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ƐĺաPrzyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenie.

Wskaż wszystkie poprawne zakończenia zdania.
Powyższy bon towarowy

ĺbył wydawany przez bank PEKAO.
ĺbył środkiem płatniczym w sklepach Społem.
ĺpozwalał na zakup towarów w sklepach PEWEX.
ĺbył zagraniczną walutą zakazaną w PRL.
ƑĺաPrzeczytaj zdania z tabeli i oceń, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz P, jeśli
zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
ĺ Po reformie administracyjnej z 1975 r. w Polsce zwiększyła się
liczba województw do 49.

P

F

ĺ Zmiana Konstytucji PRL w 1976 r. wprowadzała zapis o przewodniej roli partii.

P

F

ĺ Polskie społeczeństwo z zadowoleniem przyjęło zmiany w Konstytucji PRL, gdyż wzmacniały one rolę ZSRS w stosunkach
z Polską.

P

F

ƒĺաPrzeczytaj fragment Ballady o szosie E7 autorstwa Jana Krzysztofa Kelusa
i wykonaj polecenia.
Czerwony Radom pamiętam siny
Jak zbite pałką ludzkie plecy
Szosę E7 na dworcach gliny
Jakieś pieniądze jakieś adresy

Strach w ludzkich oczach upokorzenie
W spotniałych palcach świstki wyroków
Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia
Listy z więzienia lekarz adwokat

http://www.tekstowo.pl/piosenka,jan_krzysztof_kelus,ballada_o_szosie_e7.html
(dostęp 28.01.2018 r.)
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Ɛĺ Napisz, do jakich wydarzeń odwołuje się autor tekstu. Podaj rok tych wydarzeń.
Ƒĺ Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Wymienione w tekście ścieżki zdrowia były
ĺformą pomocy udzielanej protestującym pobitym przez ZOMO.
ĺćwiczeniami, jakie przechodzili członkowie ZOMO.
ĺformą represji stosowaną wobec protestujących.
ĺnazwą kolejek ludzi oczekujących pod sklepami na dostawy towaru.
ƓĺաWskaż poprawne zakończenie zdania.
Przedstawiony znaczek pocztowy został wydany z okazji
ĺlicznych sukcesów polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich.
ĺrozwoju przemysłu lotniczego w Polsce.
ĺlotu pierwszego Polaka w Kosmos.

5.աPrzeanalizuj dane statystyczne i wykonaj polecenia.
ĺNapisz, na jakie lata przypada
gwałtowny wzrost zadłużenia
zagranicznego Polski.

POGGRODUöZ

ĺwizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce.








       

ĺPodaj przyczyny wzrostu zadłużenia zagranicznego w I połowie lat 70. XX w.

ѵĺաOpisz sukcesy polskiej gospodarki w pierwszym okresie rządów Edwarda Gierka.
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