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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

IV LO PP - Świat po II wojnie światowej

1 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
W wyniku II wojny światowej układ sił między państwami

( ... / 1 p.)

2 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Plan zakładający udzielanie pomocy finansowej, wojskowej i politycznej krajom przeciwstawiającym się
próbom przejęcia władzy przez komunistów został sformułowany przez

( ... / 1 p.)

3 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Najważniejszy organ decyzyjny ONZ, wyrażający zgodę na udział tzw. „błękitnych hełmów” w misjach
międzynarodowych, to
A. Zgromadzenie Ogólne.
B. Sekretarz Generalny.
C. Rada Bezpieczeństwa.
D. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

( ... / 1 p.)

4 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Pakt Północnoatlantycki został utworzony
A. po powołaniu Układu Warszawskiego.
B. dla rozwinięcia wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi.  
C. dla obrony w przypadku ataku ze strony państw komunistycznych.
D. w obawie przed wzmocnieniem militarnym Stanów Zjednoczonych Ameryki.

( ... / 1 p.)

5 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

6 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Kim Ir Sen stanął na czele komunistycznego rządu w

( ... / 1 p.)

7 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

8 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.  
W 1960 r., nazywanym Rokiem Afryki,
A. utworzono Organizację Jedności Afrykańskiej.
B. doszło do spotkania przedstawicieli krajów Azji i Afryki na konferencji w Bandungu.
C. uzyskało niepodległość siedemnaście państw afrykańskich.
D. wybuchło powstanie ludności arabskiej w Algierii.

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Do kryzysu kubańskiego doszło w czasie, gdy przywódcami ZSRS i USA byli

( ... / 1 p.)

A. nie zmienił się w porównaniu z okresem
przedwojennym.  

C. przekształcił się w dwubiegunowy.

B. zmienił się w jednobiegunowy. D. stał się wielobiegunowy.

A. George’a Marshalla. C. Winstona Churchilla.
B. Franklina D. Roosevelta. D. Harry’ego Trumana.

1. Program gospodarczy, określany jako Wielki Skok, był realizowany od końca
lat 50. w Chinach oprócz Tajwanu. P F

2. Taktyka biernego oporu propagowana przez Mahatmę Gandhiego nie
przyczyniła się do uzyskania niepodległości przez Indie. P F

A. Korei Północnej. B. Korei Południowej.  C. Wietnamie. D. Chinach.

1. Rok 1950 został nazwany Rokiem Czarnej Afryki. P F

2. W Republice Południowej Afryki politykę apartheidu wprowadzono dopiero na
początku lat 90. XX w. P F

A. Stalin i Kennedy. C. Chruszczow i Eisenhower.
B. Chruszczow i Kennedy. D. Breżniew i Johnson.
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10 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.  
Sobór Watykański II został zwołany przez papieża

( ... / 1 p.)

11 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

12 Zaznacz wszystkie określenia charakteryzujące ruch hippisowski.
A. sprzeciw wobec wojny
B. propagowanie życia w komunach
C. przyzwolenie na zażywanie narkotyków
D. głoszenie hasła „bez przyszłości” („no future”)

( ... / 1 p.)

13 Oceń, czy poniższe zdania dotyczące panowania starożytnego Rzymu są prawdziwe. Zaznacz literę „P”
przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

( ... / 2 p.)

14 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

A. Jana Pawła II. B. Pawła VI. C. Jana XXIII. D. Piusa XII.

1. Symbolem walki z segregacją rasową w USA był pastor Martin Luther King. P F

2. Pokojową Nagrodę Nobla za działalność na rzecz równouprawnienia
wszystkich Amerykanów otrzymał prezydent John F. Kennedy. P F

1. Powojenne Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne:
amerykańską, brytyjską, francuską i sowiecką. P F

2. Proklamowanie niepodległego państwa Izrael zakończyło trwające od lat 30.
konflikty na Bliskim Wschodzie. P F

3. Na początku lat 60. ZSRS planował umieszczenie rakiet z głowicami
nuklearnymi na Kubie. P F

4. Stany Zjednoczone wspomagały działania partyzantki przeciw rządom Daniela
Ortegi w Nikaragui. P F

5. Lewacki terroryzm nie był wspierany przez służby specjalne państw
komunistycznych. P F

6. Reformy, jakie zostały wprowadzone w Kościele Katolickim na skutek soboru
watykańskiego II, zatrzymały proces laicyzacji Zachodnich społeczeństw. P F

1. Jeszcze przed zakończeniem konferencji poczdamskiej zbrodniarze wojenni
zostali osądzeni w Norymberdze. P F

2. Winston Churchill użył określenia o żelaznej kurtynie po podpisaniu w
Waszyngtonie traktatu powołującego NATO. P F


