
Temat: Polska i Europa po II wojnie światowej – lekcja powtórzeniowa. 

Dziś spotykamy się na lekcji powtórzeniowej.  

Na pierwszych zajęciach w nowym planie napiszecie sprawdzian. Na platformie test portal udostępnię 

Wam test, do którego link dostaniecie przez szkolną pocztę rano w dzień sprawdzianu. Przypomnę się, 

gdy zostanie opublikowany nowy plan. Gdybyście mieli pytania, proszę, aby jedna osoba kierowała na 

mojego maila, a moją odpowiedzią dzieliła się z klasą na Waszej grupie.  

Poniżej zamieszczam główne daty oraz ćwiczenia dotyczące postaci, pojęć i wydarzeń. Proszę, abyście w 

ramach przygotowania do testu zrobili te ćwiczenia. 

Daty – Europa i świat 

25 kwietnia 1945 r. – Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych 

17 lipca -2 sierpnia 1945 r. – Konferencja poczdamska 

1948 r. – wprowadzenie blokady zachodnich sektorów Berlina 

1949 r. (4 kwietnia) podpisanie traktatu północnoatlantyckiego (powstanie NATO) 

1949 r. – utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) 

1949 r. – proklamowanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN) 

1949 r. – proklamacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) 

1953 r. – śmierć Józefa Stalina 

1953 r. – powstanie berlińskie 

1955 r. – Utworzenie Układu Warszawskiego 

1956 r. – XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (referat Chruszczowa) 

1956 r. – powstanie na Węgrzech  

Daty - Polska 

21 lipca 1944 r. – Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) 

22 lipca 1944 r. Ogłoszenie Manifestu do Narodu Polskiego (Manifestu PKWN) 

31 XII 1944 r. przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy 

19 I 1945 r. – rozwiązanie Armii Krajowej przez gen. Leopolda Okulickiego   

1945 r. (czerwiec) – proces szesnastu 

28 VI 1945 r. – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN)  

1945 (22 sierpnia) – Utworzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego  (PSL) 

30 czerwca 1946 r. – Referendum 

19 stycznia 1947 – wybory do sejmu ustawodawczego 

15 grudnia 1948 r. – powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) 

1950 r. – układ w Zgorzelcu (układ graniczny z NRD) 

1953 – aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego 

28 czerwca 1956 r. – Strajk w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego w Poznaniu 

październik 1956 r. – VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

 

Jaką rolę odegrały poniżej zamieszczone postacie w omawianym okresie? 

Postacie: 

Europa i świat Polska 

Adenauer Konrad 
 

Attlee Clement 
 

Chruszczow Nikita 
 

Churchill Winston 

 

Kadar Janos 

 

Marshall George 

Bierut Bolesław 
 

Cyrankiewicz Józef 
 

Fieldorf August Emil 
 

Gomułka Władysław 

 

Mikołajczyk Stanisław 

 

Minc Hilary 

http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=977:adenauer-konrad&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=975:attlee-clement-richard&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=983:chruszczow-nikita&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=719:churchill-winston&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=976:marshall-george&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1010:bierut-boleslaw&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1011:cyrankiewicz-jozef&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=940:fieldorf-august-emil&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:gomulka-wladyslaw&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=927:mikolajczyk-stanislaw&catid=69:galeria-postaci-historycznych


 

Nagy Imre 

 

Stalin Józef 
 

Truman Harry 

 

 

Okulicki Leopold 
 

Osóbka-Morawski Edward 
 

Wyszyński Stefan 

 

Jak należy rozumieć poniższe pojęcia w odniesieniu do omawianego okresu? 

 

Bizonia 

 

blokada Berlina Zachodniego 

 

dekartelizacja 

 

demilitaryzacja 

 

demokratyzacja 

 

denazyfikacja 

 

doktryna Trumana 

 

indoktrynacja 

 

industrializacja 

 

kolektywizacja 

 

kult jednostki 

 

linia Curzona 

 

nacjonalizacja 

 

natolińczycy 

 

parcelacja  

 

puławianie 

 

referendum 1946 r. 

 

reparacje 

 

socrealizm 

 

 Trizonia 

 

układ warszawski 

 

zimna wojna 

 

„żelazna kurtyna” 

http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=646:stalin-jozef&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:okulicki-leopold&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:osobka-morawski-edward&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:wyszynski-stefan&catid=69:galeria-postaci-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=962:dekartelizacja&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=607:demilitaryzacja&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=954:demokratyzacja&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=956:denazyfikacja&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=614:indoktrynacja&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=615:industrializacja&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=618:kolektywizacja&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=496:linia-curzona&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=970:nacjonalizacja&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=503:parcelacja&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=961:referendum&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=626:reparacje&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych
http://www.e-historia.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=627:socrealizm&catid=68:podreczny-slowniczek-pojec-historycznych


 

 

Zagadnienia: 

konferencja w Poczdamie 

 

plan Marshalla 

 

przejęcie władzy przez komunistów w krajach wyzwalanych przez ZSRR 

 

kształtowanie się władzy komunistów Polsce (od PKWN poprzez RTRP, TRJN 

 

organizacja Niepodległość (NIE) 

 

WiN 

 

proces szesnastu 

 

pogrom kielecki 1946 r 

 

akcja „Wisła” 

 

wybory 1947 r. 

 

reforma rolna 1944 r. 

 

nacjonalizacja przemysłu i handlu w oparciu o ustawę z 3 stycznia 1946 r. 

 

„bitwa o handel” 

 

wymiana pieniędzy 1950 r. 

 

3-letni plan odbudowy a plan 6-letni – podobieństwa i różnice 

 

scena polityczna (PPR + PPS = PZPR, SL + PSL = ZSL, SD + SP = SD) 

 

zmiany, jakie wprowadziła Konstytucja PRL 

 

powstanie RFN i NRD 

 

powstanie berlińskie (Dlaczego wybuchło? Jak się zakończyło?)  

 

powstanie węgierskie (Dlaczego wybuchło? Jak się zakończył?) 

 

zmiany w polityce ZSRR po XX Zjeździe KPZR - 1956 r. 

 

poznański czerwiec 1956 r. (Dlaczego wybuchło? Jak się zakończyło?)  

 

zmiany w Polsce po objęciu władzy przez Władysława Gomułkę (październik 1956 r.) 

 

 


