
HISTORIA klasa VIII od 04.05. do 08.05. 

 

Witam Was serdecznie 

Przesyłam kolejne treści do przeczytania. Pozdrawiam Was. 

 

Temat: Przemiany w Polsce po 1989 roku. (04.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

- sytuacja wewnętrzna Polski po 1989 r. 

 

 

Trudności III Rzeczpospolitej 

 

 

 



 

Nowe partie polityczne  

W kraju zachodziły wielkie zmiany polityczne. Na jedenastym, ostatnim zjeździe 

rozwiązała się PZPR, a jej działacze utworzyli kilka ugrupowań. Największe znaczenie 

uzyskała wkrótce Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP), przekształcona 

w drugiej połowie lat 90. w Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), z liderami – 

Aleksandrem Kwaśniewskim i Leszkiem Millerem na czele. Odradzały się tradycyjne                

i powstawały nowe partie polityczne, m.in. unia demokratyczna (później unia 

wolności), polska partia socjalistyczna, unia polityki Realnej czy zjednoczenie 

chrześcijańsko-narodowe. Były to partie opozycyjne w stosunku do partii 

komunistycznej. Niebawem doszło do podziałów w łonie niedawnej opozycji. 

 

Lech Wałęsa prezydentem  

Rozłamy wśród byłej opozycji uwidoczniły się w czasie wyborów prezydenckich. 

Zgodnie ze zmienioną konstytucją prezydenta wybierał cały naród. 25 listopada 

1990 roku odbyła się pierwsza tura wyborów, w których przeciwko sobie 

stanęli m.in. niedawni współpracownicy Lech Wałęsa i Tadeusz 

Mazowiecki. Nowym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym                

w pierwszych w pełni demokratycznych wyborach, został Lech Wałęsa.                  

W wyniku porażki wyborczej ze stanowiska premiera ustąpił Tadeusz Mazowiecki. Jego 

miejsce zajął Jan Krzysztof Bielecki, którego rząd kontynuował ambitny program 

reform gospodarczych, mających przekształcić Polskę w państwo kapitalistyczne                            

z gospodarką opartą na regułach rynkowych. 

 

 

Pierwsze w pełni demokratyczne wybory parlamentarne  

Wśród polityków dawnej opozycji coraz głośniej domagano się skrócenia kadencji 

sejmu i senatu, a także rozpisania nowych w pełni demokratycznych wyborów.                          

Po wielu problemach i konfliktach politycznych pierwsze wolne wybory 

parlamentarne odbyły się 27 października 1991 roku. W ich wyniku powstał 

bardzo mocno podzielony parlament, w którym niezwykle trudno było zbudować 

stabilną koalicję rządową. Ostatecznie dwa miesiące po wyborach został 



powołany nowy rząd z premierem Janem Olszewskim. Na skutek sporów                         

z prezydentem o kontrolę nad wojskiem oraz w kwestii ujawnienia byłych 

agentów komunistycznej Służby Bezpieczeństwa został on  w czerwcu 1992 

roku odwołany. Nowym premierem została Hanna Suchocka. Mimo że 

kierowany przez nią rząd kontynuował reformy gospodarcze, w kraju narastało 

niezadowolenie. Polacy bali się rosnącego bezrobocia i nie potrafili się przystosować do 

zachodzących zmian. Coraz częściej wybuchały strajki robotników prywatyzującego się 

przemysłu, obawiających się utraty miejsc pracy. W wielu większych miastach 

dochodziło do manifestacji niezadowolenia. W maju 1993 roku sejm przegłosował 

wniosek „Solidarności” o odwołanie rządu Suchockiej. Kilka dni później prezydent 

Wałęsa rozwiązał parlament, który, jego zdaniem, nie mógł poradzić sobie                                       

z narastającymi w kraju konfliktami. 

 

Proszę przepisać do zeszytu 

4 czerwca 1989 roku odbyły się „częściowo wolne” wybory. Nowym 

prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym w pierwszych w pełni 

demokratycznych wyborach, został Lech Wałęsa. Pierwsze wolne wybory 

parlamentarne odbyły się 27 października 1991 roku. 

 

Pytanie podsumowujące (odpowiedz ustnie) 

Wymień trudności przed którymi stanęła III Rzeczpospolita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat: Reformy gospodarcze w Polsce w latach 90. (06.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

- reformy gospodarcze, plan Balcerowicza, gospodarka wolnorynkowa, prywatyzacja, 

 

Proszę zapoznać się z przedstawionymi treściami 

Sytuacja gospodarcza Polski w końcu lat 80. była wyjątkowo zła. Ciągle spadała 

produkcja oraz szybko rosły ceny, przyczyniając się do gwałtownego wzrostu inflacji. 

Kraj był zadłużony, a przedsiębiorstwa zalegały z płatnościami na rzecz państwa. Taki 

stan groził załamaniem się finansów państwa, co nieuchronnie mogło doprowadzić do 

gospodarczego chaosu. Pilnie należało więc zreformować gospodarkę. Twórcą reformy, 

znanej pod nazwą planu Balcerowicza, był minister finansów w rządzie Tadeusza 

Mazowieckiego Leszek Balcerowicz.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROSZĘ PRZEPISAĆ DO ZESZYTU 

 



 

Pytanie podsumowujące- odpowiedz ustnie 

Przedstaw główne elementy planu Balcerowicza. 

 

Praca domowa 

Omów skutki planu Balcerowicza. (zdjęcie pracy domowej odeślij do 

nauczyciela do 13.05.). 

 

 


