
Historia klasa 8 od 20.04. do 24.04. 

 

Witam  

Przedstawiam kolejne treści z historii. Niestety nadal musimy pracować 

w swoich domach. Życzę Wam wszystkim wytrwałości i dużo zdrowia. 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat: Tajemnice minionego wieku: Terroryzm czeczeński- praca                        

z tekstem. 

Zagadnienia do lekcji: 

1. Pierwsze zamachy 

2. Śmierć w teatrze 

3. Atak na szkołę 

 Proszę zapoznać się z tekstem ze strony 240-241 i odpowiedź  na pytania 

– praca z tekstem (ustnie). 

 

 



 

 

 

 



Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku. 24.04. 

 

Zagadnienia do lekcji: 

1. Daleki Wschód 

2. Kraje afrykańskie 

3. Współczesne konflikty na świecie 

4. Konflikt palestyńsko-izraelski 

5. Wojna z terroryzmem 

 

Proszę zapoznać się z filmikiem 

https://www.youtube.com/watch?v=PR1cRDEiXKk oraz informacjami                                    

z podręcznika str.242-247. 

 

Przeczytaj:  

1. Daleki Wschód  

 stopniowe urynkowienie gospodarki  

 tworzenie specjalnych stref ekonomicznych  

 przypadki łamania praw człowieka  

 włączenie Singapuru do Chin – 1997 r.  

2.Stany Zjednoczone w roli światowego lidera  

 Interwencja w Somalii (mandat ONZ) – 1992-1995 r.  

 Interwencja w Iraku – 2003 r.  

 obalenie i egzekucja Saddama Husajna    

 okupacja i misja stabilizacyjna 

3. Konflikt palestyńsko - izraelski  

 XX wieku teren Palestyny wchodził w skład Imperium Osmańskiego. Podczas I wojny 

światowej na Bliskim Wschodzie dominowały juz mocarstwa europejskie . Dawnymi 

terytoriami podzieliły sie Francja i Wielka Brytania , tworząc zgodnie z decyzjami Ligi 

Narodów tzw. terytoria mandatowe.   

https://www.youtube.com/watch?v=PR1cRDEiXKk


Syria i Liban były administrowane przez Francję, natomiast Palestyna i Irak przez 

Brytyjczyków. 

4. Problem terroryzmu  

 działalność Al-Kaidy – Osama bin Laden    

 zamach na World Trade Center (WTC) i budynek Pentagonu – 11 IX 2001 r.  

 interwencja wojsk amerykańskich w Afganistanie – George Bush    

 

 Proszę przepisz do zeszytu: 

Konflikty są jednym z poważniejszych problemów XX i XXI wieku. Konflikty wyrażają 

się poprzez otwartą wojnę, sporadyczne potyczki zbrojne na granicach, wojnę 

partyzancką oraz ataki terrorystyczne. Podłoże konfliktów na świecie: np. religijne, 

ekonomiczne, narodowowyzwoleńcze, plemienne, czy różnice kulturowe .niektóre 

konflikty na świecie po 1989 r.: Konflikt na Dalekim Wschodzie, Konflikt w Rwandzie, 

konflikt izraelsko-palestyński, wojna z terroryzmem (Irak, Afganistan, Czeczenia                        

i inne)  i inne. 

 

Odpowiedz na podane pytania- podsumowanie lekcji: 

 

  

 



 

 


