
KARTA PRACY – ZIMNA WOJNA – MATERIAŁ POWTÓRZENIOWY Z 
PRZEROBIONEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KLASA 8a, 8b, 8c
1. Podane niżej zdania zakwalifikuj jako prawdę lub fałsz. Dopisz obok nich odpowiednią 
literę: P (prawda) lub F (fałsz).
a) Na konferencji w Poczdamie podjęto decyzję o przymusowym przesiedleniu Niemców z 
obszarów zajętych przez Polskę i ZSRR. ……………………..
b) Plan Marshalla zawierał zasady nowej polityki obronnej Stanów Zjednoczonych wobec działań 
militarnych podejmowanych przez ZSRR. ………………...
c) Podczas XX zjazdu KPZR ówczesny przywódca ZSRR wygłosił tajny referat o zbrodniach 
dokonanych przez Józefa Stalina……………………...
d) Rewolucją węgierską określa się zakończone sukcesem wystąpienia narodu węgierskiego 
spowodowane dążeniem do przywrócenia w państwie wolności i demokracji.
 e) Neokolonializm polegał na uzależnianiu słabszych państw, najczęściej byłych kolonii, przez 
państwa silniejsze będące wcześniej właścicielami tych kolonii…………………………..

2. Dopasuj właściwy opis do widocznych ilustracji. Wpisz pod każdą z nich odpowiednią 
literę.
A. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej w latach 1949–1976. Był twórcą własnego systemu 
komunistycznego określanego jako maoizm. Zgodnie z nim główną siłą rewolucji są masy chłopów.
Swoją polityką doprowadził m.in. do wielkiego głodu w Chinach, w wyniku którego zmarło ok. 30 
milionów Chińczyków.
B. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który objął władzę w państwie po śmierci Roosevelta. 
Uczestniczył w konferencji w Poczdamie. W 1947 r. sformułował doktrynę, zgodnie z którą USA 
zdecydowały się powstrzymywać postępy komunizmu i wspierać wolne narody oraz państwa 
zagrożone komunistyczną ekspansją. 
C. Przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego, wyznawca hinduizmu. Swoim rodakom 
zalecał prowadzenie oporu bez przemocy wobec brytyjskich kolonialistów, którzy w wyniku 
stosowania tej metody opuścili Indie, co doprowadziło do zakończenia brytyjskich rządów w tym 
kraju.

1. ……………………………..

                
                                                             2. …………………………….        3…………………………



3. Zaznacz przyczyny, które doprowadziły do procesu dekolonizacji.
Rozwój nacjonalizmu w Afryce i Azji. 
Wzrost liczby ludności w krajach Afryki i Azji. 
Zapoczątkowanie procesu integracji europejskiej. 
Sprzeciw USA i ZSRR wobec istnienia kolonializmu. 
Odrzucanie kolonializmu jako sprzecznego z prawami człowieka. 
Brak środków finansowych na utrzymanie kolonii przez państwa europejskie. 
4.Wyjaśnij, czym była zimna wojna i żelazna kurtyna w latach 1945-
1989.
………………………………………………………………………………


