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     Lekcja 

Temat: Upadek komunizmu. 

Komunizm : 

1. Ideologia i doktryna społeczna postulująca zbudowanie społeczeństwa 

bezklasowego, opartego na społecznej własności środków produkcji i równym 

podziale dóbr 

2. Ustrój totalitarny realizowany w ZSRR, narzucony krajom Europy 

Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej, oparty na monopolu 

władzy skupionej w rękach jednej partii. 

 

 
Na fali masowych strajków na przełomie 1988 i 1989 roku władze 

komunistyczne w Polsce postanowiły zasiąść do rozmów z przedstawicielami 

związku zawodowego ,,Solidarność". 

Potężny ruch społeczny zaktywizował niemal 10 mln Polaków, którzy 

sprzeciwiali się dyktatowi Związku Radzieckiego i opowiadali się za 

niezależnością i suwerennością państwa polskiego.  

Na mocy ustaleń dwustronnych rozmów przy tzw. Okrągłym Stole 4 

czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze wolne wybory w Polsce od zakończenia 

II wojny światowej. Komuniści zgodzili się na dopuszczenie do wolnego 

głosowania 35% mandatów sejmowych i 100% mandatów senackich. W 

konsekwencji miażdżącego zwycięstwa ,,Solidarności" premierem został 

mianowany przedstawiciel ruchu Tadeusz Mazowiecki. 

I. Kryzys ZSRR 

1. Pogarszanie się sytuacji gospodarczej i społecznej 

2. Konflikt w Afganistanie1978- 1989 r. 

3. Sytuacja w ZSRR w latach 80-ych 
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 zmiany u steru rządów po śmierci Leonida Breżniewa – 10 XI 1982 r. 

 – Jurij Andropow 

 – Konstantin Czernienko 

 przejęcie funkcji sekretarza generalnego KPZR przez Michaiła 

Gorbaczowa 

 – próba reform – pierestrojka, głasnost, uskorienie 

 – wybór Gorbaczowa na nowo utworzony urząd prezydenta ZSRR 

 II. Jesień Ludów 

1. Podpisanie Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie (KBWE) – 1975 r. 

2. Aksamitna rewolucja w Czechosłowacji – listopad 1989 r. 

3. Obalenie komunizmu w NRD 

 ustąpienie pod naciskiem społecznym Ericha Honeckera  ze stanowiska 

sekretarza generalnego SED – 18 X 1989 r. 

 ogłoszenie otwarcia granic z RFN 

 obalenie muru berlińskiego  - 9 XI 1989 r. 

 wejście w życie traktatu zjednoczeniowego RFN i NRD – X 1990 r. 

4. Obalenie komunizmu na Węgrzech i w Bułgarii – 1990 r. 

5. Obalenie komunizmu w Rumunii 

6. Upadek komunizmu i wybuch wojny domowej w Jugosławii 

7. Obalenie komunizmu i kryzys w Albanii. 

8. Likwidacja komunistycznych organizacji międzynarodowych 

 rozwiązanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – 28 

czerwca 1991 r. 

 rozwiązanie Układu Warszawskiego – 1 lipca 1991 r. 

 III. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 

 Utworzenie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) 1991 r. 

 Rozwiązanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – 26 XII 

1991 r. 

 Uniezależnienie się części republik radzieckich 

Przepisz temat i definicję komunizmu, zapoznaj się z tematem i zapisz wiek 
wydarzenia rzymskimi cyframi: 

-1989 r.- 


