
 

 

Klasy: VIIIa,VIIIb

Temat lekcji : Rozpad ZSRR

Lekcje z tego tematu odbędą się ze mną on-line na Skype.

Klasa VIIIa:  16 kwietnia, godzina 9.00

Klasa VIIIb:  6 kwietnia, godzina 11.00

Po lekcji proszę o wykonanie ćwiczeń powtórzeniowych i przesłanie do mnie w terminie do 

           Klasa VIIIa: 18 kwietnia

Klasa VIIIb:  8 kwietnia

Link do formularza odpowiedzi poniżej  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc794vi9uc64KKOONiLtpkVpKgKxkprzWmKmHKTow

NcWqjdDQ/viewform?usp=sf_link

Rozpad ZSRR

Polecenie 1.

Zaznacz i przepisz  przyczyny, które skłoniły władze ZSRR do podjęcia reform wewnętrznych.

□ gigantyczne koszty wyścigu zbrojeń
□ zwycięstwa w walkach w Afganistanie
□ rosnąca przewaga technologiczna Zachodu
□ pragnienie realizacji hasła „wszechświatowej rewolucji”
□ dążenie do zwiększenia kontaktów handlowych, które pozwoliłyby ożywić gospodarkę kraju 
□ ogłoszenie przez prezydenta USA Ronalda Reagana planu budowy systemu obrony 
antyrakietowej na orbicie okołoziemskiej

Polecenie 2.

Dopisz wyjaśnienia do podanych haseł związanych ze słabościami ZSRR.

a) centralizacja władzy
…………………………………………………………………………………………………………
b) ograniczanie praw człowieka
…………………………………………………………………………………………………………
c) zacofanie gospodarki
…………………………………………………………………………………………………………

Polecenie 3. 

Uzupełnij tabelę i przepisz rozwiązania do karty.

a)
………………. ogłoszenie przez przywódcę ZSRR konieczności pierestrojki

b)
1986 …………………………………………………………………………

c)
1990 …………………………………………………………………………

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc794vi9uc64KKOONiLtpkVpKgKxkprzWmKmHKTowNcWqjdDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc794vi9uc64KKOONiLtpkVpKgKxkprzWmKmHKTowNcWqjdDQ/viewform?usp=sf_link


d)
………………. ogłoszenie porozumienia białowieskiego

Polecenie 4.

Zaznacz  elementy  programu  pierestrojki  i  głasnosti,  które  zamierzał  realizować  Michaił
Gorbaczow.

□ dopuszczenie do udziału w wyborach innych kandydatów niż zatwierdzeni przez partię
□ złagodzenie cenzury i wprowadzenie ograniczonej wolności słowa
□ możliwość prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej
□ pozbawienie władzy zwolenników reformy państwa
□ doprowadzenie do rozpadu ZSRR 
□ wycofanie wojsk z Afganistanu

Polecenie 5.

Dopisz wyjaśnienia do podanych haseł związanych ze słabościami ZSRR.

a) propaganda
…………………………………………………………………………………………………………
b) wielonarodowość państwa
…………………………………………………………………………………………………………
c) stosunek obywateli do władzy
…………………………………………………………………………………………………………

Polecenie 6.

Uzupełnij tabelę i przepisz braki do karty.

a)
………………. Michaił Gorbaczow został przywódcą ZSRR

b)
1986 …………………………………………………………………………

c)
1990 …………………………………………………………………………

d)
………………. rozpad Związku Radzieckiego



Punkty- ocena

20-    6

18- 19- 5

16- 17-  4

12- 15-  3

8-  11-  2

0-   7-   1


