
Temat: Konflikt arabsko-izraelski po II wojnie 
światowej (1948-2005r.) 
 
Podręcznik str 133-137- przeczytaj i  uzupełnij notatkę: 
Jordan,USA, Golan,zniszczyć, 6, Arabowie, Arafat, Synaj 
 
1.  Pierwsza wojna arabsko-żydowska 1948-49r. 
Koalicja arabska (Egipt, Liban,Jordania,Syria) zaatakowała Izrael aby 
go …............................... i utworzyć zjednoczone państwo arabskie. Waśnie o 
przywództwo ,pomoc z ….............. i odwaga Izraelitów uratowała ich nowe 
państwo. 
    

2. Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP)- 1964r. 
           To organizacja terrorystyczna jednocząca….......................... 
mająca na celu zniszczenie Izraela i utworzenie 1 państwa arabskiego 
na Bliskim Wschodzie. Długoletni przywódca-Jaser …........................... , 
sojusznik ZSRR. Dlatego zimna wojna toczyła się także na Bliskim Wschodzie. 
 
3. Druga wojna arabsko -żydowska tzw sześciodniowa 1967r. 
Ponownie koalicja arabska otoczyła Izrael. Jednak Żydzi uprzedzili atak i 
pokonali wrogów w ciągu ….................. dni. 
a). dokonali nalotu na Egipt 
b). odebrali …............................ zachodni brzeg Jordanu 
c). odebrali Egiptowi strefę Gazy i Półwysep …............. 
d). odebrali Syrii Wzgórza ….................. 
Podręcznik str 237-238- przeczytaj i uzupełnij notatkę: 
                               intifada, autonomia, Izrael 

4. Autonomia Palestyńska-1993r. 
        Arabowie nie pogodzili się z zajęciem przez ….... ich ziem (wojna 6-
dniowa) tj. organizowali strajki,demonstracje tzw pierwsza intifada. 
Ostatecznie w 1993r Arabowie ustąpili: 
a).  OWP- uznała Izrael i porzuciła terroryzm 
b).  Izrael- uznał OWP i przyznał Arabom ….......................... na zdobytych 
terytoriach(1994r.).Ponieważ nie wszyscy pogodzili się z porozumieniem w 
2000 r doszło do …......... intifady, zakończonej w 2005r. 
 
Temat : Powtórzenie wiadomości – Zimna Wojna w Europie i    
                                       na świecie 
 
Przeczytaj: 
Zimna Wojna to okres napiętych stosunków pomiędzy Wschodem 
(państwami komunistycznymi) a Zachodem (USA i ich sojusznikami) od 
zakończenia II wojny światowej do upadku komunizmu (lata 80 XX w). W tym 
czasie Wschód i Zachód rywalizowały mi w dziedzinach: politycznej, 
gospodarczej, militarnej, technologicznej np. podbój kosmosu. 
 
Zadanie: 
Przygotuj prezentację (jeśli możesz w Power Point) 



pt: „Zimna Wojna w Europie i na świecie” 
Ujmij punkty: 
I. Rywalizacja polityczna (Cel:rozprzestrzenianie komunizmu i jego 
powstrzymywanie tzw doktryna Trumana) 
a). Kryzys berliński i podział Niemiec 
b). Blok Wschodni (satelici ZSRR : stalinizm/destalinizacja) 
c). Świat: Chiny, Wietnam, Korea, Kuba, Afganistan, Bliski Wschód 
                   

II. Rywalizacja gospodarcza (Cel: stworzenie lepszej gospodarki) 
a). RWPG i Europejska Wspólnota Węgla i Stali 
b). Wielki Skok w Chinach i jego skutki 
 
     III . Rywalizacja militarna (Cel: przygotowanie się na atak wroga) 
a). NATO i Układ Warszawski 
b). wyścig zbrojeń 
 

IV. Rywalizacja w różnych dziedzinach (np. nauki, kultury, sportu itp.) 
a). podbój kosmosu (technologiczna) 
b). wynalazki, osiągnięcia w różnych dziedzinach 
 
Prezentację prześlij na NOTES ZAJĘĆ w aplikacji Microsoft Teams najpóźniej 
do 10 maja (niedziela). Jeśli będziesz mieć problem to na maila: 
joanna.katowice@ vp.pl 
 


