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LICEUM klasa I
10. Świat po II wojnie światowej
A. Wymogi podstawy programowej:
Uczeń:
1) wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki zimnej
wojny;
2) opisuje okoliczności i ocenia skutki powstania NRD i RFN;
3) charakteryzuje sojusze polityczno-militarne NATO i Układu Warszawskiego, sytuując je na
mapie;
4) charakteryzuje państwa będące w strefie wpływów ZSRR, z uwzględnieniem wydarzeń na
Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.;
5) sytuuje w czasie i przestrzeni proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, uwzględniając
rolę ONZ;
6) wyjaśnia znaczenie II Soboru Watykańskiego dla przemian w Kościele katolickim drugiej połowy
XX w.;
7) charakteryzuje konflikty zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i Afganistanie oraz
kryzys kubański, uwzględniając rolę ONZ;
8) wyjaśnia przyczyny i charakter konfliktu bliskowschodniego;
9) charakteryzuje przemiany w Chinach po II wojnie światowej;
10) opisuje przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w ZSRR w latach 1945–1991;
11) charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo- Wschodniej w 1989 r.;
11) opisuje zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej;
12) przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej.

B. Najważniejsze zagadnienia
1. Napięcia pomiędzy Wschodem a Zachodem zaraz po zakończeniu II wojny światowej.
2. Początek zimnej wojny. Idea żelaznej kurtyny. NATO i Układ Warszawski.
3. Przejęcie władzy przez komunistów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach
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1945-1948.
4. Niemcy pod okupacją. Powstanie dwóch państw niemieckich.
5. Bunty w obozie państw prosowieckich: NRD, Polska, Węgry, Czechosłowacja (1951-1968).
6. Afryka i Azja po II wojnie światowej. Dekolonizacja, powstanie nowych państw i sojuszy.
7. Konflikty zbrojne po II wojnie światowej (m.in. wojna koreańska, wojna w Wietnamie,
wojna w Afganistanie) jako przejaw zimnej wojny.
8. Wojny izraelsko-arabskie.
9. ZSRS od Stalina do Gorbaczowa: polityka zagraniczna i wewnętrzna.
10. Przyczyny rozpadu systemu sowieckiej dominacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

C. Zadania do zrobienia:
1. Opisz dojście do władzy komunistów w wybranym państwie Europy Środkowej i Wschodniej.
Wskaż na elementy jakie się powtarzały w innych państwach tego regionu.
2. Scharakteryzuj tło konfliktu bliskowschodniego.
3. Co się przyczyniło do „zburzenia muru berlińskiego”, czyli upadku władzy komunistów w
Europie po roku 1989?

Wiem, co trzeba
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