
IC HISTORIA 26.03.2020 
 
Zgodnie z planem w dniu dzisiejszym powinna odbyć się lekcja Historii i społeczeństw w związku z czym 
podaję temat oraz notatkę, które proszę przepisać do zeszytu. 
 
 
Tematem dzisiejszej lekcji będzie trudna sytuacja na Bliski Wschodzie w XX wieku.  
 
Temat: Konflikty na Bliskim Wschodzie.  

1. Zaostrzenie się sytuacji w Palestynie w I połowie XX w. str. 287 
a) powstanie ruchu syjonistycznego i dążenia do utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie 
b) emigracja Żydów do Palestyny po I wonie światowej 
c) protesty Palestyńczyków 
d) poparcie opinii społecznej dla utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie po II wojnie 

światowej 
e) 14.05.1948 r. – proklamowanie powstania państwa Izrael 

2. Konflikty Izraela ze światem arabskim: 
a) 14.05.1948 r. – wojna Żydów z Arabami – zwycięstwo Izraela str. 287 
b) atak na Egipt str. 289 
c) wojna sześciodniowa – zwycięstwo Izraela str. 289 
d) wojna Jom Kippur (Dzień Pojednania) - zwycięstwo Izraela str. 289 
e) porozumienie między Izraelem a Egiptem w Camp David str. 290 
f) powstanie Organizacji Wyzwolenia Palestyny – Jasir Arafat str. 290 
g) interwencja wojsk izraelskich w Libanie w 1982 r. str.290 
h) intifada – powstanie arabskie w 1987 r. przeciwko okupacji Palestyny przez Izrael str. 290 

3. Organizacja i rozwój Izraela: ste.189 
a) sieć irygacyjna 
b) rozwój przemysłu 

4. Rewolucja islamska w Iranie: str. 291 
a) przyczyny: 

- niezadowolenie z rządów Rezy Pahlaviego 
b) przebieg: 

- protesty społeczne 
- wykorzystanie sytuacji przez fundamentalistów 

c) skutki: 
- upadek monarchii 
- przejęcie władzy przez szyitów z ajatollahem Chomeinim na czele 
- powstanie antyamerykańskiej republiki islamskiej 
- wojna iracko - irańska 

5. Wojna w Zatoce Perskiej: str.292 
a) przyczyny 
b) przebieg: 

- 2.07.1990 r. zajęcie Kuwejtu przez wojsk irackie 
- wystosowanie do Iraku ultimatum przez ONZ 
- operacja Pustynna burza 

c) skutki: 
- nałożenie sankcji gospodarczych na Irak 

 
W ramach zadania domowego proszę przeczytać tekst źródłowy ze str. 288 i krótko odpowiedzieć na 
pierwsze pytanie do tekstu. Na odpowiedzi czekam do końca tygodnia. 
 


