
SCENARIUSZ   LEKCJI HISTRII  DLA KLASY 8a 

(Piątek 27.03.2020r.) 

opracowała: Pelagia Bąk 

 

Temat:Polska w czasach stalinizmu. 

Cele: 

-poprawne posługiwanie się terminami :PZPR,gospodarka centralnie 

sterowana,wyścig pracy,PGR,stalinizm,ZMP,socrealizm,trójpodział władzy, 

-określenie czasu wydarzeń:XII 1948-powstanie PZPR,22.VII 1952-uchwalenie 

konstytucji PRL,1953-aresztowanie Stefana Wyszyńskiego, 

-omówienie roli postaci :W.Gomułki, B.Bieruta, J.Bermana,H.Minca, 

K.Rokossowskiego,S.Wyszyńskiego, 

-przedstawienie okoliczności powstania PZPR(członkowie jej kierownictwa), 

-omówienie przemian ustrojowych,gospodarczych,społecznych i kulturowych w 

Polsce w okresie stalinizmu, 

-podanie przykładów sowietyzacji Polski w okresie stalinizmu, 

-wskazanie przejawów walki komunistów z Kościołem katolickim oraz próby 

podporządkowania go władzy. 

 

Czas trwania lekcji: 45 minut 

 

Przebieg lekcji: 

 

1. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

 

2. Przypomnienie cech ustroju ZSRS w okresie rządów Józefa Stalina : 

-kult jednostki, 

-terror, 

-rola propagandy, 

-nacjonalizacja, 

-kolektywizacja, 

-industralizacja, 

-gospodarka planowa. 

 

3.Praca z tekstem,podr. str.176-181 .Przeczytaj ,następnie odpowiedz na pytania : 

a)Dlaczego W.Gomułka został odsunięty od władzy? 

b)Na czym polega system monopartyjny i jak doszło do jego wprowadzenia w 

Polsce? 

c)Kto pełnił najwyższe funkcje w państwie? 

d)Na czym polegał system centralnego planowania? 

e)Jakie były założenia i skutki planu sześcioletniego? 

f)Jaki cel miały próby kolektywizacji w Polsce?Jaka była skuteczność tych działań? 

g)Jakie były przejawy kultu jednostki w Polsce? Podaj przykłady. 

h)Czym był socrealizm? 

i)W jaki sposób komuniści starali się kształtować postawy młodzieży? 



j)Jakie zmiany wprowadzała konstytucja uchwalona w 1952 roku? 

k)Jakie były warunki porozumienia zawartego przez Kościół katolicki w 1950? 

l)Jaki cel miały represje stosowane przez władze wobec Kościoła? 

ł)Jakiego rodzaju prześladowania Kościoła wystąpiły w czasach stalinowskich? 

 

4."Stalinizm w Polsce"-przykładowy schemat rybiego szkieletu potraktuj jako 

notatkę(możesz go przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu). 

 

5.Praca z zeszytem ćwiczeń ,ćw.4,str.77.Fragment wypowiedzi historyka B.Brzostka 

na temat komunizmu stalinowskiego. 

 

6.Zadanie domowe :wykonaj kartę pracy. 

 

Gdy będziesz miał/miała pytania jestem dostępna online podczas trwania lekcji : 

a) pod adresem mailowym pelagia.bak@sp6sanok.pl 

b) na e-dzienniku. 

Zadanie domowe(kartę pracy) proszę przesłać do 28.03.2020r. w postaci skanu lub 

czytelnego zdjęcia. 

 

Miłej pracy :) 
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