Temat: Jesień Narodów.
ZAPAMIĘTAJ
•
•

Zmiany w ZSRS umożliwiły upadek rządów komunistycznych w krajach bloku wschodniego.
Przemiany demokratyczne rozpoczęły się w Polsce, potem objęły Węgry , NRD,
Czechosłowację i Bułgarię. We wszystkich tych krajach miały one charakter pokojowy.
• Do najbardziej dramatycznych wydarzeń Jesieni Narodów doszło w Rumunii. Wybuchł tam
powstanie zbrojne przeciwko dyktatorowi, którego pojmano i rozstrzelano. W walkach
zginęło kilkaset osób.
• W wyniku protestów społecznych w listopadzie 1989 r. upadł mur berliński. Rok później
państwa niemieckie się zjednoczyły.
1. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.
Zmiany w ZSRS umożliwiły upadek .……………. …………………w krajach bloku
…………………………..
Przemiany ……………………………. rozpoczęły się w ……………………., potem objęły
…………., ……………, ………………………………… i …………….. We wszystkich tych
krajach miały one charakter pokojowy.
Do najbardziej dramatycznych wydarzeń ……………… ……………. doszło w ….................
Wybuchł tam ……………….. …………….. przeciwko dyktatorowi, którego …………….. i
………………….. W walkach zginęło kilkaset osób.
W wyniku protestów społecznych w listopadzie 1989 r. upadł …………. ………………...
Rok później państwa niemieckie się…………………….
2. Odpowiedz na pytania do tekstu zamieszczonego powyżej.
• Co umożliwiły zmiany w ZSRS?
…………………………………………………………………………………………………
• Do jakich dramatycznych wydarzeń doszło w Rumunii?
…………………………………………………………………………………………………
• W którym roku upadł mur berliński?
…………………………………………………………………………………………………
• Co wydarzyło się po upadku muru berlińskiego?
…………………………………………………………………………………………………
3. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.

•

Wskaż poprawne dokończenie zdania. Przedstawione w tekście wydarzenia nastąpiły w
A. Czechosłowacji.
C.
Bułgarii.
B. Rumunii.
D.
NRD.

•

Przeczytaj zdania z tabeli i oceń, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F jeśli zdanie jest fałszywe.
A. Ceausescu był zwolennikiem demokratyzacji systemu politycznego, dlatego P F
wspierał reformy w Związku Sowieckim.
B. W celu poparcia istniejącego systemu oraz swojej osoby Ceausescu P F
organizował wielkie manifestacje.
C. Ceausescu został obalony w wyniku zbrojnego zamachu stanu i skazany na P F
śmierć.

•

Znajdź i napisz w kilku zdaniach z dostępnych Ci źródłach życiorys Vaclava Havela.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Przyjrzyj się zdjęciu i wykonaj polecenie. Wskaż poprawne dokończenie zdania.

•

Zdjęcie przedstawia:
A. Aksamitną rewolucję.
B. Rozwiązanie Układu Warszawskiego.
C. Antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.
D. Upadek muru berlińskiego.

