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Zgodnie z planem w dniu dzisiejszym powinna odbyć się lekcja Historii i społeczeństw w związku z czym 
podaję temat oraz notatkę, które proszę przepisać do zeszytu. 
 
 
Temat: Koniec stalinizmu. 

1. Związek Radziecki po II wojnie światowej: str. 254 
a) wprowadzenie zmian w kierownictwie partii 
b) żdanowszczyzna – powrót do brutalnych metod walki z wrogami systemu 
c) rozwój przemysłu ciężkiego kosztem przemysłu lekkiego i rolnictwa 
d) zmiana nazwy partii na Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego (KPZR) 

2. Związek Radziecki po śmierci Stalina: str. 255 
a) walka o władzę (Beria, Malenkow, Bułganin, Chruszczow) 
b) przejęcie władzy przez Nikitę Chruszczowa 
c) odwilż  
d) XX Zjazd KPZR: 

- założenia 
- skutki 

3. Powstanie Układu Warszawskiego str.257 
a) okoliczności powstania (przyjęcie RFN do NATO) 
b) sygnatariusze (ZSRR oraz państwa bloku wschodniego) 
c) doktryna: 

- oficjalna- obrona przed atakiem państw zachodnich 
- nieoficjalna – przygotowanie do działań ofensywnych, wprowadzenie jeszcze ściślejszej 
kontroli ZSRR nad państwami bloku wschodniego 

4. Powstanie na Węgrzech: str. 257-258 
a) przyczyny 

- wydarzenia na XX Zjeździe KPZR 
- zmiany zachodzące w innych krajach bloku komunistycznego m.in. w Polsce 

b) przebieg: 
- 23.10.1956 r. demonstracja pod pomnikiem Józefa Bema 
- ostrzelanie demonstrantów 
- powołanie na premiera Imre Nagy 
- interwencja wojsk radzieckich 
- utworzenie rządu koalicyjnego 
- 1.11.1956 r. wystąpienie Węgier z Układu Warszawskiego i przywrócenie ustroju 
demokratycznego  
- zwrócenie się władz węgierskich do ONZ o pomoc i nadania Węgrom statusu państwa 
neutralnego – brak reakcji państw zachodnich 
- ZSRR powołało podległy sobie rząd z Janosem Kadarem na czele 
- stłumienie wystąpień przez wojska radzieckie 

c) skutki: 
- emigracja uczestników powstania 
- aresztowania uczestników powstania 
- skazanie na śmierć Imre Nagy 

5. `Relacje między Wschodem a Zachodem: str. 258 
a) odprężenie po przejęciu władzy w ZSRR przez Chruszczowa 
b) powrót do wzajemnej wrogości – koniec lat 50-tych 

 
W ramach zadania domowego proszę przeczytać tekst źródłowy ze str. 256 (Przemówienie Chruszczowa) i 
krótko odpowiedzieć na drugie pytanie do tekstu. Na odpowiedzi czekam do końca tygodnia. 


