
HISTORIA – KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 25.05.2020r – 26.06.2020r. 

 

Konflikty na świecie po 1989 roku 

– wyjaśnia znaczenie terminów: polityka neokolonializmu, apartheid, Autonomia Palestyńska, 

Al-Kaida 

– zna daty: ataku na World Trade Center (11 IX 2001), inwazji USA na Irak (2003) 

– identyfikuje postacie: George’a W. Busha, Osamy bin Ladena, Saddama Husajna 

– wyjaśnia, na czym polega polityka neokolonializmu i jakie niesie za sobą skutki  

– przedstawia przyczyny dominacji USA we współczesnym świecie 

– omawia zjawisko terroryzmu islamskiego  

Podręcznik str. 242 – 247 

Zadanie - notatka w zeszycie na temat: Wyjaśnij przyczyny i skutki wojny z terroryzmem po 

2001 r. 

 

Polska w latach 90. XX w. 

– wyjaśnia znaczenie terminów: plan Balcerowicza, gospodarka wolnorynkowa, 

prywatyzacja, bezrobocie, pluralizm polityczny 

– zna daty: wdrożenia planu Balcerowicza (1990), wyboru L. Wałęsy na prezydenta (XII 

1990), 

– identyfikuje postacie: Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsy, Leszka Balcerowicza, 

Jacka Kuronia, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego 

– omawia założenia, realizację i skutki gospodarcze planu Balcerowicza 

Podręcznik str. 248 – 252 

Zadanie - notatka w zeszycie na temat: Jakie były skutki gospodarcze planu Balcerowicza. 

 

Polska w NATO i EU 

– wyjaśnia znaczenie terminów: NATO, referendum akcesyjne, Unia Europejska 

– zna daty: przyjęcia Polski do NATO (12 III 1999), referendum akcesyjnego (VI 2003), 

wejścia Polski do UE (1 V 2004) 

– identyfikuje postacie: Aleksandra Kwaśniewskiego, Billa Clintona, Borysa Jelcyna 

– przedstawia przyczyny i skutki przystąpienia Polski do NATO i UE 

– wymienia i omawia etapy integracji Polski z UE 

– przedstawia postawy Polaków wobec problemu integracji Polski z UE 

– omawia konsekwencje członkostwa Polski w NATO  

– wymienia korzyści, jakie przyniosła Polsce integracja z UE oraz wejście do NATO  

Podręcznik str. 253 – 256 

Zadanie - notatka w zeszycie na temat: Jakie korzyści przyniosła Polsce integracja z UE oraz 

wejście do NATO?  

 



Świat w erze globalizacji 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie terminów: amerykanizacja, kultura masowa 

– opisuje przejawy globalizacji we współczesnym świecie 

– wskazuje cechy współczesnej kultury masowej 

– przedstawia konsekwencje wzrostu poziomu urbanizacji współczesnego świata  

– wyjaśnia, na czym polega zjawisko przeludnienia 

Podręcznik str. 257 – 261 

 

Wyzwania współczesnego świata 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie terminów: bogata Północ, biedne Południe 

– wymienia problemy demograficzne współczesnego świata 

– wskazuje rejony świata, w których występują największe nierówności społeczne 

– prezentuje zagrożenia ekologiczne współczesnego świata 

Podręcznik str. 262 – 265 

 

Powtórzenie wiadomości z rozdziału VI „Polska i świat w nowej epoce” 

Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości. 

 


