
kl.8 

Temat: Polska w latach 70. XX wieku cz,2 

 

1) Przepisz temat i datę dzisiejszej lekcji. 

2) Przeczytaj temat z podręcznika ze str. 181-182 oraz ze str.184 ( Kultura w czasach Gomułki 

i Gierka). 

3) Przepisz lub wydrukuj notatkę z lekcji: 

 

1. Kultura „dekady Gierka” 

 

a. szybko rozwijała się telewizja, która od 1971 r. nadawała w kolorze 

 

– ogromną popularność zdobyły polskie seriale: Czterdziestolatek i 07 zgłoś się 

 

– telewizja emitowała zachodnie filmy, seriale i programy rozrywkowe 

 

b. szybko rozwijała się muzyka rozrywkowa - ogromną sławę zyskały m.in.: 

 

– Maryla Rodowicz 

 

– Budka Suflera 

 

– Maanam 

 

. wizerunek władzy poprawiały osiągnięcia sportowe, np.: 

 

– sukcesy piłkarskie kadry Kazimierza Górskiego 

 

– sukcesy siatkarzy Huberta Wagnera 

 

d. dzięki liczniejszym wyjazdom zagranicznym Polacy mogli porównywać standardy życia i 

czerpać zachodnie wzorce 

 

2. w mediach lansowano nadmiernie optymistyczny obraz sytuacji – tzw. „propaganda 

sukcesu” 

 

3. W 1976 r. została znowelizowana Konstytucja z 1952 r. 

 

a. Polska Zjednoczona Partia Ludowa została uznana za „przewodnią siłę” narodu 

 

b. wprowadzono zapis, że Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) jest krajem socjalistycznym 

 

c. wprowadzono zapis o nierozerwalnej przyjaźni polsko-sowieckiej 

 

4. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r. 

a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła 

się pogarszać. 

b. władze podjęły decyzję o znacznych podwyżkach cen na niektóre towary 

https://www.e-historia.com.pl/69-galeria-postaci-historycznych/1012-gierek-edward


c. reakcją na podwyżkę cen były strajki, które wybuchły 25 VI 1976 r. w Radomiu, 

Ursusie i Płocku 

d. do stłumienia protestów władze skierowały Zmotoryzowane Oddziały Milicji 

Obywatelskiej (ZOMO) 

e. uczestników protestów dotknęły represje 

f. zapadła natychmiastowa decyzja o wstrzymani podwyżek 

g. na towary, których brakowało, władze wprowadziły kartki 

4)  Muzyka lat 70-tych. 

polska: 

https://www.youtube.com/watch?v=c5Gem6HeC-o 

światowa : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNfOcBS3i59hmf0op_sPhvdGgOyLxgAsQ 

Zachęcam do wysłuchania i obejrzenia :) 

 

Zadanie domowe ( przedostatnie!) 

Wykonaj temat 7- Polska w latach 70.XX w. str. 82-83- zeszyt ćwiczeń 

Wykonaj quiz- test 

https://www.e-historia.com.pl/19-quizy-historyczne 

Znajdź okres Polska po II wojnie światowej i quiz- test Dekada Edwarda Gierka - Polska 

lat70. XX wieku. 

Wyślij zdjęcie z wynikiem testu.  Prześlij wykonany temat 

 

Drodzy uczniowie, 

Do końca tego tygodnia przyjmuję jeszcze zaległe prace zadane w maju ( nie będę już 

sprawdzać zaległych prac z marca i kwietnia!), natomiast do 10.06. przyjmuję zadania 

domowe z czerwca. Do 12.06. jest termin wystawienia ocen końcoworocznych ( 11.06. Boże 

Ciało i 12.06 dzień wolny od zajęć lekcyjnych), proszę więc już nie przesyłać po tym terminie 

zadań domowych z czerwca( inne prace zaległe nie będą już sprawdzane i oceniane przeze 

mnie). 

Pozdrawiam Was ciepło . Wszystkiego Najlepszego z okazji Waszego Święta :) 
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