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Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.

Rok 1956 wyznaczał bowiem nie tylko powrót do władzy [„Wiesława”] z  jego 
niesprecyzowanym nigdy i  nigdzie hasłem „polskiej drogi do socjalizmu”. 
Przede wszystkim zamykał definitywnie okres stalinowski w Polsce, choć oczy-
wiście nie oznaczał końca systemu zaprowadzonego tu po II wojnie światowej. 
Można najwyżej powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, iż był początkiem końca 
systemu – przy czym „koniec systemu” trwał ponad 30 lat i w żadnym razie nie 
przebiegał bezkonfliktowo.

J. Eisler, Polskie miesiące, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, s. 83–84.

Wskaż poprawne dokończenia zdań.
„Wiesław”, o który mowa w tekście, to

Edward Ochab.
Władysław Gomułka.

Edward Gierek.
Józef Cyrankiewicz.

Wydarzenia 1956 r. opisane w tekście nazywa się
poznańskim czerwcem.
polskim październikiem.

małą stabilizacją.
okresem stalinizmu.

Przyjrzyj się zamieszczonym znaczkom pocztowym 
i wykonaj polecenie. 
Przeczytaj zdania z  tabeli i oceń, czy są prawdziwe, czy fał-
szywe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest 
fałszywe.

Tematyka obu znaczków upamiętnia 
kościelne obchody Milenium chrztu 
Polski.

 P  F

Jeden ze znaczków odwołuje się do pro-
pagowanego przez władze programu 
rozbudowy sieci szkół.

 P  F

Tematyka obu znaczków nawiązuje do 
obchodów, które odbyły się w  1966 r. 
w Polsce.

 P  F
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Przeczytaj teksty i określ, do jakich wydarzeń one nawiązują. We właściwe miejsca 
wpisz litery, którymi oznaczono wydarzenia.

Tekst 1.

W ciągu ostatnich 10 dni zaszły w  kraju ważne wydarzenia. Niemała 
część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach 
akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie so-
cjalizmowi siły na fałszywą drogę. […] 

 

Tekst 2.

Próby rozwiązania sytuacji z klasą robotniczą za pomocą siły [...] mo-
gły doprowadzić jedynie do przelewu krwi, wykopać przepaść między 
władzą ludową i narodem [...]. Niestety, takie właśnie były decyzje kie-
rownictwa [...] bez poinformowania Komitetu Centralnego, który obra-
dował w dniu 14 grudnia, o sytuacji na Wybrzeżu.

 

Tekst 3.

Robotniczy protest przeciw wygórowanym podwyżkom, który był wy-
razem postawy niemal całego społeczeństwa, pociągnął za sobą brutal-
ne prześladowania. W Ursusie i innych miastach bito, kopano i masowo 
aresztowano demonstrantów. Najszerszy zasięg miało wyrzucanie z pra-
cy, co oprócz aresztowań szczególnie uderzyło w rodziny represjonowa-
nych.

 
Wszystkie teksty pochodzą z: Wiek XX w źródłach, op. cit., s. 399, 401, 407, 408.

Protesty robotnicze w czerwcu 1976 r.
Wydarzenia Grudnia 1970 r. na Wybrzeżu.

Strajki robotnicze w sierpniu 1980 r.
Wydarzenia Marca 1968 r.

Przyjrzyj się znaczkowi i wykonaj polecenie. 
Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania.
Sukces sportowy upamiętniony na znaczku odnie-
siono

za rządów Władysława Gomułki.
za rządów Edwarda Gierka.
po reformie administracyjnej wprowadza-
jącej podział państwa na 49 województw.
przed wyborem Karola Wojtyły na papieża.
po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.


