
Klasa 8. Historia 

Temat: 1. Upadek PRL. 

  2. Polska Rzeczpospolita Ludowa – lekcja powtórzeniowa. 

  3. Rozpad ZSRR.  

 

Kalendarium 

 

8 maja 1989 – pierwszy numer „Gazety Wyborczej”, redaktor Adam Michnik  

4 czerwca 1989 – wybory do parlamentu zakończone zwycięstwem opozycji  

19 lipca 1989 – Zgromadzenie Narodowe wybrało gen. Wojciecha Jaruzelskiego na urząd 

prezydenta PRL  

24 sierpnia 1989 – Tadeusz Mazowiecki powołany został przez sejm na stanowisko szefa 

rządu  

29 grudnia 1989 – sejm przywrócił nazwę Rzeczpospolita Polska i uchwalił ustawy 

gospodarcze (plan Balcerowicza)  

27-30 stycznia 1989 – XI zjazd PZPR zdecydował o rozwiązaniu partii i powołaniu nowej – 

Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej  

11 kwietnia 1990 – likwidacja cenzury  

25 listopada 1990 – pierwsza tura powszechnych wyborów prezydenckich, w których 

zwycięży (9 grudnia) Lech Wałęsa  

 

Materiał 1. 

 

 
 

Tadeusz Mazowiecki  

 



 

Materiał 2. 

 

Wyniki wyborów prezydenckich 1990 r.  

 
 

 

Pytania 

 

1. Przypomnij okoliczności utworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego.  

2. Przedstaw przebieg wyborów prezydenckich w 1990 r. Wyjaśnij pojęcie „wojna na górze” 

w kontekście wyborów prezydenckich 1990 r.  

3. Wyjaśnij fenomen wyborczy zwycięstwa Stana Tymińskiego w I turze wyborów 

prezydenckich.  

 

Praca domowa 

 

1. Zbierz informacje na temat planu gospodarczego Leszka Balcerowicza i wyjaśnij, dlaczego 

plan ten był określany, jako „terapia szokowa” dla polskiej gospodarki. Wyjaśnij też, jakie 

okoliczności zadecydowały o powodzeniu reform Leszka Balcerowicza.  

2. Wyjaśnij, na czym polegało symboliczne znaczenie przekazanie Lechowi Wałęsie przez 

prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego insygniów władzy II Rzeczypospolitej. 

 



Oto dwa kawały z czasów PRL. 

5 marca 1953 roku umarł Józef Stalin. 

Pytanie: Na co umarł Stalin? 

Odpowiedź: Na szczęście! 

W sklepie warzywnym klient prosi o jedną brukselkę. 

Jedną? – dziwi się sprzedawca. 

– Tak, bo to na gołąbki z mięsa na kartki. 

Zależność od ZSRR  

Doradcy radzieccy pomagali fałszować wybory w 1947 roku i informowali o ich przebiegu 

Stalina. Poniższe ilustracje pokazują jeszcze inne formy uzależnienia Polski (tzw. Polski 

Ludowej) od ZSRR. 

 
Konstanty Rokossowski, ur. w 1896 w Wielkich Łukach we wschodniej Białorusi, zm. 

w 1968 w Moskwie, marszałek radziecki i polski. W czasie wojny radziecko-niemieckiej 

w latach 1941–1945 dowodził kilkoma frontami; w latach 1949–1956 był ministrem obrony 

narodowej Polski, członkiem Biura Politycznego KC PZPR; następnie wyjechał do ZSRR, 

gdzie był między innymi wiceministrem obrony narodowej (1958–1962).  

Roman Burzyński, Konstanty Rokossowski w polskim mundurze, 1949, fotografia, Przekrój, 

domena publiczna 



 
Pałac Kultury i Nauki został zbudowany w latach 1952–1955 jako dar narodu radzieckiego 

dla narodu polskiego. 

 
Tekst Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (taka była oficjalna nazwa państwa 

polskiego od 1952 do 1989 roku) został przetłumaczony na język rosyjski i poprawiony przez 

Stalina, zanim zajął się nim polski sejm. 

Poprawki Stalina na konstytucji PRL z 1952 r., 1952, Archiwum Akt Nowych, domena 

publiczna 



Imprezy oficjalne i nieoficjalne  

W okresie PRL bardzo dużą wagę przywiązywano do jubileuszy i świąt państwowych. 

Jednym z najważniejszych były obchody Święta Pracy. W pochodach pierwszomajowych 

musieli uczestniczyć wszyscy: uczniowie, studenci, robotnicy… Święto o dużym dla władz 

znaczeniu obchodzono również 22 lipca. 

Ćwiczenie  

Przypomnij, jakie święto obchodzono 22 lipca w PRL. 

 
Pochód pierwszomajowy we Wrocławiu 

Pochód pierwszomajowy we Wrocławiu, domena publiczna 

 

 

 

 

 

 



wiedza o społeczeństwie 

Temat: 1. Problem uchodźców i imigrantów. 

   2. Jak działają partie polityczne? 

   3. Idziemy na wybory. 

 

 

 

 

 



Po co nam partie polityczne?  

 

Leksykon politologii 

Według polskiego politologa, Ryszarda Herbuta, partia polityczna to dobrowolna organizacja 

aktywna w sferze władzy politycznej, która uczestniczy w procesie wyborczym, czyli 

bezpośrednio w selekcji kandydatów zasiadających w ciałach legislacyjnych 

[ustawodawczych], a również pośrednio – kandydatów zajmujących stanowiska w ciałach 

wykonawczych, i w ten sposób daje wyraz dążeniu do zdobycia lub utrzymania władzy 

państwowej. 

Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002, s. 298. 

 

USTAWA o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. 

Art. 1 

1. Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną 

nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie 

metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub 

sprawowanie władzy publicznej. 

 

W Polsce zakazane jest istnienie partii politycznych, 

 odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania 

nazizmu, faszyzmu i komunizmu, 

 których program lub działalność zakłada lub dopuszcza: 

o nienawiść rasową i narodowościową, 

o stosowanie przemocy w celu osiągnięcia władzy lub wpływu na politykę 

państwa, 

o utajnienie struktur lub członkostwa. 

 

 

 

 

 

 



Zasady wyborów  

 
Głosując - zawsze rób to uważnie! 

 

Przymiotniki, które określają zasady przeprowadzenia wyborów: 

 powszechne – jedynym ograniczeniem w prawie do głosowania w elekcjach jest 

cenzus wieku. Jego pozostawienie oznacza, że prawodawca oczekuje od obywateli 

świadomych decyzji w wyborze przedstawicieli. Natomiast od przedstawicieli - 

wykształcenia i doświadczenia życiowego, które daje szansę na lepsze przygotowanie 

do odpowiedzialnego decydowania o życiu innych obywateli państwa i Europy. 

 równe – głos oddany przez każdego obywatela powinien być tak samo ważny. 

Nakłada to również na ustawodawcę konieczność adekwatnego podziału państwa na 

okręgi wyborcze. 

 bezpośrednie – obywatel bezpośrednio głosuje na swojego przedstawiciela 

(parlamentarzystę, radnego, prezydenta). 

 głosowanie tajne – organizatorzy wyborów reprezentujący państwo mają obowiązek 

zapewnić wyborcy całkowitą anonimowość w akcie głosowania. Dlatego ustawia się 

kabiny, a karty wyborcze są anonimowe. 

 proporcjonalne – obywatel w akcie głosowania wybiera komitet wyborczy, z którego 

programem się identyfikuje. W wypadku polskiego prawa wyborczego możliwe 

(konieczne) jest też wskazanie konkretnego kandydata w ramach wybranego komitetu. 

Zasady czynnego prawa wyborczego 

Prawo do wybierania swoich przedstawicieli przysługuje obywatelom polskim. W wyborach 



do samorządu terytorialnego i wyborach do Parlamentu Europejskiego także obywatelom 

państw członkowskich Unii Europejskiej stale zamieszkujących terytorium Polski. 

Warunkiem koniecznym jest ukończenie 18 lat. 

Zasady biernego prawa wyborczego. Cenzus wieku uprawniający do kandydowania: 

 do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa - 18 lat; 

 do Sejmu i do Parlamentu Europejskiego - 21 lat; 

 na wójta, burmistrza, prezydenta miasta - 25 lat; 

 do Senatu - 30 lat; 

 na Prezydenta RP - 35 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawiając znak X na karcie wyborczej pamiętaj, że w ten 
sposób wybierasz osoby, którym dajesz prawo do rządzenia 

w twoim imieniu. 



  

 



  


