
Klasa II TG TS historia E Kaczmarek 20 marca 

Temat Unia Europejska – powstanie i rozwój (1) 

Przeczytać temat i w zeszycie uporządkować w punktach i zapisać proces powstawania Unii 

Europejskiej 

25 marca 2020 

Temat: Unia Europejska.(2) 

Wynotuj do zeszytu państwa należące do Unii Europejskiej. 

26 marca 2020 

Temat: Kultura i społeczeństwo. Przemiany po II wojnie światowej. 

Proszę przeczytać temat.  

02 kwietnia 2020 

Temat: Chrześcijaństwo. Wybrane zagadnienia z drugiej połowy XX wieku. 

Po przeczytaniu tematu zwróć uwagę, czym jest ekumenizm i zastanów się nad rolą Jana Pawła II dla 

rozwoju ekumenizmu.  

16 kwietnia 

Temat: Polska Ludowa w pierwszym powojennym dziesięcioleciu. 

1.Przejmowanie władzy przez komunistów. 

2.”Żołnierze wyklęci’. 

3.Gospodarka,społeczeństwo i kultura w latach 1945-1955. 

Proszę zapoznać się z tematem i zrobić notatkę do zeszytu do punktu 2. 

 23 kwietnia  

Temat: PRL w czasach Gomułki. Lata 1956-1970. 

Proszę o przeczytanie tematu. Na następnej lekcji omówimy kryzysy państwa polskiego od 1956 roku.  

30 kwietnia 2020 

Temat: Kryzysy w PRL w latach 1956-1970. 

1. „Poznański czerwiec”- 1956. 

2. „ Wydarzenia Marcowe” 1968. 

3. Grudzień 1970. 

Proszę sporządzić do zeszytu notatkę: Jakie były przyczyny i skutki wyżej wymienionych kryzysów. 



Proszę nie przesyłać odpowiedzi, tym razem będę w kontakcie telefonicznym z osobami od których 

będę chciała uzyskać odpowiedzi. 

07  maja 2020 

Temat: Rządy Gierka w latach 1970-1980. 

1. Przekazanie władzy w ręce Edwarda Gierka. 

2. Radom i Ursus w 1976 roku. 

3. Rozwój opozycji zorganizowanej. 

4. Wybór Karola Wojtyły na papieża. 

Proszę zapoznać się z tematem, ciąg dalszy za tydzień 

14 maja 2020 

Temat: Polska w latach 1970-1980. 

Napisz w formie wywiadu z Rodzicami lub Dziadkami jak żyło się na co dzień  w latach epoki 

gierkowskiej. 

Na odpowiedzi czekam do 21 maja. 

21 maja i 28 maja 2020 

Temat: Narodziny „Solidarności”. 

1. Załamanie gospodarki PRL. 

2. Narodziny NSZZ ”Solidarność”. 

3. Geneza stanu wojennego. 

4. Stan wojenny w Polsce. 

Po przeczytaniu tematu  zastanów się nad analizą tekstu według pytań ze strony 332. Następnie       

do zeszytu wykonaj do zeszytu  notatkę dotyczącą postaci ks. Jerzego Popiełuszki, bohatera tamtych 

czasów i patrona naszej szkoły. 
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