
KARTA 5 

TEMAT: Rozpad bloku wschodniego 

POWTÓRZENIE: 
W latach rządów Chruszczowa (1953-19640) oraz Breżniewa (1964-19820) nieznacznie poprawiła się sytuacja 
materialna ludności ZSRS, jednak zastój wydłużający się gospodarczy zaczął przekształcać się w kryzys. Wiele 
sukcesów ekonomicznych istniało tylko na papierze w sfałszowanych statystykach.  Zarobki były 
niewystarczające, szerzyła się korupcja i marnotrawstwo  surowców i energii. Znacznie obniżył się poziom 
edukacji i opieki medycznej. Wiara w komunizm malała. 

1. Kryzys ZSRR i zmiana sytuacji międzynarodowej 

ZADANIE 1: Zapoznaj się z tekstem i odpowiedz na pytanie 

Gospodarka Związku Radzieckiego była bardzo słaba. Siła wojskowa  okazała się 
nieskuteczna, gdyż Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie zdobyły przewagę w technologii 
wojskowej. Stany Zjednoczone zbudowały bardzo silny system obrony, tzw. system  „wojen 
gwiezdnych” , który za pomocą aparatury umieszczonej w kosmosie, mógł w pełni obronić 
kraje zachodnie przed atakiem najlepszych radzieckich rakiet. Ronald Reagan (ówczesny 
prezydent USA) starał sie zwalczać na świecie wpływy ZSRS , nazywanego publicznie 
„imperium zła”. Również w państwach, gdzie toczyły się walki z komunistami, Amerykanie 
udzielali pomocy ich przeciwnikom. Kluczowe znaczenie miał tu konflikt afgański, który 
przyniósł tysiące ofiar. Zaangażowanie się Amerykanów sprawiło, że wojska radzieckie po 
długotrwałych (10 letnich) walkach , musiały opuścić Afganistan. Konflikt afgański znacznie 
przyczynił się do osłabienia radzieckiej gospodarki pogrążonej w kryzysie . 

a)  Jaki wpływ na sytuację państw walczących z komunizmem miały Stany Zjednoczone? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Próby reform w ZSRS 

ZADANIE 2:Zapoznaj się z tekstem i odpowiedz na pytania umieszczone  poniżej: 

Częste zmiany rządzących nie sprzyjały reformom i naprawie kraju ( po śmierci Breżniewa, jego 
funkcje objął Jurij Andropow, po 2. latach Konstantin Czernienko, a zaraz po nim Michaił Gorbaczow) 
Pierwsi z nich ,to zagorzali komuniści. Dopiero ostatni, wybrany w 1985 roku, Gorbaczow, podjął się 
przeprowadzenia w Związku Radzieckim reform, zwanych „pierestrojką” , czyli przebudowa państwa. 
Dążył tez do zbliżenia Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów zachodnich. 
Jego polityka umożliwiała obalenie komunizmu w krajach uzależnionych od Związku Radzieckiego 
oraz w samym Związku Radzieckim. 

Pierwszym państwem, w którym obalono komunizm była Polska. Przykład Polski oraz zmiany w 
Związku Radzieckim ułatwiły obalenia władzy komunistycznej w innych państwach. Przez cała 
Europę Środkowo-Wschodnią przeszła fala  rewolucyjnych zmian, w wyniku których szereg państw 
odzyskało suwerenność i wprowadzono system demokratyczny. Ten proces nazwano „Jesienią 
Ludów”. Komunizm upadł w Czechosłowacji (rozpadła się na Czechy i Słowację), na Węgrzech,  w 
Bułgarii, Rumunii, Jugosławii, Albanii i u naszego zachodnie sąsiada , gdzie po obaleniu „muru 
berlińskiego” doszło w efekcie do połączenia NRD z RFN. 



b) Kto podjął się przeprowadzenia  konstruktywnych reform w Związku Radzieckim?                                 
…………………………………………………………………………………. 

c) Które państwo, jako pierwsze, obaliło komunizm?         

 …………………………………………………………………………………. 

ZADANIE 3: Wyjaśnij pojęcia: „suwerenność”  i „demokracja” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Rozpad ZRSR 

ZADANIE4: Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie: 

Rozpad Związku Radzieckiego rozpoczął się w 1990 roku, kiedy to republiki nadbałtyckie : Litwa , Łotwa i Estonia 
ogłosiły niepodległość i oderwanie się od Związku Radzieckiego. Wkrótce uczyniły to następne republiki: Rosja 
(największa republika ZSRR), Ukraina, Białoruś, Kazachstan i inne. Utworzyły one własne rządy i samodzielnie 
decydowały o sprawach swoich państw. Niektóre  z nich, za namową Rosji, zawarły ze sobą porozumienie i 
utworzyły tzw. Wspólnotę Niepodległych Państw  (WNP). Ostatecznie w końcu 1991, dokonał się rozpad ZSRR. 
Rozwiązała została, Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego. Największa z republik, Rosja, przyjęła ustrój 
demokratyczny, oparty na władzy prezydenta i parlamentu. 

Zaznacz rok  1991 na osi czasu 

 

I  I  I  I  I  I 

               1900               2000 

 

 

ZADANIE 5: Po analizie wszystkich tekstów i zdobytych informacji odpowiedz, czy zdania są  zgodne z prawdą. 

Wpisz literę P- jeśli zdanie jest prawdziwe  lub F- jeśli zdanie jest fałszywe: 

Ostateczny rozpad Związku Radzieckiego nastąpił w 1991roku.  

Stany Zjednoczone wspierały kraje w realizowaniu haseł komunistycznych  

Pierwszym krajem, któremu udało się obalić komunizm była Polska  

„Pierestrojka” polegała na wprowadzeniu szeregu zmian mających na celu  
wzmocnienie rządów komunistycznych w ZSRS 

 

 


