
Historia 26.05.2020r.  

klasa 8d, 8e 

Temat: Chiny mocarstwem. (Temat 29 str. 224 – 231)   zapisz temat lekcji 

w zeszycie. 

Cele lekcji: 

 Świat po II wojnie światowej; 

 Przemiany w Chinach po II wojnie światowej. 

Proszę o przypomnienie o przypomnienie, z jakimi problemami musiało się 

zmierzyć społeczeństwo chińskie w okresie rządów Mao Zedonga. (Temat 18 

str. 138- 144). Proszę zwrócić uwagę na zmiany w Chinach w czasie 

„wielkiego skoku naprzód” oraz w okresie rewolucji kulturalnej. A następnie 

proszę zastanowić się na ile te korzystne były te zmiany dla zwykłego 

chińskiego obywatela. 

1. Korzystając z informacji we fragmencie podrozdziału - Reformy Deng  

Xiaopinga (str. 224), zapoznaj się z konfliktem o władzę, jaki wybuch 

po śmierci Mao Zedonga, oraz poglądy Deng  Xiaopinga – 

ostatecznego zwycięscy wyścigu o władzę. Pod jego rządami Chiny 

przeszły ogromną przemianę, stając się nie tylko jednym ze 

światowych mocarstw gospodarczych o światowym zasięgu 

oddziaływania.  

Następnie zapisz w zeszycie: 

Deng Xiaoping (rządził Chinami w latach 1978 - 1989 ), przeprowadził 

reformy społeczno – gospodarcze , by zbudować  socjalizm o chińskiej 

specyfice.  

Reformy Deng Xiaopinga: 

- Rozwiązał komunizm ludowy i przywrócił rodzinne gospodarstwa, chłopi 

mogli sprzedawać nadwyżkę żywności na wolnym rynku. 

- Zezwolił na prywatne sklepy, warsztaty rzemieślnicze i zakłady 

usługowe. 

- Stworzył korzystne warunki dla zagranicznych inwestorów. 

- Ograniczył wszech władzę partii komunistycznej i przywrócił 

podstawowe wolności . 

- Otworzył Chiny na świat. 



 

2. Proszę o zapoznanie się z pozaradzałem – Masakra na placu Bramy 

Niebiańskiego Spokoju ( str. 226), a następnie charakteryzujemy 

zmiany zachodzące w gospodarce chińskiej. Wyjaśnij okoliczności 

wprowadzenia i cech socjalistycznej gospodarki rynkowej. 

Wskazujemy też na efekty ekonomiczne i społeczne procesu 

zachodzących zmian gospodarczych. 

3. Odnosząc się do tytułu podrozdziału Problemy Chin (s. 229- 230) 

zapoznajcie się z wiadomościami, a następnie Waszym zadaniem 

będzie przedstawienie jednego z problemów trapiących współczesne 

państwo chińskie i znalezienie rozwiązania, które pozwoliłyby się z 

nim uporać. Uczniowie zrobią to w dwojaki sposób – z punktu 

widzenia interesów państwa rządowego zgodnie z zasadami 

demokracji oraz z perspektywy państwa rządowego autorytarnie.  

Szukacie informacji, które będzie akceptowalne w państwie 

demokratycznym, i takiego, które zostały zaakceptowane przez 

komunistów. Następnie swój pomysł zapisz w zeszycie. Zwróć uwagę 

na różnice w propozycjach: „demokratyczne” zostały podjęte w 

interesie państwa i społeczeństwa, zaś autokratyczne – w interesie 

wąskiej grupy trzymającej władzę i niekoniecznie są korzystne dla 

całego społeczeństwa. 

Podsumowaniem dzisiejszego tematu jest wykonanie poniższych ćwiczeń: 

Polecenie 1. 

Zidentyfikuj i nazwij problemy Chin ukazane na rysunkach. 

a)  

  

 



………………………………………………….....................................

b)  

   

 …………………………………………………………………… 

 

c) 

 

 

  

…………………….………………………………………………………. 



Polecenie 2. 

Zaznacz informacje związane z postacią ukazaną na zdjęciu. 

 

 

 

□ odcięcie Chin od świata 

□ dążenie do samowystarczalności 

Chin 

□ upaństwowienie wszystkich 

zakładów pracy 

□ ograniczenie wszechwładzy partii 

komunistycznej 

□ zaspokajanie podstawowych 

potrzeb obywateli 

□ zmuszenie mieszkańców do 

samodzielnego zaspokajania 

własnych potrzeb 



Polecenie 3. 

Zaznacz poprawnie dokończone zdania 

Socjalizm o chińskiej specyfice nie oznaczał zgody partii komunistycznej na: 

□ istnienie wolnego rynku, 

□ przedsiębiorczość obywateli, 

□ demokratyzację życia politycznego, 

□ ograniczenie centralnego planowania. 

 

 Odpowiedzi do zadań 

1.  

Polecenie 1. (0–3)  
a) rozwarstwienie ekonomiczne ludności Chin 

b) przeludnienie 

c) katastrofa ekologiczna 

 

Polecenie 2. (0–4)  

□ odcięcie Chin od świata 

□ dążenie do samowystarczalności Chin 

□ upaństwowienie wszystkich zakładów pracy 

□ zaspokajanie podstawowych potrzeb obywateli  

Polecenie 3. (0–1)  

□ demokratyzację życia politycznego 

Marzena Zielińska 


