
Wszelkie zapytania i prace proszę przesyłać na adres: radekj1@op.pl                

do 1 kwietnia 2020 r. 

 

Zadanie 1 

Uzupełnij tekst. 

Pod koniec czerwca……. roku powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. 

Wicepremierem tego rządu został przedstawiciel opozycji 

………………………..                                                                             (0-2p)  
 

Zadanie 2 

Podkreśl właściwą odpowiedź. 

 

Na mocy postanowień konferencji poczdamskiej siły alianckie i rosyjskie 

podzieliły obszary: 

 

Japonii, Iranu, Indochin, Korei                                                                  (0-1p)                                                                
 

Zadanie 3 

Podczas obrad konferencji poczdamskich Wielką Brytanię reprezentował  

 

a. Harry Truman. 

b. Franklin Delano Roosevelt. 

c. Clement Attlee. 

d. Winston Churchill.                                                                               (0-1p)                                                                            
  
Zadanie 4 

Podkreśl właściwą odpowiedź, która dokończy to zdanie: 
  

Bezpośrednią przyczyną blokady Berlina przez ZSRR była …….. 

A. Zła sytuacja bytowa ludności. 

B. Reforma walutowa w wyniku której markę III Rzeszy zastąpiono marką 

niemiecką. 

C. Ucieczka Niemców z rosyjskiej strefy okupacyjnej. 

D. Decyzja aliantów dotycząca powstania RFN.                                         (0-1p) 
                                              

Zadanie 5 

Dopisz daty do poniższych wydarzeń: 

 

1. Plan Marshalla…………................................................................................... 

2. Wymiana pieniędzy w  Polsce……………........................................................ 

3. Powstanie węgierskie…...…............................................................................... 

4. Powstanie PZPR…….…..................................................................................... 

                                                                                                                       (0-4p) 

Zadanie 6 

Podkreśl imię i nazwisko premiera, który ogłosił wystąpienie Węgier z Układu 

Warszawskiego. 

Matyas Rakosi, Janos Kadar, Imre Nagy, Józef Bem.                           (0-1p)       
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Zadanie 7 

Wstaw znak „x” w wykropkowane miejsca obok stwierdzeń, które dotyczą 

decyzji podjętych podczas wizyty Gomułki w Moskwie pod koniec października 

1956 roku. 

 

.....podpisano umowę regulującą stacjonowanie w Polsce radzieckich wojsk 

.....oddanie pod kontrolę Polsce wschodnich i północnych ziem niemieckich 

…..przymusowe wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji 

      i Węgier 

…..umożliwiono powrót Polakom z terenów ZSRR i łagrów 

…..zajęcie przez ZSRR obszarów Królewca  

…..unormowano rozliczenia finansowe związane z eksportem polskiego węgla 

do ZSRR                                                                                           (0-3p) 
                                                                                                                                                                                                        

Zadanie 8 

Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego oraz własnej wiedzy podaj 

jakiego wydarzenia dotyczy powyższy fragment. Podaj datę roczną jego 

powstania. 

 

[…] Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy 

ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie w interesie klasy robotniczej,  

w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie stopy 

życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej 

Ojczyzny. Z wdzięcznością natomiast witać będziemy zawsze każdy przejaw zdrowej, 

patriotycznej krytyki naszych braków, błędów i niedociągnięć. 
 

……………………………………………………………………………...(0-2p) 

Zadanie 9 

Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które chronologiczne jest pierwsze i 

to które jest ostatnie. Obok wydarzenia pierwszego postaw literę A, a obok 

ostatniego literę B: 

1. Powstanie Układu Warszawskiego.  

2. Powstanie berlińskie.    

3. Utworzenie PZPR.   

4. Śmierć Józefa Stalina.  

                                                                                                                       (0-2p) 

Zadanie 10 

Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w 

kolejnych rubrykach (A, B, C, D) dopisz obok podanej informacji: prawda lub 

fałsz. 

A. W 1949 r. RFN wstąpiło do NATO.  

B. W wyniku powstania berlińskiego powstał mur berliński.    

C. Po śmierci Stalina władze w ZSRR przejął Żdanow.  

D. W wyniku przyjęcia RFN do NATO, ZSRR stworzył 

Układ Warszawski. 

 

                                                                                                                       (0-4p) 



Zadanie 11 

Podaj imiona i nazwiska osób, których dotyczą podane opisy. 

 A. Objął urząd prezydenta po wyborach do sejmu w 1947 roku. 

………………………………………………………………………………......... 

B. Premier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. 

……………………………………………………………………………………. 

C. Przeprowadził nacjonalizację przemysłu i handlu w Polsce.                   

……………………………………………………………………………………. 

D. Przywódca Jugosławii. 

……………………………………………………………………………............. 

                                                                                                                       (0-4p)                                                           

Zadanie 12 

20 X 1956 r. wybrano 

A. Nikitę Chruszczowa na przywódcę KPZR . 

B. Imre Nagy został premierem Węgier. 

C. Józefa Cyrankiewicza na prezydenta Polski. 

D. Władysława Gomułkę na I sekretarza PZPR.                                          (0-1p) 

 

Zadanie 13 

Opisz powstanie berlińskie.                                                                           (0-4p) 


