
 

 

 

Zdalne lekcje : historia  21.04. 
 

kl.8 

 

I Zapisz temat i datę lekcji : 

Temat : Stalinizm w Polsce cz.1 

II Przeczytaj temat z podręcznika ze str. 160-162. 

III Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji : 

1. Utworzenie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) – 1948 r. 

a. Władysław Gomułka został oskarżony o „odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne” i odwołany 

ze stanowiska I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (KC PPR), a 

następnie uwięziony 

b. 15 XII 1948 r. podczas kongresu zjednoczeniowego Polska Partia Socjalistyczna (PPS) 

została połączona z Polską Partią Robotniczą (PPR) tworząc Polską Zjednoczoną Partię 

Robotniczą (PZPR) 

c. w Polsce działały jeszcze dwie partie: 

– Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) 

– Stronnictwo Demokratyczne (SD) 

d. mimo to w Polsce funkcjonował system monopartyjny, ponieważ ZSL i SD były całkowicie 

zależne od PZPR 

2.  22 VII 1952 r. sejm uchwalił Konstytucję 

a. w treść konstytucji ingerował osobiście Józef Stalin 

b. konstytucja z 1952 r. wprowadzała nową nazwę państwa – Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) 

c. konstytucja likwidowała trójpodział władzy i ustanawiała: 

– jednoizbowy sejm 

– 15-osobową Radę Państwa zastępowała zlikwidowany urząd prezydenta 

d. rzeczywista władza w państwie spoczywała w rękach I sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej (PZPR) 

e. konstytucja ograniczała prawa obywatelskie, wprowadzając zapis, że „nie mogą one godzić w 

ustrój i porządek prawny PRL” 

Podsumowanie :  

 

Stalinizm – system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni 

władzy przez Józefa Stalina. Podstawowymi cechami stalinizmu były:  Nieograniczona władza 

Stalina prowadząca w późniejszym okresie do tzw. kultu jednostki. 

 

Stalinizm w Polsce trwał od 1948 do 1956 roku. Polski stalinizm to powielenie sowieckiego terroru 

- systemu terroru opartego na kontroli wszelkich dziedzin życia przez partię komunistyczną . 

Polska była całkowicie podporządkowana ZSRR. Władze w kraju kontrolował ambasador ZSRR, 

który był faktycznym namiestnikiem Moskwy.  

kl.6 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1013-gomulka-wladyslaw


I Zapisz temat lekcji i datę 

Temat : Monarchia parlamentarna w Anglii . 

II Przeczytaj temat z podręcznika 127-130 

III Przepisz notatkę lub wydrukuj ( wklej do zeszytu) 

 

1. Przyczyny wybuchu wojny domowej 

a. dążenie Karola I Stuarta do ustanowienia w Anglii monarchii absolutnej 

b. nowa szlachta i mieszczanie chcieli zwiększyć swoje wpływ na władzę 

c. w Anglii zaostrzał się konflikt religijny 

– król był zwolennikiem anglikanizmu 

– opozycja w parlamencie to purytani  

2. Wojna domowa w Anglii 

a. wybuch wojny między królem a parlamentem nastąpił w 1642 r. 

– przywódcą parlamentu został Oliver Cromwell 

– króla popierali rojaliści – głównie arystokracja 

b. armia parlamentu pokonała wojska królewskie pod Naseby – 1645 r. 

c. Karol I Stuart został skazany na śmieć - egzekucja odbyła się w 1649 r. 

3. Po egzekucji Karola I Stuarta w Anglii ustanowiono republikę 

a. parlament stanowił prawo 

b. funkcję rządu pełniła Rada Stanu z Oliverem Cromwellem na czele 

c. Anglia podbiła Irlandię i Szkocję 

4. Dyktatura Olivera Cromwella (1653-1658) 

a. w 1653 r. Oliver Cromwell ogłosił się lordem protektorem 

b. Cromwell rozwiązał parlament i wprowadził dyktaturę 

c. za rządów Cromwella Anglia stała się potęgą morską 

5. Ustanowienie w Anglii monarchii parlamentarnej 

a. decyzję o przywróceniu w Anglii monarchii podjął parlament w 1660 r. 

b. na tronie zasiadł Karol II Stuart, a następnie Jakub II Stuart 

c. po detronizacji Jakuba II w 1688 r.  królem został Wilhelm III Orański 

d. w 1689 r. parlament ogłosił Deklarację praw narodu angielskiego 

e. Anglia stała się monarchią parlamentarną 

– władza króla została ograniczona – pełnił funkcje reprezentacyjne 

– władzę ustawodawczą sprawował parlament 

– władzę wykonawczą sprawował rząd 

– władza sądownicza należała do niezależnych sądów 

IV Zapoznaj się z materiałem z epodręcznika - link 

 

https://epodreczniki.pl/a/monarchia-parlamentarna/DEWAmb2jv 

 

A następnie odpowiedz na pytania zawarte w tym materiale : Przepisz pytania i odpowiedzi napisz 

komputerowo i prześlij ( nie w zeszycie , bo nie mogę większości prac odczytać ). 

 

 

Polecenie4 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2457-karol-i-stuart
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2490-monarchia-absolutna-absolutyzm
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2240-anglikanizm
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2498-purytanie
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2464-cromvell-oliver
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1301-arystokracja
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1476-republika
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/608-dyktatura
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/608-dyktatura
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/608-dyktatura
https://www.e-historia.com.pl/70-katalog-nazw/2491-monarchia-parlamentarna
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1080-monarchia
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2458-karol-ii-stuart
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2447-jakub-ii-stuart
https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/2513-detronizacja
https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/2468-wilhelm-iii-oranski
https://epodreczniki.pl/a/monarchia-parlamentarna/DEWAmb2jv


Dlaczego zgodnie z tekstem źródłowym uwięzieni byli długo przetrzymywani w więzieniu? Kto, 

twoim zdaniem, mógł wpływać na urzędników, aby tak było? 

Polecenie 5 

Czemu miał zapobiec Habeas Corpus Act? 

Polecenie 6 

Na podstawie powyższych tekstów wymień, co postanawiał Habeas Corpus Act. 

Polecenie 7.2 

Wymień na przykładzie Anglii główne cechy monarchii parlamentarnej. 

Polecenie 7.3 

Porównaj monarchię parlamentarną z monarchią absolutną, uwzględniając:( można zrobić w formie 

tabelki ) 

wzór tabelki w pliku 

• zakres władzy monarchy, 

• prawa i obowiązki poddanych, 

• rolę instytucji reprezentujących społeczeństwo lub jego stany (parlamentu). 

Termin wykonania pracy 28.04. 


