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24.04.2020 

HISTORIA 

Temat: Konflikty na świecie po 1989 

* zwróć szczególną uwagę na następujące zagadnienia: 

- rozwój państw Dalekiego Wschodu 

- problemy państw afrykańskich 

- konflikty zagrażające światowemu pokojowi 

* przeczytaj tekst źródłowy: Ludobójstwo w Rwandzie 

- zastanów się i odpowiedz na pytania umieszczone pod nim 

* przeanalizuj infografikę: Współczesne konflikty na świecie 

* pisemnie wykonaj zadanie na temat: Wyjaśnij przyczyny problemów, z jakimi borykają się 
państwa afrykańskie (termin wykonania pracy – do 29.04) 

* obejrzyj 
prezentację: https://notatkizlekcji.pl/historia/konflikty_na_swiecie_po_1989_roku.html 

* dla zainteresowanych: https://epodreczniki.pl/a/konflikty-bliskowschodnie/DYGI7LPKY 

* uporządkuj wiedzę korzystając z gotowej notatki: 

1. Sytuacja na Dalekim Wschodzie 

a. Chiny 

– po śmierci Mao Zedonga nastąpił szybki rozwój gospodarczy Chin 

– w 1989 r. doszło protestu studentów na placu Tian’anmen w Pekinie, który został brutalnie 
stłumiony przez wojsko 

b. Japonia stała się jednym z najszybciej rozwijających się państwa na świecie – przyczyniły 
się do tego: 

– współpraca gospodarcza ze Stanami Zjednoczonymi 

https://notatkizlekcji.pl/historia/konflikty_na_swiecie_po_1989_roku.html
https://epodreczniki.pl/a/konflikty-bliskowschodnie/DYGI7LPKY


– zakaz zbrojeń spowodował, że wszystkie środki były inwestowane w nowoczesny przemysł 
cywilny 

2. Sytuacja na kontynencie Afrykańskim 

a. główne problemy Afryki: 

– epidemia AIDS i chorób zakaźnych 

– brutalne rządy dyktatorskie w wielu państwach 

– polityka neokolonialna, polegająca na wyzyskiwaniu przez państwa europejskie państw 
afrykańskich, które wcześniej były ich koloniami 

b. w Rwandzie wybuchła krwawa wojna domowa między plemionami Tutsi i Hutu – 1994 r. 

c. wieloletnia wojna w Somalii spowodowała katastrofę humanitarną w tym kraju 

d. w Republice Południowej Afryki do 1994 r. funkcjonował system apartheidu, czyli 
segregacji rasowej (oddzielanie rasy czarnej od białej) 

3. Konflikt na Bliskim Wschodzie 

a. w 1993 r. w Oslo podpisano porozumie między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia 
Palestyny (OWP) 

– premier Izraela Ichak Rabin, Szimon Peres i przywódca OWP Jasir Arafat otrzymali 
Pokojową Nagrodę Nobla 

– utworzono Autonomię Palestyńską – Jasir Arafat został jej prezydentem 

b. porozumienie z 1993 r. nie zakończyło konfliktu izraelsko-palestyńskiego 

4. Wojna z terroryzmem 

a. 11 IX 2001 r. został przeprowadzony atak terrorystyczny na wieżowce World Trade Center 

– ataku dokonała Al.-Kaida kierowana przez Osamę bin Ladena 

– terroryści uprowadzili cztery samoloty pasażerskie i skierowali je na World Trade Center i 
Pentagon 

– w odwecie wojska amerykańskie zaatakowały bazy szkoleniowe Al.-Kaidy w Afganistanie 

b. islamscy terroryści dokonali również ataków na pociągi w Madrycie (2004 r.) i autobusy i 
metro w Londynie (2005 r.) 

c. w 2003 r. wojska koalicji zaatakowały Irak i obaliły reżim Saddama Husajna 



Notatka na podstawie: https://www.e-historia.com.pl/122-szkola-podstawowa-notatki-z-
historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-
podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-
podstawowa/klasa-8/2410-6-2-wspolczesne-konflikty-na-swiecie 

 

WOS 

Temat: Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej – utrwalenie wiadomości 

* Podsumowanie rozdziału – zapisz owe zagadnienia do zeszytu: 

^ Ustrój Rzeczpospolitej Polski został opisany w Konstytucji RP – dotyczy to zarówno jego 
sfery politycznej, jak i gospodarczej. 

^ Mówiąc o ustroju politycznym Polski, mamy na uwadze to, iż jest ona republiką 
parlamentarną, demokratycznym państwem prawa. 

^ Suwerenem władzy w państwie jest naród. 

^ W Polsce obowiązuje trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą – 
władze te są sprawowane odpowiednio przez Sejm i Senat, Radę Ministrów oraz Prezydenta, 
sądy i trybunały. 

^ Polska jest określona w Konstytucji jako państwo unitarne. 

^ O ustroju RP mówią tzw. konstytucyjne zasady ustroju (inaczej naczelne zasady 
Konstytucji), które możemy znaleźć w tym najwyższym polskim akcie prawnym. Są to między 
innymi: dwuizbowość parlamentu, reprezentacja polityczna, równowaga i podział władz, 
zasada pluralizmu politycznego. 

^ W sferze gospodarczej panuje ustrój opisany jako społeczna gospodarka rynkowa (art. 20 
Konstytucji), która opiera się na wolności gospodarczej, własności prywatnej, dialogu oraz 
współpracy partnerów społecznych. 

* Obejrzyj prezentację utrwalająca Waszą wiedzę: https://slideplayer.pl/slide/416220/ 

(umieszczone zdjęcia są zdjęciami byłych polityków zajmujących ważne stanowiska w polskiej 
polityce) 
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