
Klasa 8b 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 27 kwietnia do 10 maja. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika. 

3. Proszę, abyście tematy i notatki przepisywali do zeszytu. 

4. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

5. W przypadku jakichkolwiek problemów, wątpliwości, czy wyjaśnienia tematu kontaktujecie się ze mną 

poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

6. Na końcu znajdują się odpowiedzi do ćwiczeń z przerobionych wcześniej tematów. Proszę sprawdźcie 

Wasze i ewentualnie poprawcie. 

7. 3 maja przypada jedno z polskich świąt narodowych, Święto Konstytucji. Natomiast dzień wcześniej,          

2 maja, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wielu Polaków, dla uczczenia tych dwóch dni 

wywiesza polską flagę. 

 

29.04. TEMAT: Jesień Narodów. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Jesień Narodów s. 216-222 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 
Notatka 

1. Od 1989 r. państwa Układu Warszawskiego wyzwalały się z zależności od ZSRR. Było to możliwe, ponieważ 

ZSRR musiał ratować się przed rozpadem i nie mógł sobie pozwolić na zbrojną interwencję w państwach od 

siebie zależnych. 

2. Bunt społeczeństw bloku sowieckiego nazwano „Jesienią Narodów”. Przemiany te miały swój początek w 

Polsce: 

 Polska – obrady okrągłego stołu i częściowo wolne wybory; 

 Węgry – trójkątny stół i wolne wybory; 

 Bułgaria – manifestacje i rozmowy komunistów z opozycją. Mimo zwycięstwa komunistów w 

wolnych wyborach, przeprowadzono demokratyczne reformy; 

 Czechosłowacja – aksamitna rewolucja: manifestacje, opozycjonista Václav Havel prezydentem, 

zwycięstwo opozycji w wolnych wyborach. W 1993 r. Czechosłowacja podzieliła się na dwa 

państwa Czechy i Słowację. 

 Rumunia – krwawa rewolta obaliła komunistycznego dyktatora Nicolae Ceauşescu, który został 

rozstrzelany. Komuniści utrzymali się jednak przy władzy. 

3. W listopadzie 1989 r. upadł mur berliński. W październiku 1990 r. nastąpiło zjednoczenie Niemiec. Nowe 

państwo zachowało nazwę i konstytucję Republiki Federalnej Niemiec (RFN). 

4. W 1991 r. przestała istnieć RWPG i został rozwiązany Układ Warszawski. 
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06.05. TEMAT: Chiny mocarstwem. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Chiny mocarstwem s. 224-230 

 Jako notatkę przepisz do zeszytu z podręcznika To, co najważniejsze s. 231 
 

 

08.05. TEMAT: Bliski Wschód na przełomie XX i XXI w. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Bliski Wschód na przełomie XX i XXI w. s. 232-239 
 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 

Notatka 

Islamizm (fundamentalizm islamski) – ideologia głosząca, że islam to zarazem religia i system polityczny. 

Należy odbudować kalifat (islamskie państwo), żyć ściśle wg zasad Koranu (święta księga islamu) i prowadzić 

dżihad (święta wojna z niewiernymi). 

 
Terroryzm – stosowanie przemocy, by wymusić spełnienie żądań np. politycznych, finansowych.  

 
Jedną z najbardziej znanych islamskich organizacji terrorystycznych jest Al-Kaida, której celem jest obalenie 

prozachodnich rządów w krajach muzułmańskich. Organizacja ta przeprowadziła 11 września 2001 r. zamachy 

w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Po tych zamach prezydent USA George Bush ogłosił wojnę z terroryzmem. W 

rządzonym przez talibów (fundamentalistyczne ugrupowanie islamistyczne) Afganistanie, Al-Kaida miała swoje 

bazy. Wojska USA i Wielkiej Brytanii podbiły kraj, ale talibowie rozpoczęli walkę partyzancką. 

 
Wojny w Zatoce Perskiej: 

1. W 1990 r. wojska irackie zaatakowały i łatwo zajęły bogaty Kuwejt. W 1991 r. USA i ich sojusznicy pokonali 

Irak. Dyktator Iraku Saddam Husajn musiał wycofać się z Kuwejtu. 

2. Oskarżenie Iraku przez USA o wspieranie terroryzmu rozpoczęło wojnę w Iraku (2003-2011). Wojska 

międzynarodowe opanowały Irak. 

 
Konflikt arabsko-izraelski: 

1. Antyizraelskie powstanie Palestyńczyków. 

2. W 1993 r. Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) i Izrael wzajemnie uznały swoje istnienie i podpisały 

porozumienie o utworzeniu Autonomii Palestyńskiej. 

3. Zamachy terrorystyczne Palestyńczyków i odwetowe ataki armii izraelskiej. 

 

 

 

 



Odpowiedzi do zadań z wcześniej przerobionych tematów.  

TEMAT: Upadek PRL. 

Na podstawie podręcznika wypisz po kilku uczestników obrad okrągłego stołu ze strony: 

a) rządowej: Czesław Kiszczak, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller 

b) opozycji: Lech wałęsa, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Tadeusz 

Mazowiecki, Adam Michnik 

TEMAT: Rozpad ZSRR. 

Polecenie 1 
□ gigantyczne koszty wyścigu zbrojeń 
□ rosnąca przewaga technologiczna Zachodu 
□ dążenie do zwiększenia kontaktów handlowych, które pozwoliłyby ożywić gospodarkę kraju  
□ ogłoszenie przez prezydenta USA Ronalda Reagana planu budowy systemu obrony antyrakietowej na orbicie 
okołoziemskiej 
 
Polecenie 2 
□ dopuszczenie do udziału w wyborach innych kandydatów niż zatwierdzeni przez partię 
□ złagodzenie cenzury i wprowadzenie ograniczonej wolności słowa 
□ możliwość prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej 
□ wycofanie wojsk z Afganistanu 
 
Polecenie 3 

a) 1985 ogłoszenie przez przywódcę ZSRR konieczności pierestrojki 

b) 1986 katastrofa w elektrowni atomowej w Czarnobylu 

c) 1990 uchwalenie przez litewski parlament deklaracji niepodległości 

d) 1991 ogłoszenie porozumienia białowieskiego 

 
 

 


