
Lekcja 

Temat: Rozpad systemu kolonialnego 

1. Powstanie Chioskiej Republiki Ludowej (ChRL) 

a. W czasie II wojny światowej władzę dyktatorską w Chinach sprawował przywódca Kuomintangu (Partia 

Narodowa) Czang Kaj-szek 

b. Podczas II wojny wzrastało znaczenie komunistów kierowanych przez Mao Zedonga 

c. W 1946 roku w wyniku wojny domowej władzę w Chinach przejmują komuniści wspierani przez Stalina 

 zwolennicy Kuomintangu schronili się na wsypę Tajwan, której komuniści nie zdołali opanowad 

d. 1 X 1949 r. komuniści proklamowali powstanie Chioskiej Republiki Ludowej 

2. Rządy Mao Zedonga w Chinach 

a. Mao Zedong sprawował władzę w ChRL jako przywódca Komunistycznej Partii Chin (KPCh) 

b. w 1958 r. z polecenia Mao Zedonga Chiny przystąpiły do realizacji tzw. Wielkiego Skoku 

 był to program przyśpieszonej industrializacji (uprzemysłowienia) 

 polityka Wielkiego Skoku zakooczyła się niepowodzeniem i spowodowała wielki głód w Chinach 

c. w 1966 r. w ChRL rozpoczęła się tzw. rewolucja kulturalna 

 miała na celu zniszczenie idei konkurencyjnych wobec komunizmu 

 w celu realizacji rewolucji kulturalnej powstała tzw. Czerwona Gwardia 

 indoktrynacji społeczeostwa służyła tzw. Czerwona książeczka, zawierająca myśli Mao Zedonga 

3. Wojna koreaoska 1950-1953 r. 

a. po II wojnie Korea została podzielona wzdłuż 38. Równoleżnika 

 na północy od niego powstała komunistyczna Koreaoska Republik Ludowo-Demokratyczna 

(KRL-D) 

 na południe od niego powstała Republika Korei 

b. 25 VI 1950 r. na polecenie Kim Ir Sena wojska KRL-D zaatakowały Republikę Korei 

 Rada Bezpieczeostwa ONZ podjęła decyzję o udzieleniu pomocy Republice Korei 

 do Korei zostały skierowane wojska amerykaoskie pod dowództwem gen. Douglasa MacArthura 

 oddziałom północnokoreaoskim z pomocą przyszły Chiny 

c. w 1953 r. ustanowiono strefę demarkacyjną wzdłuż 38. równoleżnika (rozejm w Panmundżomie)  

4. Wyzwolenie Indochin 

a. po klęsce Japonii do Indochin wrócili Francuzi jako do swojej kolonii 

b. do walki z Francuzami przystąpił Viet Ming (Liga Niepodległości Wietnamu) z Ho Szi Minem na czele 

c. wojska Viet Minhu w 1954 r. odniosły decydujące zwycięstwo w bitwie pod Dien Bien Phu 

d. na mocy porozumienia zawartego w 1954 r.  na konferencji genewskiej powstały cztery niepodległe 

paostwa: 

 Wietnam (później podzielony na prozachodni Wietnam Południowy i komunistyczny  Wietnam 

Północny) 

 Laos 

 Kambodża  

5. Najważniejsze przyczyny rozpadu systemu kolonialnego 

a. dekolonizacja to proces wyzwalania się ludów Afryki i Azji spod zależności kolonialnej 

b. osłabienie największych paostw kolonialnych w wyniku II wojny światowej 

c. koszty utrzymania wielu kolonii zaczęły przewyższad płynące z nich korzyści 

d. wśród mieszkaoców kolonii pogłębiła się świadomośd narodowa i nasiliły się dążenia niepodległościowe 

e. społeczeostwa europejskie przestały tolerowad kolonializm 

6. Odzyskanie niepodległości przez Indie i Pakistan 

a. w Indiach coraz większe wpływy zdobywał Indyjski Kongres Narodowy 

 skupiał głównie ludnośd hinduistyczną 

 przywódcą duchowym hindusów był Mahatma Gandhi – stosował głównie tzw. bierny opór 
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b. ludnośd muzułmaoska popierała Ligę Muzułmaoską 

c. po opuszczeniu Indii przez Anglików w 1947 r. powstały dwa paostwa: 

 Indie – ludnośd głównie hinduistyczna 

 Pakistan – ludnośd głównie muzułmaoska 

7. Dekolonizacja Afryki 

a. jedynymi niepodległymi paostwami afrykaoskimi były: Egipt, Etiopia i Liberia 

b. wojna w Algierii 

 do wybuchu antyfrancuskiego powstania w Algierii doszło w 1954 r. 

 w 1961 r. prezydent Charles de Gaulle podjął decyzję o przeprowadzeniu w Algierii referendum 

 po przegranym przez Francuzów referendum w 1962 r. wojska francuskie opuściły Algierię 

c. rok 1960 Rokiem Afryki – 17 paostw ogłosiło niepodległośd (np. Nigeria, Kongo) 

d. łącznie w latach 1960-64 niepodległośd odzyskało prawie 30 paostw afrykaoskich 

e. kolonie portugalskie odzyskały niepodległośd dopiero w latach 70-ych XX wieku 

f. w 1963 r. paostwa afrykaoskie utworzyły Organizację Jedności Afrykaoskiej 

8. Nowy podział świata 

a. zasadniczy podział świata miał charakter dwubiegunowy: 

 paostwa kapitalistyczne nazywano Pierwszym Światem lub Zachodem 

 paostwa komunistyczne nazywano Drugim Światem lub Wschodem 

b. paostwa niezaliczające się do żadnego z nich nazywano Trzecim Światem 

 w 1955 r. na konferencji w Bandungu utworzyły one organizację Ruch Paostw 

Niezaangażowanych 

 paostwa Trzeciego Świata stały się przedmiotem rywalizacji między Wschodem a Zachodem 

c. sytuacja w paostwach Trzeciego Świata 

 niektóre paostwa Azji Wschodniej przeżywały okres szybkiego rozwoju 

 częśd paostw Bliskiego Wschodu bogaciła się dzięki zasobom ropy naftowej 

 w części zwłaszcza paostw afrykaoskich panowała bieda będąca skutkiem zapóźnienia 

cywilizacyjnego 

d. częśd paostwa mimo formalnego odzyskania niepodległości pozostawała w zależności gospodarczej od 

danych metropolii – zjawisko to nazywany neokolonializmem 
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