA: odpowiedzi przysyłamy do swoich nauczycieli w pliku WORD , innym 
dokumencie TEKSTOWYM lub w treści emaila – prosimy NIE przysyłać zdjęć ani pdfów, 
ponieważ nie będą sprawdzane ( nie ma możliwości nanoszenia poprawek na tego typu 
plikach). W nazwie pliku powinny znaleźć się: nazwisko,imię,klasa,nazwa pracy np. Nowak 
Jan klasa 8e test z dn.27.04.30.04- prosimy NIE przysyłać plików zatytułowanych 
np.angielski – NIE BĘDZIEMY ICH SPRAWDZAĆ. W razie wątpliwości prosimy o 
kontakt. 

W przyszłym tygodniu będzie obowiązkowa kartkówka online z reported speech. 

 

język niemiecki 

Grupa: dziewczynki  

Thema: Kleider machen Leute.                          Data: 11.05.2020 

1. Schreibe möglichst viele Kleidungsstücke, die du kennst./ zapisz możliwie jak najwięcej           
nazw ubrań, jakie znasz. 

 

2.      Schreibe die Antworten auf/ Zapisz odpowiedzi na pytania: 

  

a) Was trägst du oft? 

b) Was trägst du nie? 

c) Welche Kleidungsstücke kaufst du oft? 

d) Welche Farbe trägst du am liebsten? 

  

3.      Wykonaj ćwiczenie na stronie https://learningapps.org/2830432 Rozwiązania zapisz  w 
zeszycie. 

  

https://learningapps.org/2830432
https://learningapps.org/2830432


Zadania z dzisiejszej lekcji wykonaj w zeszycie i zrób zdjęcie, a następnie wyślij na adres:               
ewa.sola@o2.pl w tytule maila proszę wpisać: imię i nazwisko oraz temat lekcji. 

************************************************ 

  

Thema: Perfekt – Wiederholungsübungen.  Data: 14.05.2020 

1. Powtórz wiadomości na temat czasu przeszłego Perfekt. 

a) Znajdź notatkę w zeszycie i ją przeczytaj 

b) Zapoznaj się z materiałem gramatycznym:  
https://drive.google.com/file/d/1n_Cm7DZxYksM13cqvKR2SmDmFuZQ
ajaI/view?usp=sharing 

  

2.  Wejdź na stronę https://learningapps.org/2562876 i wykonaj ćwiczenie. 
Rozwiązania zapisz w zeszycie. 

 3.  Popraw szyk wyrazów w zdaniach. 

a) gewohnt Wir in Deutschland haben. 

b) spät ist Das Kind eingeschlafen. 

c) am Samstag Habt besucht das Konzert ihr? 

d) ist Bastian gelaufen im Park. 

e) du dein Zimmer aufgeräumt Hast? 

 

Fizyka 

12.05.2020 

Temat: Właściwości magnesów trwałych. 

1. Każdy magnes posiada dwa bieguny ; północny – N i południowy – S. 

2. Oddziaływanie magnesów : 

a) jeśli zbliżymy do siebie dwa magnesy biegunami różnoimiennymi (N i S) – będą się przyciągały 

b) jeśli zbliżymy do siebie dwa magnesy biegunami jednoimiennymi ( N i N lub S i S) – będą się 
odpychały 

3. Magnesy przyciągają przedmioty żelazne i stalowe. (rys. str. 142) 

https://drive.google.com/file/d/1n_Cm7DZxYksM13cqvKR2SmDmFuZQajaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_Cm7DZxYksM13cqvKR2SmDmFuZQajaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_Cm7DZxYksM13cqvKR2SmDmFuZQajaI/view?usp=sharing
https://learningapps.org/2562876
https://learningapps.org/2562876


4. Pole magnetyczne istnieje wokół 

magnesów stałych, 

rudy magnetytu, 

Ziemi 

przewodników , w których płynie prąd. 

5. Pole magnetyczne przedstawiamy graficznie w postaci linii pola magnetycznego. 

Zwroty tych linii umownie oznaczamy od bieguna N – północnego do bieguna S - południowego 

a) pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego 

(przerysuj rysunek ze str. 143 – bez igły magnetycznej) 

 

b) pole magnetyczne wokół Ziemi 

(przerysuj rysunek ze str. 143) 

Bieguny magnetyczne Ziemi nie pokrywają się z biegunami geograficznymi - są nieco przesunięte – 
jak widać na rysunku. Przyrządem do wyznaczania kierunków geograficznych jest kompas. Igła 
magnetyczna kompasu swoim biegunem północnym kieruje się na północ geograficzną, a 
południowym na południe. Zatem w pobliżu północnego bieguna geograficznego znajduje się 
południowy biegun magnetyczny, a w pobliżu południowego bieguna geograficznego znajduje 
się północny biegun magnetyczny. 

 

Praca domowa 

Zadanie 1 str. 144 

( do wykonania w zeszycie – nie przesyłacie na maila)) 

 

15.05.2020 

Temat: Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego. 

 

1. Wokół przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne. Możemy sprawdzić istnienie 
tego pola zbliżając igłę magnetyczną do przewodnika – igła magnetyczna wychyli się ze 
swojego pierwotnego położenia. 

2. Graficzne przedstawienie pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem: 



 

https://www.youtube.com/watch?v=VTNTokzGZF0 

 

3. Reguła prawej dłoni: 

https://www.youtube.com/watch?v=VTNTokzGZF0


(Przepisz treść ze str. 147) 

Możemy za pomocą tej reguły wyznaczyć zwroty linii pola magnetycznego wokół 
przewodnika z prądem oraz bieguny magnetyczne przewodnika kołowego i zwojnicy 

( Aby zrozumieć tę regułę należy wykonać kilka ćwiczeń praktycznych) 

Praca domowa 

Budowa , zasada działania i zastosowanie elektromagnesów (do wykonania w zeszycie – 
nie przesyłacie na maila) 

https://www.youtube.com/watch?v=_n8vvTEhb64 

 
Geografia 
 
Temat: Podsumowanie wiadomości - Arktyka i Antarktyka 
 
Ćwiczenie: Napisz, czy warto pojechać na wycieczkę na bieguny i dlaczego. 
Odpowiedź wyślij na maila m.molenda2020@gmail.com  
 
INFORNATYKA 
13 i 14 maja 2020 – dziewczęta, chłopcy 
Temat: Wprowadzenie do programowania w języku C++ (str. 78-90) 

1. Przeczytaj cały temat z podręcznika.  
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania.  
  

3. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

JĘZYK NIEMIECKI 

11 maja 2020 

Thema: Ich las gern „Alice im Wunderland” 

1. Przeczytaj wszystkie zadania z tematu. 

  
2. Zastanów się nad odpowiedziami. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_n8vvTEhb64
mailto:m.molenda2020@gmail.com


3. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

14 maja 2020 

Thema: Czas przeszły – Präteritum/Imperfekt 

1. Zapoznaj się z materiałami z internetu: 
 

● https://www.youtube.com/watch?v=x6kXjZX7m-4 

  
● https://www.youtube.com/watch?v=5oLKqojCv3M 

  
●

https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/srednio-zaawansowanych/czas-przeszly-nie
miecki-praeteritum/ 
 

2. Zapoznaj się z formami tego czasu przeszłego na stronach: 134-135, 157-159 

  
3. Nie wysyłaj żadnych plików. 

  
4. W razie pytań pisz: informatykasp3.sala58@gazeta.pl   

 

EDB 

Temat: Zatrucia 

Podręcznik strona 114-115 

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0NpKmNk 

Zapoznaj się z materiałem z e-podręcznika ( zatrucia czadem i piktogramy ) 

 Notatka do zeszytu 

1.     Zapobieganie zatruciom pokarmowym 

- nie kupować i spożywać produktów po terminie ich przydatności do spożycia 

- przechowywać produkty żywnościowe w odpowiedniej dla nich temperaturach 

https://www.youtube.com/watch?v=x6kXjZX7m-4
https://www.youtube.com/watch?v=5oLKqojCv3M
https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/srednio-zaawansowanych/czas-przeszly-niemiecki-praeteritum/
https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/srednio-zaawansowanych/czas-przeszly-niemiecki-praeteritum/
https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0NpKmNk


- przygotowywać potrawy czystymi rękami !!! 

- nie spożywać produktów po powtórnym zamrażaniu i rozmrażaniu 

 - gotować mięso dostatecznie długo 

- jeśli nie znasz grzybów nie zbieraj ich 

 2. Pierwsza pomoc przy zatruciach pokarmowych: 

 - zbierz informację o okolicznościach zdarzenia 

 - zadzwoń po służby ratunkowe 

 - połóż poszkodowanego do łóżka i przykryj go kocem 

 - przygotuj miskę do ewentualnych wymiotów 

 - jeśli poszkodowany jest przytomny podaj mu dużą ilość ciepłej wody 

 -  jeśli dojdzie do utraty przytomności, sprawdź oddech, jeśli nie jest 
prawidłowy, ułóż poszkodowanego na podłodze 

 - ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, sprawdź ponownie 
oddech i nakryj go kocem 

 - co minutę sprawdzaj oddech, a w razie jego braku wykonaj czynności 
podtrzymujące życie (RKO) 

   3. Zapobieganie zatruciom lekami: 

- lekarstwa przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 

- przestrzegać ściśle zaleceń lekarza dotyczących dawkowania leków 

- nie łączyć ich z innymi farmaceutykami lub substancjami chemicznymi 

4. Pierwsza pomoc przy zatruciach lekami: 

-   Zbierz informację o zdarzeniu 

 - zadzwoń do służb ratunkowych i przekaż zebrane informacje 



- dokładnie wykonaj wszystkie otrzymane zalecenia 

- zwalczaj wstrząs ( ułóż poszkodowanego na wznak z uniesionymi do 
góry kończynami)  

- zabezpiecz leki 

- w przypadku utraty przytomności rozpocznij RKO 

   5. Zatrucia środkami chemicznymi 

   - podaj dużą ilość  wody , ale nie wywołuj wymiotów !!!! 

- wezwij służby ratunkowe  i przekaż im zebrane informacje o zdarzeniu 

   - zabezpiecz( tak jak przy lekach )środek , który wywołał zatrucie i przekaż go 
ratownikowi 

Zatrucia chemiczne są zazwyczaj przypadkowe. Zapobiegać im można jeśli 
przestrzegamy zasad BHP i znamy piktogramy umieszczane na 
opakowaniach substancji chemicznych i informujących nas o zagrożeniu. 

  6. Zatrucia tlenkiem węgla 

  - zadzwoń po służby ratunkowe 

  - wynieś poszkodowanego na świeże powietrze 

- przewietrz zagrożone pomieszczenia 

   - sprawdź czynności życiowe poszkodowanego , jeśli jest nieprzytomny i nie 
oddycha rozpocznij resuscytację. 

 

Biologia – 13.05.2020 r. 

UWAGA ZMIANA ADRESU EMAIL. PROSZĘ PRZESYŁAĆ ZADANE PRACE NA 
ADRES: geografia.wajszczyk@interia.pl 

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną 

Przepiszcie do zeszytu notatkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=RRWceF8pecs
https://www.youtube.com/watch?v=RRWceF8pecs


Człowiek przyczynia się do spadku różnorodności biologicznej przez: 

- eliminowanie organizmów 

- zanieczyszczenie środowiska – wód, gleby i powietrza 

- niszczenie siedlisk 

- wprowadzenie obcych gatunków do ekosystemu 

Do przyczyn eliminowania organizmów zaliczamy: kolekcjonerstwo, łowiectwo, 
kłusownictwo i rybołówstwo 

Wprowadzanie do ekosystemów gatunków obcych może być przyczyną zachwiania 
jego naturalnej równowagi. 

 

 

Wiedza o społeczeństwie klasa: VIII C 

Temat:  Konflikty zbrojne. 11.05.2020 r. 

  

Proszę przeczytać z podręcznika materiał dotyczący tematu lekcji ze stron 190-195. 

W zeszytach zapisać notatkę: 

1. Do najważniejszych przyczyn konfliktów międzynarodowych zalicza się       
rywalizację o terytoria, walkę o zasoby naturalne oraz spory historyczne,          
etniczne i religijne. W ostatnich latach wojny wybuchły na Ukrainie, w           
Syrii i w Gruzji. Od kilkudziesięciu lat wojnami nękane są Irak,           
Afganistan i Sudan. Trwa również konflikt izraelsko-palestyński. 

2. Następstwem walk są masowe migracje ludności cywilnej. Osoby        
uciekające ze swojej ojczyzny przed skutkami wojen i prześladowaniami         
nazywa się uchodźcami. Aby rozwiązywać ich problemy, w ramach ONZ          
powołano urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.       
Uchodźców. 

3. Terroryzm to działanie polegające na użyciu przemocy wobec ludności         
cywilnej lub instytucji państwowych. Do najtragiczniejszego aktu       



terroryzmu w historii doszło w 2001 r. w USA – w zamachu na wieżowce              
World Trade Center w Nowym Jorku zginęły prawie 3 tysiące osób. 

 

Dla osób chętnych: 

Zadanie 3 strona 194. 

Mój mailowy adres: karol.baryla@op.pl 

W Temacie maila proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, nr klasy i nr z dziennika               
lekcyjnego. 

  

  

Temat:  Powtórzenie materiału.                                                 12.05.2020 r. 

  

Przesyłam zagadnienia z rozdziału VI, które proszę przepiszcie do zeszytów.          
Proszę w formie powtórzenia przeczytajcie tekst – tematy z rozdziału VI           
zwracając uwagę na moją propozycje zagadnień. Możecie zrobić sobie notatki          
w zeszytach lekcyjnych lub na kartkach papieru. Proszę się nie uczyć na            
sprawdzian, test, itp. Tylko opracować! 

Rozdział VI obejmuje materiał z podręcznika ze stron 168-196. 

Temat: Organizacje międzynarodowe. 

Temat: Unia Europejska. 

Temat: Polska w Unii Europejskiej. 

Temat: Problemy współczesnego świata. 

Temat: Konflikty zbrojne na świecie. 

Zagadnienia: 

- kto kieruje polską polityką zagraniczną 



- podaj imię i nazwisko obecnego polskiego ministra spraw zagranicznych 

- czym zajmują się: konsul i ambasador 

- ONZ, pełna nazwa, czym się zajmuje 

 - NATO, pełna nazwa, czym się zajmuje 

- wymień inne ugrupowania międzynarodowe do których należy Polska 

- dlaczego powstała Unia Europejska (UE) 

- ile państw liczy obecnie UE 

- symbole UE 

- kiedy Polska przystąpiła do UE 

- waluta UE 

- Polacy w instytucjach unijnych 

- główne organy UE 

- fundusze unijne w Polsce 

- podział na kraje bogate i biedne 

- wyjaśnij pojęcia: globalizacja, terroryzm 

- wymień obecne konflikty na świecie 

Proszę nie przesyłać mailem do mnie materiałów z lekcji. 

 

CHEMIA  

Pracę z poprzedniego tygodnia proszę aby przysłał mi nr 1 i nr 23 I 14 

(czekam do wtorku 12 maja do godz. 20.00) 

 Temat: Gliceryna -przykład alkoholu wielowodorotlenowego 

Gliceryna inaczej glicerol to nazwa zwyczajowa alkoholu propan-1,2,3-triol. 



Proszę zapoznaj się z filmem zamieszczonym pod linkiem: 
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyU
vcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc 

 Zobacz poniższą videolekcję od 18:42 do 23:01. Pracuj z pomocą podręcznika i staraj się robić 
notatki w swoim zeszycie, pauzując film w razie potrzeby. 

Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia 
materiału. 

Na podstawie filmu podaj: 

·       Definicję alkoholi polihydroksylowych 

·       Właściwości gliceryny (pamiętaj aby podzielić je na fizyczne i chemiczne) 

·       Wzór sumaryczny strukturalny i spróbuj półstrukturalny (sumujemy atomy H 
przy danym atomie węgla) 

·       Korzystając z różnych źródeł podaj zastosowanie gliceryny 

·       Zad.1 str. 153 

Proszę nie przesyłać mi pracy domowej z tego tygodnia 

  

Temat: Porównanie właściwości alkoholi 

Proszę zapoznaj się z filmem zamieszczonym pod linkiem: 
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT
7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc 

 Zobacz poniższą videolekcję od 23:01 do 26:54 

Na podstawie filmu wypisz: 

·       Jak zmienia się stan skupienia alkoholi wraz ze wzrostem liczby 
atomów węgla w cząsteczce 

·       Reakcje spalania butanolu 

·       Ćw.1 i 2 str.86 

Proszę nie przesyłać mi pracy domowej z tego tygodnia 

https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc


HISTORIA 

12.05.2020 

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL 

Proszę wpisać notatkę do zeszytu. W treści notatki znajdują się odwołania do podręcznika,             
które pomogą zrozumieć temat. 

1. W październiku 1981 roku doszło do zmiany I sekretarza KC PZPR. Został nim pełniący               
funkcję premiera generał Wojciech Jaruzelski. 
2. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny. Władzę                
przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Wprowadzono sądy doraźne,         
działacze opozycyjni zostali zatrzymani i internowani, zawieszono naukę w szkołach i na            
uczelniach, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną, ograniczono        
możliwość przemieszczania się (zapoznaj się z przyczynami i skutkami stanu wojennego,           
podręcznik, str. 212, zapoznaj się z informacjami i fotografiami „Stan wojenny”, podręcznik            
str. 214). 
3. „Solidarność” zorganizowała akcje strajkowe m.in. w Stoczni Gdańskiej, Hucie im. Lenina            
w Krakowie, Stoczni w Szczecinie, Hucie Katowice. Za każdym razem były one            
pacyfikowane przez oddziały milicyjne i wojskowe. 16 grudnia 1981 roku w trakcie            
pacyfikacji Kopalni „Wujek” przez oddziały wojska i ZOMO śmierć poniosło 9 górników. 
4. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku. 
5. Komuniści prześladowali osoby związane z „Solidarnością”. Zabity został ksiądz Jerzy           
Popiełuszko (zapoznaj się z biogramem, podręcznik str. 217). 
  

14.05.2020 

Temat: Rozpad bloku wschodniego 

Proszę wpisać notatkę do zeszytu. W treści notatki znajdują się odwołania do podręcznika,             
które pomogą zrozumieć temat. 

1. Na przełomie lat 70. I 80. XX wieku ZSRS pogrążył się w kryzysie. 
2. W 1985 roku I sekretarzem KPZS został Michaił Gorbaczow. Jego program reform miał na               
celu poprawę sytuacji wewnętrznej ZSRS (przeczytaj biogram Michaiła Gorbaczowa,         
podręcznik str. 321). 
3. W 1989 roku w państwach bloku wschodniego - Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polsce,             
Rumunii, na Węgrzech, doszło do wydarzeń, które doprowadziły do upadku komunizmu.           
Wydarzenia te określa się jako „Jesień Ludów”. 
4. W 1991 roku w ZSRS komunistyczni przeciwnicy reform podjęli nieudaną próbę            
przeprowadzenia zamachu stanu. 8 grudnia 1991 roku zdecydowano o rozwiązaniu ZSRS.  
 



Uczennice i uczniowie, którzy nie otrzymali informacji o ocenie za wcześniejsze prace            
domowe dostaną odpowiedzi do 18.05.2020 r. 

Nadal można przysyłać zaległe prace domowe na e-mail: agnieszka.annna@poczta.onet.pl  
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