
Drodzy uczniowie z klas: 8 a, 8 b, 8 c
tym razem przed Wami

CHINY MOCARSTWEM. BLISKI WSCHÓD 
NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Otwieramy książkę na temacie 29 i 30: Chiny mocarstwem. Bliski Wschód na przełomie XX i 
XXI wieku.
 

Strona internetowa: https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2447 

Książką: od s. 224 do 238.
Temat przeznaczony na: 2 jednostki lekcyjne.

Teraz…

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji (można je wydrukować i wkleić):
 dowiesz się REFORMACH SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH DENG XIAOPINGA 

W CHINACH
 poznasz szczegóły masakry na Placu Tiananmen (PLACU BRAMY NIEBIAŃSKIEGO

SPOKOJU) Z 3 NA 4 CZERWCA 1989 ROKU
  docenisz Chiny jako mocarstwo gospodarcze, które jednak cenzuruje myśl polityczną 

– prześladowanie Tybetu, obecne walki w Hongkongu

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


 Wyjaśnisz pojęcia: panarabizm, fundamentalizm islamski, terroryzm, talibowie, Al 
Kaida, IS – ISIS – Islamiq State, zamach na WTC – 11 września 2001 r., wojny w 
Zatoce Perskiej, intifady;

  Opiszesz postaci: Deng Xiaoping, Dalajlama, Osama bin Laden, Saddam Husajn, 
George D. Bush; 

NACOBEZU czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu po skończonej lekcji?? 

➔ poznasz przyczyny wojny z terroryzmem prowadzonej przez NATO i USA przeciwko 
Afganistanowi i Irakowi

➔ zrozumiesz pojęcie arabska wiosna 2011/2012 i przejęcie władzy w Syrii, Egipcie, 
Tunezji, Libii, Maroku itd.

➔ zrozumiesz zagrożenie terrorystyczne w Europie jaki i przyczyny migracji uchodźców 
z państw arabskich

Każdy z Was to sowa czyli mądra głowa,
więc:
a)czytacie temat z książki ze str. 224-225,  i wypisujecie
w zeszycie  reformy Deng Xiaopinga

b)następnie zapoznajecie się z opisem zajść na Placu
Niebiańskiego Spokoju – 3-4 czerwca 1989 (opisujecie
protesty młodzieży w obronie wolności słowa oraz
masakry, której dokonały chińskie wojska)
zalecane filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=HrWaR-cB7OY 
 https://www.youtube.com/watch?v=dIbzSUAPCZs 

c)piszecie o konflikcie pomiędzy Chinami a Tybetem (postać Dalajlamy) oraz pomiędzy 
Chinami i Hongkongiem

d)następnie zapoznajecie się z pojęciami panarabizm i fundamentalizm arabski (s. 232 i 233), 
wpisujecie je do zeszytu z wyjaśnieniem

e)opisujecie atak Al Kaidy na WTC w dniu 11 września 2001 roku oraz jego skutki
Oglądamy  filmiki:                                                                                                                        
https://www.youtube.com/watch?v=Hp2sDx0x6RI 
https://www.youtube.com/watch?v=-DLzCK7kegs 

f) wpisujecie Pierwsza Wojna w Zatoce Perskiej (1990 – atak Iraku na Kuwejt, interwencja 
wojsk sprzymierzonych i operacja „Pustynna burza” - wyzwolenie Kuwejtu); Druga Wojna w
Zatoce Perskiej – 2003, atak wojsk NATO na Afganistan i Irak

https://www.youtube.com/watch?v=-DLzCK7kegs
https://www.youtube.com/watch?v=Hp2sDx0x6RI
https://www.youtube.com/watch?v=dIbzSUAPCZs
https://www.youtube.com/watch?v=HrWaR-cB7OY


                                                                                            
To jest minimum wiedzy, którą należy wpisać do zeszytu. Nie trzeba mi 
tego przesyłać!

PONIEWAŻ RZUCAM WAM WYZWANIE:

*************DLA CHĘTNYCH JEST TA TZW. 
PRACA OBOWIĄZKOWA +WYPOWIEDŹ 
PISEMNA W ZESZYCIE NA TEMAT: Czy Al 
Kaida i ISIS zagrażają Europie i  USA? 
(UZASADNIJ W ZESZYCIE, PRACA DO 250 
SŁÓW) oraz Dlaczego Dalajlama dostał Pokojową 
Nagrodę Nobla? (do 200 słów)
TO WSZYSTKO RAZEM CHĘTNI MOGĄ MI 
PRZESŁAĆ NA MAILA


