
T: Świat w drugiej połowie XX  i na początku XXI w.  

W dzisiejszym temacie zwróćcie uwagę na: 

- rozwój terytorialny USA w kierunku zachodnim, 

- różnicę pomiędzy stanami południowymi a północnymi, 

- masową imigrację głównie europejską w II poł. XIX w., 

- realizację doktryny Monroe (zakup Alaski od Rosji, wyparcie Hiszpanii z Kuby, Portoryko, Filipin i 

Guam), przyłączenie Hawajów, 

- ekspansję ekonomiczną w Azji – Japonia, Chiny, 

- politykę neutralności USA w pierwszych latach I wojny światowej - Francja i Wielka Brytania zaciągały 

ogromne pożyczki w bankach amerykańskich i aby nie łamać neutralności USA kupowały potrzebne towary 

w USA, co bardzo korzystnie wpływała na gospodarkę USA, 

- okoliczności przystąpienia USA do wojny – ogłoszenie przez II Rzeszę nieograniczonej wojny podwodnej, 

depesza Zimmermanna, zatopienie amerykańskich statków, 

- to, że prezydent T. W. Wilson, który w 1916 r. wygrał wybory pod hasłem neutralności USA, opracował 

14-punktowy plan dotyczący zasad funkcjonowania świata po zakończeniu wojny, 

- rozwój gospodarki USA po zakończeniu wojny i jej powiązania z gospodarką światową zwłaszcza 

europejską, 

- okoliczności wybuchu wielkiego kryzysu gospodarczego w 1929 r. i próby jego przezwyciężenia (Nowy 

Ład F. D. Roosvelta),  

W tym temacie macie:  

- przypomnianą rolę jaką USA odegrało w czasie II wojny światowej, 

- omówione zagadnienie „zimnej wojny”, w tym jej początki, punkt kulminacyjny (kryzys kubański) i 

stopniowe wygaszanie (Gorbaczow i Jesień Narodów), 

- omówiony udział USA w wojnie koreańskiej, wietnamskiej, 

- przedstawione: doktrynę Trumana, Sojusz dla Postępu, doktrynę Breżniewa i „gwiezdne wojny”, 

- przedstawioną rolę tzw. „żandarma świata”, jaką USA pełni po rozpadzie ZSRR. 

politykę USA przed wybuchem II wojny światowej. 

Zwracam uwagę na: 
- procesy dekolonizacyjne po II wojnie światowej (Indie, Indochiny, Afryka) i powstanie tzw. Trzeciego 

Świata, 

- politykę neokolonialną, 

- dwa modele polityki gospodarczej: liberalizm gospodarczy i protekcjonizm,  

- procesy integracyjne w Europie i porozumienia międzynarodowe dotyczące handlu (GATT, WTO, EFTA, 

NAFTA), 

- przejawy globalizacji (ujednolicony styl życia, jednolity wzorzec kulturowy, popkultura, dominacja języka 

angielskiego, metropolie multikulturowe, korporacje międzynarodowe),  

- postawy wobec globalizacji (od fascynacji po antyglobalistów). 

 

Polecam zajrzeć na stronę e-podręczniki, tam w zakładce dla szkół średnich znajdziecie w 

ważn@histiria ciekawe materiały w tematach: Porachunki . Wojna secesyjna, Narodziny mocarstwa. 

USA w drugiej połowie XIX w., W samą porę. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej, 

Czarny Czwartek i Wielka Depresja. 

 


