Klasa VIIIb

Temat 1: Reforma Kościoła katolickiego
1.

2.

3.

Na zachodzie Europy w Kościele katolickim nastąpiło odchodzenie społeczeństwa od religii. Aby
zatrzymać ten proces papież Jan XXIII zwołał Sobór Watykański, na którym wprowadzono wiele reform
dotyczących katolicyzmu.
Sobór Watykański II (1962 – 1965) – postanowienia
• odprawianie nabożeństw w języku narodowym (zamiast łaciny),
• kapłani odprawiający mszę będą stać twarzą do wiernych,
• współpraca między kościołami chrześcijańskimi,
• podejmowanie dialogu z innymi religiami i wyznaniami,
• odwiedzanie przez papieża katolików z różnych stron świata.
Reformy te pozwoliły zbliżyć się kościołowi do wiernych i odpowiadać na ich potrzeby. Od tej pory
wzrósł udział osób świeckich w życiu Kościoła katolickiego.

Skorzystaj z portalu - eszkola.pl - Sobór Watykański II - reformy, znaczenie

Temat 2: Technika wokół nas
1.

2.

3.

W II połowie XX wieku rywalizacja sowiecko – amerykańska zaczęła obejmować także przestrzeń
kosmiczną. Dokonania w tym zakresie miały przynieść nie tylko wiele korzyści, ale także zapewnić
wielki prestiż państwu. Dokonania podboju kosmosu wiązał się z ogromnymi kosztami. Jednak
znaczenie tych odkryć dla wojska i rozwoju cywilizacyjnego było niezwykle doniosłe.
Rozwój nauki i techniki
• 1957 – „Sputnik” – pierwszy sztuczny satelita umieszczony na orbicie przez Sowietów
• 1961 – pierwszy lot człowieka w kosmos (sowiecki pilot Jurij Gagarin)
• 1969 – lądowanie ludzi na Księżycu ( na pokładzie statku „Apollo II” amerykańscy kosmonauci jako
pierwsi wylądowali na Księżycu)
• 1974 – połączenie na orbicie statków „Apollo” i „Sojusz” (w ramach ocieplenia stosunków
pomiędzy ZSRS a USA)
• 1981 – wahadłowiec „Columbia” (prom kosmiczny wprowadzony do użytku przez Amerykanów)
Rozwój środków masowego przekazu: telewizji i Internetu w II połowie XX wieku spowodował
przyspieszenie obiegu informacji w świecie.

Przydatny link: https://www.youtube.com/watch?v=yRkEtwxhKzw
Skorzystaj z serwisu- https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Temat 3: Świat w drugiej połowie XX wieku – praca z mapą
1.
2.
•
•

Rozpad systemu kolonialnego: dekolonizacja Azji, dekolonizacja Afryki – praca z mapą
Proces integracji europejskiej – praca z mapą
Zadanie
Wymień po 5 państw, które jako pierwsze uzyskały niepodległość po II wojnie światowej
Wymień państwa założycielskie EWG

Temat 4: Świat w drugiej połowie XX wieku – porządkujemy wiedzę

KARTA PRACY

1. Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie
I. wydarzenie chronologicznie pierwsze A/B/C
II. wydarzenie chronologicznie ostatnie A/B/C
A. powstanie Chińskiej Republiki Ludowej
B. rewolucja studencka w krajach Europy Zachodniej
C. podział Wietnamu na dwa państwa

2. Podaj nazwę opisanej instytucji Unii Europejskiej. Wybierz prawidłową odpowiedź spośród 3 podanych
instytucji (Rada Europejska, Parlament Europejski, Komisja Europejska)
Instytucja uprawniona do kontrolowania organu wykonawczego Unii Europejskiej, uczestniczy w uchwalaniu
budżetu UE oraz stosowaniu prawa unijnego. Jest jedynym organem pochodzącym z wyborów powszechnych.
Jest to …………………………………………………………………………….

3.Przeczytaj zdania z tabeli i oceń, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F –
jeśli jest fałszywe.
Rokiem Afryki nazywano rok 1960 ze względu na to, że 17 państw wówczas uzyskało
niepodległość
Unia Europejska powstała w 1993 roku

P

F

P

F

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku

P

F

W latach 1962 – 1965 odbył się Sobór Watykański II

P

F

Pierwszy lot człowieka w kosmos odbył się w 1964 roku

P

F

4.Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Wpisz w luki cyfry od 1 do 5. Cyfrę 1 wpisz obok
wydarzenia, które było chronologicznie pierwsze itd.
A.
B.
C.
D.
E.

Powstanie państwa Izrael …………
Kryzys kubański ………
Budowa muru berlińskiego ………..
Powstanie Unii Europejskiej …………
Budowa muru berlińskiego ………….

5. Wyjaśnij znaczenie terminu rasizm
rasizm - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

