
LO II 

Temat: Bilans II wojny światowej. 

 

Notatka: 

1. Druga wojna światowa była pierwszym w dziejach ludzkości konfliktem totalnym. 

2. Był to konflikt, w którym ludność cywilna nie mogła czuć się bezpiecznie. 

3. Wojna pozostawiła niezatarte piętno w świadomości ludzkiej. 

4. III Rzesza prowadziła  planową eksterminację całych grup etnicznych (Żydów, Romów) i 

społecznych (inteligencji).  

5. W wojnie uczestniczyło 61 państw, które zamieszkiwało około  2 mld  osób 

6. Pod bronią znalazło się około 110 milionów ludzi. 

7. Zginęło od 60 do 80 milionów ludzi, rannych zostało około  35 milionów. 

8. Nastąpił nowy podział świata na strefy wpływów dwóch supermocarstw – Związku Radzieckiego 

i Stanów Zjednoczonych 

9. Swoją pozycję mocarstwową utraciły Wielka Brytania i Francja. 

10. Nastąpiła ekspansja komunizmu w Europie Środkowo- Wschodniej.  

11. Państwa bloku sowieckiego znalazły się za „żelazną kurtyną”.  

12. Rozpoczął się powolny rozpad systemu kolonialnego tzw. dekolonizacja. 

13. Wojna zrewolucjonizowano technikę wojskową – broń nuklearna, pociski rakietowe V-2, 

katiusze.  

14. Powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych.  

15. W związku ze zmianami granic  deportacje i przesiedlenia dotknęły wiele milionów ludzi  

 

Temat : Stosunki międzynarodowe po II wojnie światowej. 

 

Notatka: 

1. „Zimna wojna”- trwały konflikt interesów i ideologii przy jednoczesnej niemożności 

rozstrzygnięcia przez konflikt zbrojny.  

2. Głównymi antagonistami w „zimnej wojnie” były USA i ZSRR. 

3. Początek „zimnej wojny”  związany jest z wystąpieniem W. Churchilla w Fulton (USA) 5 marca 

1946 r., w którym zapowiedział stawienie oporu rozprzestrzenianiu się ideologii komunistycznej. 

W swojej mowie Churchill powiedział: 

„Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc nasz 

kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową 

Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te miasta i 

wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, 

w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu”. 

4. Jednym z przejawów zimnej wojny było ogłoszenie w 1947 r. przez prezydenta USA      H. 

Trumana doktryny, która mówiła, że USA będą wspierać wszystkie narody, które przeciwstawiają 

się komunistom.  

5. Mimo, iż supermocarstwa nie walczyły ze sobą bezpośrednio, to dochodziło do konfrontacji na 

obszarach preferencyjnych (Grecja, Korea, Kuba, Bliski Wschód). Walczące strony wspierane były 

politycznie, finansowo i sprzętowo przez ZSRR z jednej strony i USA z drugiej.  

6. Innym przejawem „zimnej wojny” była blokad Berlina Zachodniego przez ZSRR (1948-49). 

7. Budowa muru berlińskiego 1961 r. miała na celu uniemożliwienie masowym ucieczkom obywateli 

NRD na Zachód.  
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