
 
 
Klasa VIII 30 marca 
Proszę o przesłanie kart pracy, ponieważ nikt tego nie zrobił! Ostrzegam mam 
założony zeszyt tam zapisuję od kogo dostałam i co, a tam trochę tego było ( 3 
karty pracy),  będę też oceniać i te oceny będą bardzo ważne przy wystawianiu 
ocen na koniec roku szkolnego. Nie otrzymam karty stawiam jedynkę - czas na 
zaległości do 3 kwietnia, a w Waszej klasie wielu nie przesłało mi swoich kart 
pracy! Proszę mi nie przesyłać pustych kart. Jeżeli założyliście sobie czy mają 
wasi rodzice pocztę elektroniczną,  korzystajcie z nich w korespondencji do 
mnie, a tak w ogóle łatwiej by mi było kontaktować się z Wami bezpośrednio. 
Jeżeli nie możecie wydrukować kart to proponuję załącznik ( zadanie) przenieść 
do worda, włączyć edytowanie i możecie uzupełniać na klawiaturze albo pisać , 
a potem zapisać sobie na pulpicie, otworzyć swoją pocztę wpisać mój adres ( do 
kogo), na dole znajduje się ikonka- załączniki, wystarczy wejść – z komputera 
poszukać folderu otworzyć, automatycznie wklei Wam się pod miejsce na list ( 
maila)  i naciśnij wyślij. No chyba na informatyce coś takiego robiliście?  
Dobrze jak ktoś by miał kłopot to proszę dzwonić to pomogę. 

Proszę zapoznać się z tekstem podręcznik s. 143-146 i wykonaj polecenia 

Temat: Daleki Wschód -  Chiny i Japonia. 

1. Chiny  
a. Wojna domowa pomiędzy .......................................... a ............................... 
............................................ na czele z Mao Zedongiem. W 1949 r. po 
zwycięstwie komunistów powstało nowe państwo ............................................... 
.............................................. – Ch RL. Rząd i przeciwnicy komunizmu schronili 
się na wyspie Tajwan i tam utworzyli państwo- Republikę Chińską. 

2. Rządy  komunistów 
Wyjaśnij pojęcie maoizm 
............................................................................................................................. 
Jakie zmiany wprowadzili komuniści: 
a. ..................................................................................... 
b. ....................................................................................... 
c. ...................................................................................... 
d. ...................................................................................... 
e. ................................................................................... 



 

3. Wyjaśnij co to był i na czym polegał „wielki skok” i „rewolucja kulturalna” 
a. ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
b. ...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
4. Co wydarzyło się w czerwcu 1989 r.? 
...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
5. Japonia po II wojnie światowej: 

Okupacja amerykańska zakończyła się w 1952 roku.  Japonia przeprowadziła 
reformy : wprowadzili demokratyczną konstytucję, zachowano cesarstwo ale 
ograniczono rolę cesarza do funkcji reprezentacyjnych. Japonia wkroczyła na 
drogę rozwoju gospodarczego, dzięki technologicznej pomocy USA stała się 
potęga gospodarczą 

 


