
8/3.3-3.4, Zał. 3, Przygotowanie plakatu. Zadania dla trzech grup.  

 
Grupa I „Polska” 

Przeczytaj tekst na s. 115-116 i wykorzystaj poniższe zadania do stworzenia plakatu. 

1. Opisz sytuację polityczną w kraju na początku lat 1970tych. Wymień przyczyny niepokojów 
politycznych i ich skutki dla ludności. 

2. Wymień główne problemy społeczne i gospodarcze oraz próby ich rozwiązania przez państwo. 
Oceń, w jakim stopniu próby te były udane.  

3. Opisz, jak obywatele reagowali na politykę państwa. Kto ją akaceptował, a kto się jej 
sprzeciwił?  

4. Sformułuj trzy zdania, które można wyprowadzić na podstawie danych statystycznych Źr. 5 na 
s. 116.  

 

Grupa II „Republika Federalna” 

Przeczytaj tekst na s. 118-119, 123 i wykorzystaj poniższe zadania do stworzenia plakatu 

1. Opisz sytuację polityczną w kraju na początku lat 1970tych. Wymień przyczyny niepokojów 
politycznych i ich skutki dla ludności. 

2. Wymień główne problemy społeczne i gospodarcze oraz próby ich rozwiązania przez państwo. 
Oceń, w jakim stopniu próby te były udane.  

3. Opisz, jak radzono sobie z przeszłością nazistowską i wyjaśnij, jakie znaczenie miała ona dla 
sytuacji politycznej. 

4. Opisz sytuację kobiet w latach 1970tych i oceń, na ile kobiety były wówczas wyemancypowane. 
5. Opisz, jak obywatele reagowali na politykę państwa. Kto ją akceptował, a kto się jej 

sprzeciwiał? 

 

Grupa III „NRD” 

Przeczytaj tekst na s. 119, 124-125 i wykorzystaj poniższe zadania do stworzenia plakatu. 

1. Opisz sytuację polityczną w kraju na początku lat 1970tych. Wymień przyczyny niepokojów 
politycznych i ich skutki dla ludności. 

2. Opisz, jak radzono sobie z nazistowską przeszłością i wyjaśnij, jaki wpływ miała ona na sytuację 
polityczną. 

3. Opisz sytuację kobiet w latach 1970tych i oceń, na ile kobiety były wówczas wyemancypowane. 
4. Opisz cele, jakie stawiało sobie państwo w kształceniu swoich obywateli oraz - analizując 

rozwój kultur młodzieżowych - wyjaśnij, w jakim stopniu cele te zostały osiągnięte.  
5. Opisz rolę policji w systemie politycznym. Wyjaśnij, czy policja służyła interesom obywateli czy 

państwa. 


