
Lekcja 

Temat: Początek zimnej wojny. 

1. Skutki II wojny światowej 

a. podczas wojny życie straciło ponad 50 mln ludzi 

b. rejony objęte działaniami wojennymi uległy zniszczeniom 

c. koszty prowadzenia działao bojowych pochłonęły ogromne sumy pieniędzy 

d. wojna pozostawiła po sobie setki tysięcy inwalidów, sierot i bezdomnych 

e. Po II wojnie światowej ukształtował się tzw. układ dwubiegunowy, czyli podział świata na dwa obozy 

polityczne, skupione wokół nowych światowych potęg: USA i ZSRS 

2. Ostatnia konferencja Wielkiej Trójki odbyła się w Poczdamie (17 VII – 2 VIII 1945 r.)  

a. uczestnicy: 

 Stany Zjednoczone – Harry Truman 

 Wielką Brytanię reprezentował Winston Churchill, a po zmianie premiera – Clement Attle 

 ZSRS – Józef Stalin 

b. najważniejsze decyzje dotyczące Niemiec 

 zostały pozbawione zdobyczy oraz części terytorium przedwojennego 

 zapadła decyzja o okupacji Niemiec 

 Niemcy zostały zobowiązane do wypłacenia reparacji wojennych 

 została ustanowiona Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec 

3. Procesy zbrodniarzy wojennych 

a. w Norymberdze od XI 1945 do X 1946 r. odbyły się procesy 22 głównych nazistowskich przywódców 

b. zbrodniarzy wojennych osądził Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 

c. 12 oskarżonych skazano na śmierd, a pozostałych na wieloletnie więzienia 

d. odrębne procesy zbrodniarzy wojennych odbyły się w krajach okupowanych przez III Rzeszę 

4. Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 

a. w kwietniu 1945 r. w San Francisco odbyła się konferencja założycielska ONZ 

b. 26 VI 1945 r. została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych 

c. struktura organizacyjna ONZ 

 sekretarz generalny 

 Sekretariat 

 Zgromadzenie Ogólne ONZ 

 Rada Bezpieczeostwa 

d. siedziba ONZ znajduje się w Nowym Jorku 

e. jednym z najważniejszych aktów ONZ jest Powszechna deklaracja praw człowieka 

5. Okupacja Niemiec 

a. Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne, kontrolowane przez: 

 USA 

 Wielką Brytanię 

 ZSRS 

 Francję 

b. główne cele okupacji – tzw. zasady czterech D: 

 denazyfikacja – likwidacja organizacji nazistowskich 

 demokratyzacja – przywrócenie systemu demokratycznego w paostwie 

 demilitaryzacja – rozbrojenie 

 dekartelizacja – likwidacja wielkich monopoli przez ich podział na części 

c. okupacja miała również służyd wyegzekwowaniu odszkodowao wojennych 

d. ZSRS przystąpił do sowietyzacji swojej strefy okupacyjnej 
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6. W 1947 r. został wdrożony amerykaoski program pomocy dla krajów europejskich – tzw. plan Marshalla 

7. Ekspansja komunizmu w Europie 

a.  paostwa, które po II wojnie światowej znalazły się w sowieckiej strefie wpływów: 

 Bułgaria 

 Czechosłowacja 

 wschodnia częśd Niemiec 

 Polska 

 Rumunia 

 Węgry 

b. w paostwach tych po przejęciu władzy komuniści doprowadzili do likwidacji antykomunistycznej opozycji 

8. Zimna wojna to stan napięcia politycznego i wzajemnej wrogości pomiędzy dwoma obozami polityczno-

militarnymi, ukształtowanymi po II wojnie światowej 

a. dwa rywalizujące bloki polityczne: 

 blok związanych ze Związkiem Sowieckiem, nazywany blokiem paostw realnego socjalizmu lub 

blokiem paostw demokracji ludowej 

 blok związanych ze Stanami Zjednoczonymi paostw demokracji zachodniej 

b. za początek zimnej wojny uznaje się przemówienie Winstona Churchilla wygłoszone 5 III 1946 r. w Fulton 

9. Doktryna Trumana 

a. Harry Truman został prezydentem Stanów Zjednoczonych po śmierci Franklina Delano Roosevelta 

b.  własną doktrynę Harry Truman ogłosił 12 III 1947 r. podczas przemówienia w Kongresie 

c. założenia doktryny Trumana 

 rządy komunistyczne zagrażają światowemu pokojowi 

 należy udzielad pomocy krajom zagrożonym ekspansją komunizmu 

10. Kryzys berlioski 

a. na polecenie Józefa Stalina w czerwcu 1948 r. służby radzieckiej strefy okupacyjnej zablokowały dostawy do 

sektorów Berlina będących pod kontrolą paostw zachodnich 

b. Amerykanie i Anglicy zorganizowali dostawy żywności i opału dla zachodniego Berlina drogą powietrzną – 

tzw. most powietrzny 

11. Powstanie dwóch rywalizujących ze sobą organizacji militarno-politycznych 

a. kraje Europy Zachodniej o raz USA i Kanady w 1949 r. utworzyły Organizację Paktu Północnoatlantyckiego – 

NATO 

b. kraje bloku wschodniego w 1955 r. utworzyły Układ Warszawski 

12. Powstanie dwóch paostw niemieckich 

a.  we wrześniu 1949 r. proklamowano Republikę Federalną Niemiec (RFN) 

 powstała ze stref okupacyjnych Wielkiej Brytanii, USA i Francji 

 pierwszym prezydentem został Konrad Adenauer 

b. w październiku 1949 r. proklamowano Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD) – na jej czele stanął 

Walter Ulbricht 

13. Sytuacja Berlina po powstaniu dwóch paostw niemieckich 

a. Berlin pozostał podzielony na częśd wschodnią i zachodnią 

b. w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 r. władze komunistyczne wybudowały mur oddzielający częśd wschodnią 

Berlina do zachodniej - tzw. mur berlioski 

c. w marcu 1953 r. w Berlinie wschodnim wybuchły antykomunistyczne zamieszki, nazwane drugim kryzysem 

berlioskim 

 


