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Grupa A

Imię i nazwisko .................................................

Klasa ...................................

Liczba punktów .......... / 10

( .... / 2 pkt)Zadanie 1

Zapoznaj się z mapą i następnie wykonaj polecenia.

A. Przyporządkuj państwa oznaczone na mapie literami A–E do współtworzonych
przez nie u schyłku lat 50. XX w. bloków wojskowych. Właściwe litery zapisz
poniżej w odpowiednich miejscach.
NATO: ………………………..
Układ Warszawski: ………………………..
B. Zaznacz na mapie znakiem X państwa, w których w latach 1953 i 1956 doszło do 
stłumionych przez wojska ZSRS wystąpień przeciwko władzom komunistycznym.
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( .... / 2 pkt)Zadanie 2

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.
Logika nakazuje zatem, byśmy czynili co możliwe, by pomóc światu odzyskać zdrowie
gospodarcze, bez czego nie ma mowy o stabilizacji politycznej i trwałym pokoju. Nasza
polityka nie kieruje się przeciw jakiemukolwiek krajowi czy doktrynie, lecz przeciw
głodowi, biedzie, rozpaczy i chaosowi. Jej celem winno być ożywienie gospodarki
światowej po to, by stworzyć polityczny i społeczny klimat umożliwiający istnienie wolnych
instytucji. […] Jestem pewny, że rządy innych państw, które zechcą przyłączyć się do nas,
znajdą w rządzie Stanów Zjednoczonych partnera gotowego do pełnej współpracy. Jednak
rząd próbujący blokować odbudowę gospodarczą innych krajów nie może liczyć na żadną
pomoc z naszej strony. 

                             Źródło: Plan Marshalla – fragment przemówienia George'a Marshalla 
                                 na uniwersytecie Harvarda – 5 czerwca 1947 r., [w:] www.stosunki- 
                                                                               miedzynarodowe.pl [dostęp: 4.06.2018].

A. Wyjaśnij, do jakich celów miała prowadzić polityka proponowana przez autora
tego wystąpienia.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
B. Podaj nazwy dwóch przykładowych państw, które skorzystały z opisanego w
tekście programu.
............................................................................................................................................

( .... / 1 pkt)Zadanie 3

Dokończ zdanie. 
Wdrażana przez Mao Zedonga polityka Wielkiego Skoku miała na celu
A. powiększenie terytorium Chin kosztem sąsiednich państw.
B. odtworzenie przedwojennego modelu gospodarki Chin.
C. zniszczenie starego dorobku kulturalnego Chin.
D. przekształcenie Chin w państwo przemysłowe.

( .... / 1 pkt)Zadanie 4

Dokończ zdanie. 
Faktycznym celem realizowanej przez Mao Zedonga rewolucji kulturalnej było
A. przeniesienie do Chin rozwiązań z Europy Zachodniej.
B. zapewnienie szybkiego rozwoju gospodarczego kraju.
C. wprowadzenie w Chinach pluralizmu politycznego.
D. wyeliminowanie jego przeciwników politycznych.

( .... / 2 pkt)Zadanie 5  Załącznik 3.jpg

Wyjaśnij podane pojęcia.
Trzeci Świat – ....................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
dekolonizacja – ..................................................................................................................
............................................................................................................................................
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( .... / 2 pkt)Zadanie 6

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia. 
Ogólnie rzecz biorąc, byłe kolonie francuskie dużo lepiej sobie radzą niż byłe kolonie
brytyjskie. Dlaczego? Zdania są podzielone. Po pierwsze, tak naprawdę to Francja nigdy
się z Afryki nie wycofała i w przeciwieństwie do Anglii zachowała dużo swoich ludzi w
administracji tych niepodległych już krajów. […] Francja przywiązywała też dużą wagę
do kreowania [tworzenia] i asymilowania elit afrykańskich, ludzi wykształconych zwykle w
Paryżu przygotowywała do objęcia czołowych stanowisk w ekskoloniach. Tu
dekolonizacja nie przebiegała w tak radykalny sposób jak w krajach anglojęzycznych.
Anglicy zawsze […] izolowali się od miejscowej ludności. Tego we francuskich koloniach
nigdy nie było. Francuzi nie stosowali kryterium rasy. Ważne było wykształcenie – jeśli
ktoś był absolwentem Sorbony [uniwersytet w Paryżu], to mógł być czarny, ale wszędzie
miał pozycję taką samą jak biały. 

        Źródło: W. Bereś, K. Burnetko, Kapuściński: Nie ogarniam świata, Warszawa 2007, 
                                                                                                                                 s. 68–69.

A. Wyjaśnij, czym różnił się według autora tekstu stosunek Francuzów i Anglików
do mieszkańców ich kolonii.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
B. Przedstaw, jakie czynniki miały według autora tekstu sprawić, że dawne
francuskie kolonie w Afryce rozwijają się lepiej niż państwa zależne niegdyś od
Wielkiej Brytanii.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 


