
Temat:  Zimna wojna- Wojna w Afganistanie-1979r. 
 
Podręcznik str 127-128 

Przeczytaj tekst. Wpisz brakujące elementy. Zapisz do zeszytu. 
                                   mudżahedini /USA/ ruina/wycofanie 

 
1. Komunistyczny Afganistan 

W 1978r. Afganistan został państwem komunistycznym. Państwo to stanowiło 
bazę dla ZSRR na drodze do pól naftowych w Zatoce Perskiej . Ze  zmianą 

obyczajów (walka z islamem,laicyzacja kraju) nie pogodzili się …................. 
czyli partyzanci dążący do obrony tradycji islamu. 

2. Interwencja ZSRR- grudzień 1979r.-1989r. 
Władze Afganistanu wezwały ZSRR(L. Breżniew). Inwazja przerodziła się w 

długą wojnę partyzancką i wojnę totalną zakończoną ….................. ZSRR z 
Afganistanu. 

3. Opinia międzynarodowa 

ONZ i kraje islamskie potępiły ZSRR,a..................wspierał zbrojnie walczących 
o wolność bojowników. Wojna w Afganistanie, tak samo jak wcześniej wojna w 

Wietnamie, dowiodła, iż konflikt między mocarstwami w ramach zimnej wojny 
doprowadził do ….............. kraju. 

 

Temat: Conflicts in the Middle East – reasons 

(Konflikty na Bliskim Wschodzie- przyczyny) 
 

 



PODRĘCZNIK str 130-132 

Read the pages from your book. Next read the text in English and 
complete it with these words in your notebook: 
convention (postanowienie), constitute (stanowić), 
establishment (utworzenie), dismemberment 
(rozczłonkowanie), self-determination (samostanowienie) 
 
1. What is the Middle East? 
The history of the Middle East dates back to ancient times. Several 
major religions have their origins in the Middle East, including 
Judaism (Palestine), Christianity, and Islam. Arabs ….............. the 
majority ethnic group in the region (Syria, Lebanon, Iraq) 

 

2.Sykes-Picot Agreement, (May 1916) (Umowa Sykes-Picot) 

In the midst of World War I the question arose of what would 
happen to the Ottoman territories? Finally, a secret ….................. 
was made during World War I between Great Britain and France, for 
the ….......................... of the Ottoman Empire. Despite the Sykes-
Picot Agreement, the British still appeared to support 
Arab …............................. at first. 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Middle_East
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Judaism
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://www.britannica.com/event/World-War-I
https://www.britannica.com/place/Great-Britain-island-Europe
https://www.britannica.com/place/France
https://www.britannica.com/place/Ottoman-Empire


 

3. The State of Israel in 1948 

 
zionism- syjonizm 
(ruch dążący do utworzenia w Palestynie państwa żydowskiego, 
Żydzi osiedlili się w Palestynie w czasach Abrahama jednak ich 
państwo zostało wkrótce podbite i odtąd żyli w rozproszeniu) 
 

 The implementation of Zionism and the proclamation of 
the …........................... of the State of Israel in 1948 
complicated the situation in the region even more. 

 

Wypisz na podstawie powyższego artykułu (po polsku) 
przyczyny konfliktów na Bliskim Wschodzie: 

1. …........ 

2. …........ 

3. …........ 

https://epodreczniki.pl/a/conflicts-in-the-middle-east/DxrQkxDQz#DxrQkxDQz_en_main_concept_1

