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Klasy: 8d, 8e 

Temat: Dzisiejszy świat (temat 32,strona 246-251) 

Podręcznik jako e-book: https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2447n  

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

Tekst źródłowy 

Rozwinięta cywilizacja to nic innego jak nagromadzenie się trudnych i zawiłych proble-

mów. Dlatego też im większy jest jej postęp, w tym większym znajduje się ona niebez-

pieczeństwie. […] Wiedza historyczna jest jedną z pierwszorzędnych technik zachowywa-

nia i kontynuowania rozwiniętej cywilizacji. Nie dlatego, że podsuwa gotowe rozwiązanie 

[...] (życie jest zawsze inne, niż było przedtem), ale dlatego, że pozwala uniknąć 

podstawowych błędów popełnionych w przeszłości. Ale jeśli ktoś, starzejąc się, napotyka 

coraz większe trudności, a na domiar złego stracił pamięć i nie jest w stanie korzystać z 

nagromadzonych doświadczeń, wówczas następuje klęska. Taka właśnie jest, moim 

zdaniem, sytuacja współczesnej Europy. 

José Ortega y Gasset, Bunt mas, 1929 r.  

 

1. Które ze zdań odnosi się do poglądów wyrażonych przez autora tekstu? 

a) Rozwój cywilizacji rozwiązuje też większość problemów, z jakimi boryka się człowiek. 

b) Rozwój cywilizacji stwarza nowe i większe zagrożenia, z jakimi musi się borykać 

człowiek. 

c) Korzystanie z doświadczeń przeszłych pokoleń nie chroni człowieka przed po-

pełnianiem błędów. 

d) Cywilizacja, która się nie rozwija, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. 

 

Odpowiedź: 

 1. b) 

 

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

 

Tekst źródłowy 

Rozwinięta cywilizacja to nic innego jak nagromadzenie się trudnych i zawiłych problemów. 

Dlatego też im większy jest jej postęp, w tym większym znajduje się ona niebezpieczeństwie. 

[…] Wiedza historyczna jest jedną z pierwszorzędnych technik zachowywania i 

kontynuowania rozwiniętej cywilizacji. Nie dlatego, że podsuwa gotowe rozwiązanie [...] 

https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2447n


(życie jest zawsze inne, niż było przedtem), ale dlatego, że pozwala uniknąć podstawowych 

błędów popełnionych w przeszłości. Ale jeśli ktoś, starzejąc się, napotyka coraz większe 

trudności, a na domiar złego stracił pamięć i nie jest w stanie korzystać z nagromadzonych 

doświadczeń, wówczas następuje klęska. Taka właśnie jest, moim zdaniem, sytuacja 

współczesnej Europy. 

José Ortega y Gasset, Bunt mas, 1929 r.  

 

1. Które ze zdań odnosi się do poglądów wyrażonych przez autora tekstu? 

a) Rozwój cywilizacji rozwiązuje też większość problemów, z jakimi boryka się człowiek. 

b) Rozwój cywilizacji stwarza nowe i większe zagrożenia, z jakimi musi się borykać 

człowiek. 

c) Korzystanie z doświadczeń przeszłych pokoleń nie chroni człowieka przed popełnianiem 

błędów. 

d) Cywilizacja, która się nie rozwija, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. 

 

 

 

Zapoznaj się z wiadomościami z tematu 32, a następnie wykonaj poniższe polecenia. 

Odpowiedzi podam pod kartą pracy. 

 

Polecenie 1. 

Wyjaśnij, na czym polega globalizacja polityczna. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Polecenie 2. 

Wpisz numery ilustracji do właściwej rubryki w tabeli. 

 

Rewolucja przemysłowa Rewolucja technologiczna Rewolucja naukowo- 

-technologiczna 
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Marzena Zielińska 

 


