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Temat: Lekcja powtórzeniowa do rozdziału „Świat po II wojnie światowej”. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
USTAL, KTÓRE WYDARZENIE JEST PIERWSZE, A KTÓRE 

CHRONOLOGICZNIE OSTATNIE 

 
WYDARZENIE  DATA DATA WYDARZENIE 

Początek budowy muru 
berlińskiego 

13.08.1961 17.07 1945 – 
- 2.08.1945 

Konferencja Wielkiej Trójki 
 w Poczdamie 

Utworzenie Republiki 
Federalnej Niemiec 

7.09.1949 7.09.1949 Utworzenie Republiki Federalnej 
Niemiec 

Blokada Berlina Zachodniego 
przez ZSRS 

1948–1949 1948–1949 Blokada Berlina Zachodniego przez 
ZSRS 

Konferencja Wielkiej Trójki w 
Poczdamie  

17.07 1945 –  
- 2.08.1945 

13.08.1961 Początek budowy muru 
berlińskiego 

 

 

WYDARZENIE  DATA DATA WYDARZENIE 

Połączenie angielskiej i 
amerykańskiej strefy 
okupacyjnej w Niemczech 

1.01.1947 r. 17.07 1945 – 
- 2.08.1945 

Konferencja Wielkiej Trójki w 
Poczdamie 

Utworzenie Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej  

7.09.1949 1.01.1947 r. Połączenie angielskiej i 
amerykańskiej strefy okupacyjnej 
w Niemczech 

 Konferencja Wielkiej Trójki w 
Poczdamie  

17.07 1945 –  
- 2.08.1945 

7.09.1949 Utworzenie Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej 

Początek budowy muru 
berlińskiego 

13.08.1961 13.08.1961 Początek budowy muru 
berlińskiego 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ONZ 
Organizacja powstała 24 października 1945 roku i liczyła wtedy 51 państw. 

Obecnie Organizacja zrzesza 193 suwerennych państw, tj. prawie wszystkie kraje 

świata. Idea powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych narodziła się po tragicznej 

w skutkach II Wojnie Światowej (1939-1945). 

Prezydent Truman postrzegał działania ZSRS jako zagrożenie, prezydent do Roosevelta wręcz 

odwrotnie, dlatego starał się prowadzić politykę, która zapobiegałaby rozszerzaniu się wpływów 

tego państwa. 

Głównym założeniem tak zwanej doktryny Trumana było wspieranie finansowe i militarne 

rządów państw, w których komuniści mogli przejąć władzę, aby do tego nie dopuścić. 

ROŻNICE W POLITYCE PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA TRUMANA 
WOBEC ZSRS DO DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WCZEŚNIEJ PRZEZ 

PREZYDENTA ROOSEVELTA. 
 



 
 

 
 
 

 
 

ROŻNICE W POLITYCE PROWADZONEJ PRZEZ CHRUSZCZOWA 
DO DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WCZEŚNIEJ  

PRZEZ JÓZEFA STALINA . 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

DOKTRYNA TRUMANA – program polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, 

sformułowany przez prezydenta Harry'ego S. Trumana i przedstawiony   

12 marca 1947 roku w orędziu do Kongresu. 

Polityka Chruszczowa określana jest mianem odwilży.  

Odrzucił on stalinowski kult jednostki i – typowy dla czasów Stalina – terror. 

Na arenie międzynarodowej doszło do przejściowego unormowania relacji 

z państwami zachodnimi. 

 

Źródło:https://www.google.com/search?biw=1293&bih=598&tbm=isch&sa=1&ei=AGP2XeGANpTKmwXSu7iACQ&q=nato+i+uk%C5%82ad+warszawski&o 



 
WYSTAPIENIA LUDNOŚCI CYWILNEJ WOBEC WŁADZY 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

POWSTANIE W NRD 1953 – strajki, demonstracje i rozruchy w ponad 700 

miejscowościach w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD) rozpoczęte 16 czerwca 1953 

roku poprzez strajk robotników w Berlinie Wschodnim. Powstanie zostało ostatecznie 

stłumione przez Grupę Wojsk Radzieckich.Przyczyną wystąpienia były uchwały II Konferencji 

rządzącej Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z lipca 1952 dotyczące rozwoju socjalizmu w 

Niemieckiej Republice Demokratycznej. Restrykcyjne decyzje wywołały kryzys polityczny i 

gospodarczy. Zalecały zaostrzenie walki klasowej, zwalczanie Kościoła, kolektywizację 

rolnictwa i rozbudowę przemysłu ciężkiego kosztem przemysłu środków konsumpcji. 

POWSTANIE WĘGIERSKIE 1956, nazywane dziś często rewolucją 1956 – zbrojne 

wystąpienie ludności węgierskiej, które wybuchło 23 października 1956 i trwało do 10 listopada 1956, 

kiedy to zostało ostatecznie stłumione przez zbrojną interwencję Armii Radzieckiej.Zapaść ekonomiczna 

i niskie standardy życia w Węgierskiej Republice Ludowej wzbudzały powszechne niezadowolenie. 

Chłopi byli niezadowoleni z polityki rolnej (kolektywizacja). Dziennikarze i literaci narzekali na warunki 

swojej pracy i domagali się wolności słowa. Studenci skarżyli się na warunki nauki i kryteria 

przyjmowania na uniwersytety (nieprzejrzysty system punktacji, np. punkty za pochodzenie lub 

przynależność do partii).Powstanie zaczęło się 23 października 1956 i zakończyło według oficjalnej 

wersji 4 listopada 1956, choć najbardziej zacięte i krwawe walki powstańców z sowieckim najeźdźcą 

toczyły się w okresie od 4 do 10 listopada, a prześladowania uczestników powstania trwały jeszcze 

kolejne lata. 

Praska Wiosna  – okres politycznej liberalizacji w Czechosłowacji w roku 1968, 
trwającej od 5 stycznia do momentu, gdy ZSRR i inni członkowie Układu Warszawskiego 

(Polska, Węgry, NRD i Bułgaria) dokonali inwazji w nocy z 20 na 21 sierpnia tego roku.   W 

przeciwieństwie do Polski, po referacie Nikity Chruszczowa w 1956 r. w Czechosłowacji nie 

było wyraźnego okresu odwilży, destalinizacja przebiegała wolno, w KPCz dominowali starzy 

działacze. W latach 60. zaczęły jednak stopniowo narastać głosy krytyczne wobec 

kierownictwa, nawet w obrębie rządzącej partii komunistycznej. Ich powodem był przede 

wszystkim kryzys społeczny i gospodarczy, który coraz bardziej ogarniał Czechosłowację na 

skutek zniszczenia gospodarki rynkowej po 1948 r. Grupy te, nawołujące do zastąpienia 

centralnego planowania „socjalistyczną gospodarką rynkową”. W coraz większej opozycji do 

rządu byli pisarze. Już na początku lat 60. na kongresie pisarzy wezwano do uznania 

znaczenia twórczości Franza Kafki, do tej pory wyklętego przez ideologów komunistycznych. 

Kolejnym polem konfrontacji stały się stłumione przez policję demonstracje studentów dnia 31 

października 1967 r., którzy żądali poprawy warunków zakwaterowania. Brutalność policji 

wywołała falę krytyki w społeczeństwie W przemówieniu wygłoszonym w lutym w 20. rocznicę 

przewrotu komunistycznego Dubček ogłosił konieczność zmian w życiu społecznym i 

gospodarczym kraju i przyznał, że w rządach partii komunistycznej dochodziło do wypaczeń. 

Doprowadziło to do coraz śmielszego poruszania tematów białych plam w powojennej historii 

Czechosłowacji, a także problemów współczesności w mediach (chociaż cenzurę formalnie 

zniesiono dopiero 26 czerwca). 22 marca pod naciskiem opinii publicznej Novotný ustąpił ze 

stanowiska prezydenta Czechosłowacji, w jego miejsce 30 marca Zgromadzenie Narodowe 

wybrało bohatera wojennego Ludvíka Svobodę. 



 
 

ZAPAMIĘTAJ 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażana przez Mao Zedonga polityka WIELKIEGO SKOKU miała na celu  

przekształcenie Chin w państwo przemysłowe. 

TRZECI ŚWIAT – nazwa stosowana wobec państw, które pozostawały zarówno 

poza blokiem państw kapitalistycznych, jak i poza grupą państw 

komunistycznych. 

DEKOLONIZACJA – proces wyzwalania się mieszkańców kolonii i formowania 

przez nich niepodległych państw. 

ROK AFRYKI – przełomowy rok w procesie dekolonizacji Afryki, w którym 

niepodległość uzyskała rekordowa liczba państw położonych na tym 

kontynencie. 

 Rok 1960, przełomowy dla dziejów Afryki i dekolonizacji. Powstało wtedy 17 państw, które 

proklamowały niepodległość od Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii i Włoch. Do tego czasu na 

kontynencie afrykańskim istniało jedynie 10 niepodległych państw. 

 PACYFIZM – ruch antywojenny/postawa odrzucenia przemocy 

Pacyfizm (łac. pac- od pax dpn. pacis „pokój” oraz -ficus od facere „czynić”) – 

ruch społeczno-polityczny dążący do pokoju, potępiający wojny, a także 

przygotowania do nich.  

Pacyfizm można podzielić na różne nurty: część z nich wyraża aprobatę wobec niektórych 

wojen (np. wojny obronnej), inne natomiast charakteryzują się jednolitym stosunkiem do 

każdej wojny, niezależnie od jej przyczyny 

MARTIN LUTHER KING zabiegał o zniesienie segregacji rasowej w USA 

i równe prawa dla ich czarnoskórych obywateli. 

MAHATMA GANDHI zabiegał o większe prawa dla Hindusów oraz 

o niepodległość Indii. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTAL KOLEJNOŚĆ WYDARZEŃ 
 

WYDARZENIE  DATA DATA WYDARZENIE 
Utworzenie Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej  

25.03.1957 23.07.1952 Utworzenie Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali 

Powołanie Unii Europejskiej  1.11.1993 25.03.1957 Utworzenie Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej 

Utworzenie Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali  

23.07.1952 1.11.1993 Powołanie Unii Europejskiej 

Wprowadzenie do obiegu waluty 

euro 

1.01.2002  1.01.2002 Wprowadzenie do obiegu waluty 

euro 

 

 

WYDARZENIE  DATA DATA WYDARZENIE 
Decyzja ONZ o podziale Palestyny 

na część arabską i żydowską  

1947 1947 Decyzja ONZ o podziale Palestyny na 

część arabską i żydowską 
Utworzenie Organizacji Wyzwolenia 

Palestyny   

28.05.1964 14.05.1948 Utworzenie państwa Izrael 

Utworzenie państwa Izrael  14.05.1948 28.05.1964 Utworzenie Organizacji Wyzwolenia 

Palestyny   
Utworzenie Autonomii 

Palestyńskiej 

1994 1994 Utworzenie Autonomii Palestyńskiej 

 

W 1947 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję o podziale Palestyny na 

dwa państwa: żydowskie i arabskie. Zaś Jerozolima miała pozostać miastem 

międzynarodowym. Społeczność żydowska zgodziła się na takie rozwiązanie, w 

przeciwieństwie do Ligi Państw Arabskich, która zaatakowała Izrael. Po wygranej wojnie o 

niepodległość utworzono w 1948 roku państwo Izrael. W wyniku wojny ponad 80% arabów 

mieszkających w Palestynie udało się na wygnanie. 

50 lat temu, 28 MAJA 1964, UTWORZONO ORGANIZACJĘ WYZWOLENIA 

PALESTYNY, powołano ją  na I Palestyńskim Kongresie Narodowym we Wschodniej 

Jerozolimie. Inicjatorem sformowania organizacji była Liga Państw Arabskich. Głównym 

celem utworzenia OWP było zintegrowanie działalności ugrupowań palestyńskich, dążących 

do utworzenia  niepodległej, świeckiej i demokratycznej Palestyny. OWP stawiała sobie za 

cel a więc wyzwolenie jej spod władzy Izraela. 

W 1974 roku OWP została uznana przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, a co za tym idzie otworzono jej biuro przy ONZ. 

Od 1993 roku Izrael uznaje OWP za jedyną reprezentację narodu palestyńskiego. OWP od 

tego czasu jest dla Izraela pełnoprawnym partnerem w procesie pokojowym 

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, WE – powołana do życia 1 stycznia 1958 na mocy traktatów rzymskich 

jako Europejska Wspólnota Gospodarcza 

POWODZENIA NA SPRAWDZIANIE  ! 


