Imię i nazwisko ……………………………………………………… Klasa ………… Grupa A

Rozdział 22. Od stalinizmu do małej stabilizacji
Polecenie 1. (3 punkty)
Zaznacz informacje dotyczące postaci ukazanej na ilustracji.

□ A. Został prymasem w 1948 r.
□ B. Udał się na przymusową emigrację.
□ C. Stanął na czele ruchu tzw. księży patriotów.
□ D. Dążył do porozumienia z władzami komunistycznymi.
□ E. W 1953 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy UB.
Polecenie 2. (5 punktów)
Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej.
A. Polski Październik.

………

B. Poznański Czerwiec.

………

C. Obchody 1000-lecia państwa polskiego.

………

D. Układ o uznaniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.

………

E. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. ………

Polecenie 3. (5 punktów)
Określ, czy podane informacje odnoszą się do wydarzeń związanych z małą stabilizacją. Wstaw
znak X w odpowiednich rubrykach.
Informacja
Poprawa sytuacji gospodarczej w pierwszych latach rządów Gomułki.
Odwołanie wielu zapoczątkowanych reform i zaostrzenie cenzury.
Wybuch licznych protestów społecznych.
Początkowy rozwój przemysłu lekkiego.
Nawiązanie trwałej współpracy z Kościołem katolickim.

TAK

NIE

Imię i nazwisko ……………………………………………………… Klasa ………… Grupa B

Rozdział 22. Od stalinizmu do małej stabilizacji
Polecenie 1. (3 punkty)
Zaznacz informacje dotyczące wydarzenia ukazanego na ilustracji.

□ A. Wzięło w nim udział ok. 100 tysięcy osób.
□ B. Doszło do niego w październiku 1956 r.
w Poznaniu.

□ C. Brali w nim udział członkowie partii
komunistycznej.

□ D. Było spowodowane niskimi zarobkami
i wyśrubowanymi normami.

□ E. Zakończyło się starciem z Wojskiem Polskim
i śmiercią kilkudziesięciu ludzi.

Polecenie 2. (5 punktów)
Ponumeruj wydarzenia w kolejności chronologicznej.
A. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. ………
B. Układ o uznaniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.

………

C. Symboliczny koniec polskiego Października.

………

D. Obchody 1000-lecia państwa polskiego.

………

E. Aresztowanie prymasa Wyszyńskiego.

………

Polecenie 3. (5 punktów)
Określ, czy podane informacje odnoszą się do bezpośrednich skutków polskiego Wstaw znak X w
odpowiednich rubrykach.
Informacja
Uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Usunięcie religii ze szkół.
Rezygnacja władz z próby zmuszania chłopów do kolektywizacji.
Możliwość wydawania książek o AK i o powstaniu warszawskim.
Zamknięcie czasopisma „Po Prostu”.

TAK

NIE

