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

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

klasa 8 Świat po II wojnie 2

1 Zaznacz zdanie prawdziwe.
A. Demilitaryzacja to całkowite lub częściowe pozbawienie kraju uzbrojenia i infrastruktury obronnej.
B. Demilitaryzacja to proces zbrojenia kraju i rozbudowywania infrastruktury obronnej.
C. Denazyfikacja jest wprowadzaniem do życia politycznego i społecznego działaczy związanych z
systemem nazistowskim. 

( ... / 1 p.)

2 Spośród podanych wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze.
A. konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie
B. utworzenie Republiki Federalnej Niemiec
C. blokada Berlina Zachodniego przez ZSRS
D.  początek budowy muru berlińskiego

( ... / 1 p.)

3 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Polityką odprężenia nazywa się 
A. relacje pomiędzy Niemcami a ZSRS po objęciu władzy przez Chruszczowa.
B. relacje pomiędzy USA a ZSRS po objęciu władzy przez Chruszczowa.
C. relacje pomiędzy USA a ZSRS po objęciu władzy przez Stalina.
D. relacje pomiędzy Niemcami a ZSRS po objęciu władzy przez Stalina.

( ... / 1 p.)

4 Zaznacz dwie przyczyny wybuchu powstania węgierskiego.
A. Domaganie się demokratyzacji życia w kraju.
B. Zwrócenie się przez rząd węgierski do ZSRS o udzielenie zbrojnej pomocy.
C. Aresztowanie Imre Nagya i skazanie go na śmierć.
D. Manifestacja w Budapeszcie pod pomnikiem Józefa Bema.
E. Zajęcie Budapesztu przez Armię Sowiecką.

( ... / 1 p.)

5 Zaznacz skutki upadku imperiów kolonialnych.
A. Antykolonialna polityka ZSRS i USA
B. Powstanie nowych państw
C. Utworzenie ruchu państw niezaangażowanych
D. Konflikty w nowych państwach
E. Wzrost nastrojów niepodległościowych w koloniach
F. Osłabienie europejskich imperiów

( ... / 1 p.)

6 Przyporządkuj postaci do odpowiednich opisów.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

( ... / 1 p.)

7 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Operacja "Pustynna burza"
A. zapoczątkowała II wojnę w Zatoce Perskiej.
B. rozbiła siły Saddama Husajna.
C. zapoczątkowała wojnę sześciodniową.
D. miała miejsce w latach 80. XX w.

( ... / 1 p.)

1. Ruhollah Chomeijni A. Został przywódcą Organizacji Wyzwolenia
Palestyny.

2. Dawid Ben Gurion B. Po obaleniu panowania szacha Iranu został
przywódcą religijnym kraju.

3. Jasir Arafat C. Jest uważany za twórcę państwa Izrael, był jego
pierwszym premierem.

4. Gamal Abdel Naser D. W 1956 r. ogłosił nacjonalizację Kanału
Sueskiego.
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8 Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń z okresu zimnej wojny. W tym celu wpisz cyfry od
1 do 5, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego. 
….. – Praska Wiosna 
….. – kryzys kubański 
….. – podpisanie Aktu końcowego KBWE 
….. – umieszczenie „Sputnika” na orbicie  
….. – wycofanie z Wietnamu żołnierzy amerykańskich

( ... / 1 p.)

9 Zaznacz zmiany, które zaszły w Czechosłowacji w ramach Praskiej Wiosny.
A. Odsunięto od władzy stalinistów
B. Zapowiedziano ukaranie stalinistów za popełnione zbrodnie
C. Wprowadzono cenzurę
D. Zniesiono cenzurę
E. Coraz częściej krytykowano komunizm
F. Wolna prasa
G. Przywrócono do władzy stalinistów

( ... / 1 p.)

10 Zapoznaj się z opisem jednego z państw, a następnie zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Mieszkańców miast wypędzono na wieś, a kraj zmieniono w wielki obóz pracy, mordując przede wszystkim
ludzi wykształconych, uznawanych za wrogów rewolucji. Szacuje się, że w latach 1975-1979 z głodu, chorób i
wycieńczenia zginęła prawie jedna czwarta liczącego 6 mln ludzi kraju.

Źródło: Rozliczenia-zbrodni-Czerwonych-Khmerow, [w:]
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1011573, [dostęp: 20.09.2021]

Opis dotyczy sytuacji, która miała miejsce w

( ... / 1 p.)

11 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Unię Europejską powołano w traktacie z Maastricht w roku

( ... / 1 p.)

12 Zapoznaj się z fragmentem przemówienia, a następnie zaznacz właściwe dokończenie zdania.  
Miałem sen, iż pewnego dnia ten naród powstanie, aby żyć wedle prawdziwego znaczenia swego credo:
„uważamy za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi”. 
Miałem sen, że pewnego dnia na czerwonych wzgórzach Georgii synowie dawnych niewolników i synowie
dawnych właścicieli niewolników będą mogli zasiąść razem przy braterskim stole.
Autorem zacytowanych słów był

( ... / 1 p.)

13 Zaznacz dwie zmiany wprowadzone w wyniku II Soboru Watykańskiego.
A. odprawianie nabożeństw przez kapłanów stojących twarzą do wiernych
B. utworzenie seminariów duchownych kształcących przyszłych księży
C. zastosowanie języków narodowych w liturgii
D. utworzenie zakonu jezuitów

( ... / 1 p.)

14 Zaznacz cechy ruchu hipisowskiego.
A. Pacyfizm
B. Preferowanie samotnego trybu życia
C. Preferowanie życia w niewielkich komunach
D. Sprzeciw wobec własności prywatnej
E. Preferowanie wolnych związków
F. Bojowy tryb życia
G. Konsjumpcjonizm

( ... / 1 p.)

A. Korei Południowej. C. Demokratycznej Republice Wietnamu. 
B. Wietnamie Południowym. D. Kambodży. 

A. 1992. B. 1994. C. 2003. D. 1999.

A. papież Jan XXIII. C. pastor Martin Luther King.
B. muzyk Jimmi Hendrix. D. prezydent USA John F. Kennedy.


