
T: Sojusznik zza Atlantyku.  

W nowym temacie s. 128-133 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),  

- politykę USA przed wybuchem II wojny światowej. 

T: Stany Zjednoczone demokratycznym supermocarstwem. 

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. 

Polecam zajrzeć na stronę epodręczniki, 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. 

 

Ćwiczenia dla chętnych 

 



1. Wykonaj polecenia na podstawie wykresu. 

Udział poszczególnych państw w produkcji światowej w latach 1840–1913 (w proc.) 

 
Na podstawie: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 308. 

 

A. Przedstaw znaczenie gospodarki amerykańskiej dla gospodarki światowej w XIX i na początku XX w. 

 

 

 

B. Wymień nazwy państw, których udział w światowej produkcji spadł w latach 1840–1913 najbardziej. 

 

 

2. Wykonaj polecenia na podstawie wykresu. 

Imigracja do Stanów Zjednoczonych w latach 1860–1915 

 
A. Wymień lata, w których imigracja do USA rosła. 

 

 



B. Napisz, w którym okresie do Stanów Zjednoczonych przybyło najwięcej imigrantów. 

 

 

3. Na podstawie informacji ze s. 129 podręcznika oraz wiedzy własnej wymień nazwy krajów, z których 

pochodzili imigranci w USA, a także opisz przyczyny opuszczania przez nich ojczyzn. 

 

kraje –  

 

przyczyny –  

 

 

 

4. Uzupełnij tabelę na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej. Podaj przykłady realizacji przez USA 

polityki izolacjonizmu oraz rezygnacji z niej. 

Niemal od początku istnienia Stanów Zjednoczonych w polityce amerykańskiej zawsze żywy był nurt 

akcentujący, iż Kuba jest naturalnym terenem ekspansji i, wcześniej czy później, powinna zostać odebrana 

Hiszpanii. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wieku XIX USA odwracają się od izolacjonizmu i 

zwiększają aktywność swej polityki zagranicznej. [...] Jeszcze ważniejsze wydawały się względy strategiczne. 

Dla marynarki handlowej i wojennej USA Morze Karaibskie zawsze miało żywotne znaczenie i wiele 

poprzednich rządów usiłowało zająć tu stałe przyczółki. Największe jednak wrażenie wywarła seria 

artykułów Mahana, który w 1897 r. dowodził, że posiadanie Kuby i Hawajów jest konieczne dla 

strategicznej obrony planowanego kanału międzyoceanicznego, gdyż ubezpieczać go będzie od strony 

Atlantyku i Pacyfiku.  

[...] 4 sierpnia 1914 r. USA ogłosiły neutralność wobec stron konfliktu wojennego. Amerykańskie spo-

łeczeństwo [...] było wtedy przeciwne wikłaniu się USA w konflikt europejski. Wilson dobrze odczytał te 

nastroje i do ponownych, zwycięskich wyborów prezydenckich w 1916 r. wystartował pod hasłem: „on nas 

trzyma z dala od wojny”. [...] W pierwszych miesiącach wojny ekonomika amerykańska poniosła spore 

straty wskutek załamania się handlu z Niemcami. [...] Praktyczne zerwanie handlu z państwami centralnymi 

USA szybko nadrobiły rosnącymi powiązaniami finansowo-handlowymi z państwami Ententy. [...] 

Departament Stanu doszedł do wniosku, iż udzielanie kredytów [...] przez prywatne banki w niczym nie 

narusza neutralności. [...] Wobec tego zaczęto przyznawać wielkie kredyty na zakup amerykańskiej broni, co 

intensyfikowało produkcję i ratowało koniunkturę gospodarczą. [...] USA zerwały stosunki dyplomatyczne z 

Niemcami 3 lutego, zaś 6 kwietnia 1917 r. wypowiedziały im wojnę.  
 

Źródło: W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815–1945, Warszawa 1996, s. 214–215, 

249–251. 

 

Działania Amerykanów 

Realizacja polityki izolacjonizmu Rezygnacja z polityki izolacjonizmu 

   

 

 

 



Niedawno media podały: 

Trump: USA zawieszają wpłacanie składek 

na WHO. 

Co o tym myślicie w kontekście do dzisiejszego tematu? 

 

 


