
Zdalne lekcje 16.04  historia 

 

kl.8 

 

Temat lekcji : Komuniści u władzy 

 

1) Przepisz temat lekcji do zeszytu . 

2) Zapoznaj się z tematem z podręcznika ze str. 152-158 

3) Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji : 

 

1. Układ sił politycznych w Polsce po zakończeniu wojny 

a. od28 VI 1945 r. władzę w Polsce sprawował Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN) 

b. dominującą rolę w TRJN odgrywała Polska Partia Robotnicza (PPR) oraz uzależnione od niej 

tzw. partie koncesjonowane: 

– Stronnictwo Ludowe (SL) 

– Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 

– Stronnictwo Demokratyczne (SD) 

c. do walki z komunistami przystąpiły 

– utworzone przez Stanisława Mikołajczyka Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 

– Stronnictwo Pracy 

2. 30 VI 1946 r. odbyło się tzw. referendum ludowe 

a. referendum ludowe miało być testem popularności głównych sił politycznych w Polsce 

b. w referendum zadano obywatelom Polski trzy pytania dotyczące: 

– likwidacji senatu 

– zatwierdzenia reform społeczno-gospodarczych 

– uznania granic na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej 

c. sfałszowane wyniki referendum dały zwycięstwo komunistom 

3. 19 I 1947 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego 

a. władze komunistyczne wobec zwolenników Stanisława Mikołajczyka i PSL stosowały terror 

b. przeciwko PSL działały: 

– Milicja Obywatelska (MO) 

–Urząd Bezpieczeństwa (UB) 

– cenzura prewencyjna 

c. sfałszowane wyniki wyborów dały zwycięstwo komunistom 

Zadanie domowe : termin wykonania pracy  22.04 . 

1. Dopisz daty do poniższych wydarzeń : 

a) PKWN przekształcił się w Rząd Tymczasowy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej .............. 

b) Powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ( TRJN)ze Stanisławem Mikołajczykiem jako 

wicepremierem i ministrem rolnictwa ........ 

c) Odbyła się konferencja w Poczdamie ...... 

d) Komuniści przeprowadzili referendum ........ 

e) Odbyły się wybory do Sejmu ........ 

f) W ramach akcji " Wisła" władze przesiedliły 140 tys. Ukraińców na Ziemie Odzyskane ..... 

2. Uzupełnij tabelkę : 1 załącznik 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/927-mikolajczyk-stanislaw
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/629-terror


 

 

Tabelka 

 

Konferencja poczdamska 

Motywy kierujące politykami w sprawie pólnocno-zachodnich granic Polski 

 

Tymczasowy Rząd Jedności 

Narodowej 

Józef Stalin Zachodni przywódcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


