
Wiedza o społeczeństwie - VIII a i VIII b 
 

Konflikty zbrojne na świecie. 
 
 

Między państwami lub grupami ludności (narodami, plemionami) dochodzi czasami do konfliktów. 
Najniebezpieczniejsze z nich są konflikty zbrojne. Od 1945 r. nie doszło do żadnej wojny na skalę światową, 
natomiast cały czas wybuchają konflikty zbrojne o zasięgu lokalnym. W ostatnich latach wojny wybuchły na 
Ukrainie, w Syrii i w Gruzji. Od kilkudziesięciu lat wojnami nękane są Irak, Afganistan i Sudan. Trwa również konflikt 
izraelsko--palestyński.  
We współczesnym świecie zagrożenie stwarzają także działania terrorystyczne. Terroryzm to działanie polegające 
na użyciu przemocy wobec ludności cywilnej lub instytucji państwowych. Największego aktu terrorystycznego  
w historii dokonała Al - Kaida. 11 września 2001 r. terroryści uprowadzili samoloty pasażerskie, a następnie 
zaatakowali budynki centrum ekonomicznego World Trade Center w Nowym Jorku i siedzibę ministerstwa obrony 
USA (Pentagon) w Waszyngtonie. W wyniku ataku zginęło prawie 3 tysiące osób.    
 
Na podstawie wiadomości z podręcznika (str. 190 - 193), prezentacji oraz źródeł internetowych proszę o wykonanie 
poniższych ćwiczeń i odesłanie na maila wos24@o2.pl 

 
1. Wymień nazwy państw znajdujących się najbliżej Polski, w których toczy się konflikt zbrojny.  
    Podaj przyczynę wybuchu konfliktu. 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
 
2. Wymień najważniejsze przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
 
3. Wskaż zdania prawdziwe. 
A. Wojna w Afganistanie toczy się od 1990 r. - .......... 
B. W Sudanie nadal trwa konflikt o sporne terytoria graniczne. - .......... 
C. Początkiem konfliktu ukraińskiego był antyrządowy protest. - .......... 
D. Ostatnia fala walk izraelsko - palestyńskich wybucha w lutym 2010 r. - .......... 
E. Niestabilna sytuacja w Syrii umożliwiła rozwój radykalnych ruchów islamskich. - .......... 
 
4. Odpowiedz, w jaki sposób państwa zagrożone terroryzmem zwalczają działania tego typu. 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

5. Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
 
Organizacja terrorystyczna, która dokonała zamachu na World Trade Center w USA, to  
A. Państwo Islamskie. 
B. Świetlisty Szlak.  
C. Al-Kaida. 
D. ETA. 

6. DLA CHĘTNYCH! 
Przygotuj notatkę na temat najpoważniejszych zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w Europie w XXI 
wieku. Podaj miejsce ataku, w jakich okolicznościach doszło do ataku, nazwę organizacji odpowiadającej za 
przeprowadzony atak oraz liczbę ofiar. 
                                                                                                                                                                                       Dziękuję :) 


