
HISTORIA klasa VIII od 27.04. do 30.04. 

 

Witam Was 

Nadal z powodów niezależnych od nas (epidemia) musimy przebywać w swoich 

domach, przed komputerami i materiałami przesyłanymi przez nauczycieli. Sytuacja 

jest ciężka dla Wszystkich i chcielibyśmy powrotu do „normalności”. Czekam na to                

z niecierpliwością. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się w tych ciężkich chwilach. 

 

 

Temat: Współczesne konflikty na świecie- praca z infografiką. (27.04.) 

 

 

Zagadnienia do lekcji: 

- współczesne konflikty na świecie 

 

Proszę zapoznać się z infografika na stronie 244-245 i odpowiedzieć na 

podane pytania (pytania strona 245)- odpowiedzi proszę zapisać do 

zeszytu przedmiotowego. 

 

Pytanie podsumowujące 

Wymień główne współczesne konflikty na świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Wojna z terroryzmem. (29.04.) 

 

 

Zagadnienia do lekcji: 

-wojna z terroryzmem 

- zjawisko terroryzmu islamskiego  

- przyczyny i skutki wojny z terroryzmem po 2001 r. 

 

 

Proszę zapoznaj się z podanymi przez nauczyciela treściami oraz 

informacjami  z podręcznika ze strony 246-247 

 

Terroryzm stosowanie przemocy, by wymusić spełnienie żądań politycznych, 

religijnych, finansowych lub jeszcze innych. Nie musi mieć podłoża religijnego; z kolei 

terroryzm religijny nie ogranicza się do jednej religii. Nie zmienia to faktu, że od 

schyłku XX wieku największe zagrożenie terrorystyczne stanowią ataki zamachowców 

islamskich.  

           W 1988 roku powstała w Afganistanie organizacja o nazwie Al.-Kaida (po 

arabsku: baza). Miałą wspierać afgańskich muzułmanów w walce z Armią Radziecką. Z 

czasem AL.-Kaida stała się organizacją terrorystyczną dążącą do obalenia 

prozachodnich rządów w krajach muzułmańskich. Jej przywódca, saudyjski milioner 

Osama bin Laden, postanowił sprowokować USA i ich sojuszników do ataków na 

państwa Bliskiego Wschodu. Ataki te miały doprowadzić do: 

1. antyzachodnich powstań muzułmanów 

2. osłabienia Zachodu 

3. utworzenia i zwycięstwa kalifatu 

By sprowokować Stany Zjednoczone, bin Laden przygotował zamach na ich terytorium. 

11 września 2001 roku uprowadzone przez arabskich porywaczy samobójców samoloty 

pasażerskie wbiły się w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku oraz budynek 

Pentagonu w Waszyngtonie. W zamachu zginęły prawie 3 tysiące ludzi, wśród nich 

ośmioro Polaków. 



Proszę przepisać tabelę do zeszytu : 

 

 

 

Pytania podsumowujące- odpowiedz ustnie: 

1. Czym jest terroryzm? 

2. Przedstaw cele Al.- Kaidy. 

3. Co się stało 11 września 2001 roku. 

 

Praca domowa 

Ćwiczenie 3 strona 247 

 (odpowiedź proszę odesłać do nauczyciela do 05.05.) 


