
HISTORIA – kl. II c 

 

15.05.2020 

 

Temat: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 

 

Uzupełnij poniższą kartę pracy i odeślij ją na e-mail: kabi7@op.pl do dnia 22.05.2020 

 
 

1. Spośród podanych niżej podkreśl zdania właściwe: 

a) Ferdynand Braudel był przedstawicielem niemieckiego nurtu historii społecznej 
b) Bronisław Geremek zajmował się dziejami średniowiecza 

c) Kriometria posługuje się metodami zapożyczonymi z ekonomii i statystyki 

d) nurt badawczy nazywany psychohistorią narodził się w USA 

(0 – 3 pkt) 

2. Wyjaśnij pojęcia: 

Bizonia: ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

Trizonia: ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………... 
Plan Marshalla: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………... 
Zimna wojna: …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

(0 – 4 pkt) 

3. Uzupełnij tabelę, dotyczącą dwóch państw niemieckich 

 RFN NRD 

Data powstania   

Przywódcy (przynajmniej jeden)   

Ustrój polityczny   

Stolica   

(0 – 4 pkt) 

4. Oznacz zdania jako prawdziwe lub fałszywe, wpisując obok nich literę P lub F 
a) Źródłem konfliktu między ZSRR a aliantami zachodnimi było uruchomienie w strefach 

okupowanych przez aliantów zachodnich programu „4D” i przekazanie wybranym w 1946 r. 

władzom części uprawnień państw okupacyjnych - ….. 
b) Źródłem konfliktu między ZSRR i aliantami zachodnimi było zrzucenie przez USA bomby 

atomowej na Hiroszimę i Nagasaki - ….. 

c) Źródłem konfliktu między ZSRR a aliantami zachodnimi były reformy w strefie okupowanej 

przez ZSRR, wprowadzone według sowieckiego modelu politycznego -  

(0 – 3 pkt) 

5. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, wpisując przy nich właściwą cyfrę: 

a) radziecka blokada Berlina zachodniego - …. 
b) XX Zjazd KPZR - …. 

c) śmierć Józefa Stalina - …. 

d) Utworzenie RFN - …. 

(0 – 4 pkt) 

mailto:kabi7@op.pl


6. Do nazwisk czołowych działaczy politycznych po II wojnie światowej dobierz właściwe 

nazwy partii: 
a) Petru Groza - …………………………………………………………………………… 

b) Klement Gottwald - …………………………………………………………………….. 

c) Kimon Georgiew- ……………………………………………………………………… 

d) Matyas Rakosi- ………………………………………………………………………… 
e) Enver Hodża- …………………………………………………………………………... 

Partie: Niemiecka Partia Jedności, Rumuńska Partia Komunistyczna, Komunistyczna Partia 

Czechosłowacji, Bułgarska Partia Komunistyczna, Węgierska Partia Komunistyczna, 
Komunistyczna Partia Albanii, Austriacka Partia Ludowa 

(0 – 5 pkt) 

7. Uzupełnij tabelę dotyczącą konfliktów zbrojnych po II wojnie światowej: 

Nazwa konfliktu Czas trwania Geneza Skutki 

Wojna koreańska 

 

 

 

   

Kryzys kubański 

 

 

 

   

Wojna wietnamska 

 

 

 

   

Interwencja wojsk 

radzieckich 

radzieckich w 

Afganistanie 

   

(0 – 12 pkt) 

8. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, składające się na „Jesień Narodów”, wpisując 

cyfry od 1 do 12. 

Wydarzenie Kolejność 

chronologiczna 

Wykonanie wyroku na byłym dyktatorze Rumunii Nicolae Ceauşescu i jego 
żonie 

 

Moskiewski „pucz Janajewa”  

Ogłoszenie suwerenności przez Estonię (była republikę ZSRR)  

Inwazja radzieckich oddziałów na Litwie w związku z ogłoszeniem przez nią 
niepodległości 

 

Wybór Waclava Hala na prezydenta Czechosłowacji  

Zburzenie muru berlińskiego  

Zawiązanie federacji Rosji, Ukrainy i Białorusi w Puszczy Białowieskiej  

„Aksamitna rewolucja” w byłej Czechosłowacji  

Zawarcie unii walutowej pomiędzy NRD i RFN  

Zjednoczenie obydwu państw niemieckich (NRD i RFN)  

Obrady „trójkątnego stołu” na Węgrzech  

Ustąpienie z urzędu ostatniego sekretarza Bułgarskiej Partii Komunistycznej 
Todora Żiwkowa 

 

(0 – 12 pkt) 

Ilość punktów Ocena 

0 - 16 pkt Niedostateczny 

16,5 – 23 pkt Dopuszczający 

23,5 – 32 pkt Dostateczny 

32,5 – 40 pkt Dobry 

40,5 – 47 pkt Bardzo dobry 

 


