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KLASA IE 
HISTORIA 19.03.2020  
 
Rozpad systemu kolonialnego. 

1. Indie 
a) bierny opór – Mahatma Gandhi 
b) wycofanie się Brytyjczyków z Indii 
c) powstanie niepodległych Indii i Pakistanu 

2. Dekolonizacja Afryki 
a) Algieria 
b) Rok Afryki 
c) Organizacja Jedności Afrykańskiej 

3. Kraje Trzeciego Świata 
a) Ruch Państw Niezaangażowanych 
b) zróżnicowanie w rozwoju państw Trzeciego świata 

 
Proszę obejrzeć mapy: 
 Dekolonizacja Azji str. 282 oraz Dekolonizacja Afryki str. 283 i odpowiedzieć na pytania pod mapami. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu – str.286. 
 
KLASA IC 
HISTORIA 19.03.2020 
 
Temat: Daleki Wschód po II wojnie światowej. 

1. Chiny 
a) wojna domowa 
b) wprowadzenie komunizmu 

2. Japonia 
a) okupacja amerykańska 
b) przekształcenie Japonii z państwa militarystycznego w demokratyczne 
c) rozwój gospodarczy 

3. Korea 
a) podział Korei na dwa państwa 
b) wojna koreańska 
c) zawieszenie broni 

4. Wietnam 
a) podział Wietnamu na dwa państwa 
b) wojna w Wietnamie 

5. Indochiny 
a) dekolonizacja kolonii francuskich 
b) dekolonizacja kolonii brytyjskich 
c) dekolonizacja kolonii holenderskich 

 
Proszę obejrzeć mapę: Konflikt koreański str.278 i odpowiedzieć na pytania pod mapą. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu – str.280. 
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Temat: Wyprawy krzyżowe. 

1. Przyczyny wypraw krzyżowych. 
2. Przebieg wypraw krzyżowych. 
3. Skutki wypraw krzyżowych. 

 
Proszę przeanalizować mapę: Wyprawy krzyżowe i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ 
podręczniki różnią się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
Przypominam o zapowiedzianym teście: Polska za pierwszych Piastów 
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Temat: Testament Bolesława Krzywoustego. 

1. Statut Bolesława Krzywoustego: 
a) przyczyny ustanowienia 
b) zasada senioratu 
c) zasada pryncypatu 

2. Konflikt między spadkobiercami Bolesława Krzywoustego – wygnanie Władysława II. 
3. Upadek senioratu 
4. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki dla państwa polskiego. 

 
Proszę przeanalizować mapę: Początki rozbicia dzielnicowego i odpowiedzieć na pytania do mapy. 
W celu utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenia do tematu. (Nie podaję strony, ponieważ 
podręczniki różnią się pod tym względem a nie chcę wprowadzać zamieszania) 
 
Przypominam o zapowiedzianej poprawie testu: Początki średniowiecza 
Przypominam o zapowiedzianym teście: Polska za pierwszych Piastów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


