
Temat: Kryzys kubański- 1962r.(Cuban Missile Crisis of 1962) 
 
  Przeczytaj podręcznik str 124-125 oraz artykuł online „Zimna wojna na 
   Kubie”. 
  Uzupełnij luki w notatce. Przepisz ją do zeszytu. 
https://epodreczniki.pl/a/swiat-na-granicy-goracej-wojny/DZOLt6eom 
 

1. Rewolucja kubańska 1957-1959r. 
Dyktaturę gen Batisty (wspieranego przez USA) obalił poprzez wojnę 
partyzancką Fidel Castro który wprowadził na Kubie komunizm i nawiązał 
współpracę z …............ i CHRL. 
Skutkiem było zerwanie stosunków z USA i próba obalenia Castro przez USA 
(desant w Zatoce ….................... ). 

2. Kryzys kubański- X.1962r. 
To napięcie pomiędzy USA (prezydent J.Kennedy) i …...................... 
(N.Chruszczow) z powodu zainstalowania na Kubie …...................... ziemia-
ziemia. USA wprowadza blokadę …........................ Kuby i stawia siły zbrojne 
w stan gotowości. 

3. 28.10.1962r- porozumienie USA i ZSRR 
Chruszczow ustępuje, wycofuje …......... z Kuby. W zamian USA rezygnują z 
blokady morskiej i wycofują swoje rakiety z Turcji. 
 
Read the summary in English 
Another ‘hot’ conflict of the Cold War was the so-called Cuban Missile Crisis of 
1962. Cuba, control over which was assumed by the communists in 1959, 
underwent radical reforms which led to breaking off relations with the United 
States and rapprochement with the USSR and China. American attempts to 
overthrow Fidel Castro, Cuba’s dictator, failed. He began to develop the 
country’s military potential by placing, in its territory, Soviet ballistic missiles 
capable of reaching the US. This led to the blockage of the island and the 
threat of a global conflict. The world stood on the brink of nuclear war. 
Eventually, the crisis was solved and the war was averted. As a result, Leonid 
Brezhnev replaced Nikita Khrushchev, who had been considered to be too ‘soft’. 
 
     Answer (in English) in your notebook: 
1.Why was the USA afraid of the Soviet ballistic missiles placed in the territory 
of Cuba? 
2.What happened to Nikita Khruschey after the crisis? 
 
 
 
Temat: Rywalizacja USA i ZSRR w czasie zimnej wojny 
 
    1. Rywalizacja USA i ZSRR obejmowała 
   a). rywalizacji politycznej 
   a). rywalizacji gospodarczej 
   b)  wyścigu zbrojeń (arms race) 
   c). podboju kosmosu 
 



        Read this article. Explain what arms race was (MAKE NOTES in your   
        notebook) 
 
2. Arms race (eg start/end/ICBMs/the nuclear bomb) 
 
https://www.ducksters.com/history/cold_war/arms_race.php 
 
 
 
 
 
Temat: Podbój kosmosu- rywalizacja USA i ZSRR 
 
Zobacz film o rywalizacji w kosmosie. Zrób notatkę czego dotyczyła rywalizacja 
ZSRR i USA  i jakie były jej efekty. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vUpQYmF70z0 
 
 
 


