
Proces demokratyzacji państw bloku wschodniego rozpoczął się w 

A. Niemczech Wschodnich. 
B. Polsce. 
C. Czechosłowacji. 
D. Rumunii 
 

Zapoznaj się z fragmentem rozważań Jacka Kuronia na temat pierestrojki, a na-

stępnie wykonaj polecenia. 
 

Zwolennicy pierestrojki w sowieckiej elicie władzy czują się zmuszeni do moderniza-

cji systemu przez klęski, jakie ponoszą w wyścigu technologicznym z Zachodem i [...] 
zagrożenie buntem poddanych. To ostatnie szczególnie uprzytomniła im „Solidar-

ność”. Zaś aby modernizować trzeba zmienić ludzi [władzy] [...], którzy – co w Mo-

skwie mówi się już głośno – są skorumpowani, niefachowi, konserwatywni. Zaopa-

trywani w osobnym systemie, leczeni w specjalnych lecznicach, stojący ponad pra-

wem, [...] bronią swoich pozycji zaciekle. Walkę w [obozie] [...] władzy widać dziś w 

ZSRR gołym okiem i obie strony odwołują się do mas. Powoduje to prawdziwą rewo-

lucję w świadomości mieszkańców tego kraju. Panujący ustrój, kierownictwo partii, 

hierarchia władzy straciły swój sakralny [tzn. niepodważalny] charakter. Szybko ob-

niża się bariera strachu, a więc budzi się wielki śpiący – lud. Już w tej chwili wystę-

pują samodzielnie nie tylko intelektualiści i młodzież, ale przede wszystkim zniewolo-

ne narody. 
 

a) Wyjaśnij, jaką rolę w procesie opisywanym w tekście odegrała „Solidarność”. 
 
 
 
 

b) Wskaż, do jakich następstw doprowadziła według autora realizacja hasła o 

głasnosti. 
 
 
 
 

c) Uszereguj wymienione niżej wydarzenia w ciąg przyczynowo-skutkowy. 

Wstaw odpowiednie litery we właściwych miejscach. 
 

                                    →                            →                              →                         → 
 

A. walka o władzę w obrębie partyjnych elit 
B. niepodległościowe wystąpienia podbitych narodow 
C. spadek poczucia zagrożenia wśrod mieszkańcow ZSRS 
D. porażka ZSRS w wyścigu technologicznym z Zachodem 
E. odwoływanie się poszczegolnych frakcji do opinii publicznej 
 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach 

prawdziwych, 



a „F” przy fałszywych. 
 

Określenie Jesień Ludow odnosi się do okresu, gdy władze komunistyczne 
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej były u szczytu potęgi. P F 
Pucz Janajewa był wystąpieniem zwolennikow demokratyzacji ustroju ZSRS. P F 
 
 
 
 


