Zadania do mapy
Europa po 1949 r.
1. Przeczytaj fragment opinii Winstona Churchilla o sytuacji w Europie i wykonaj polecenie
Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek
kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy:
Warszawa, Praga, Budapeszt, Bukareszt i Sofia – wszystkie te sławne miasta […] leżą, że się tak
wyrażę, w strefie radzieckiej i wszystkie, w takiej czy w innej formie, podlegają nie tylko wpływom
radzieckim, ale kontroli Moskwy, w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu.
A. Zaznacz kolorem niebieskim orientacyjny przebieg linii, którą Churchill nazwał „żelazną
kurtyną” (1 pkt)
B. Podkreśl na mapie nazwy wymienionych przez Churchilla stolic europejskich i wpisz obok nazwy
państw (2 pkt)
2. Wypisz z mapy litery oznaczające nazwy państw tworzących w 1960 r. blok krajów demokracji
ludowej. Wypisz obok nazwy tych państw (8 pkt)
Litera
Nazwa państwa
Litera
Nazwa państwa

3. Mieszkańcy niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej wystąpili przeciwko władzy
komunistycznej. Wpisz przy podanych datach odpowiednie nazwy państw. Następnie dopisz
litery oznaczające nazwy tych państw na mapie. (4 pkt)
Rok
Nazwa państwa
Litera
1953
1956
1956
1968
4. Wypisz litery 6 państw, które założyły EWWiS (3 pkt) ____________________________________
5. Wpisz PRAWDA jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F AŁSZ jeżeli jest fałszywe (3 pkt)
A.
Państwa założycielskie EWG są zaznaczone na mapie literami A, B, D
B.

Wśród państw, które założyły RWPG były między innymi państwa z literami
G, H, L
C.
Zgodnie z doktryną Trumana władze USA udzieliły pomocy militarnej
państwu oznaczonego na mapie literą P.
Europa po 1993 r.
6. Zakreśl na mapie liniami pionowymi dwa państwa w Europie, w których po 1993 r. dochodziło
do konfliktów zbrojnych. Podaj obecne nazwy tych państw i odpowiadające im na mapie litery
(2 pkt)
1) __________________________ - litera _____, 2) ________________________ - litera _____

7. Wypisz z mapy liczby odpowiadające 14 państwom, które powstały w latach 90-ych XX w. Obok
dopisz nazwy tych państw (14 pkt)
Liczba
Nazwa państwa
Liczba
Nazwa państwa

8. Wypisz z mapy liczby oznaczające państwa, które po 1 maja 2004 r. stały się członkami Unii
Europejskiej. Do liczby dopisz odpowiadające im nazwy (uwaga, na mapie brak Cypru) (9 pkt)
Liczba
Nazwa państwa
Liczba
Nazwa państwa

X

Cypr

9. Wypisz liczby oznaczające państwa przyjęte do UE 1 stycznia 2007 r. _________________ (2 pkt)
10. Dopisz do liter nazwy państw, które powstały z rozpadu byłej Jugosławii ( 7 pkt)
Liczba
Nazwa państwa
Liczba
Nazwa państwa
12

41

13

42

14

17

15

X

11. Wypisz liczby oznaczające państwa przyjęte do NATO w 1999 r. (3 pkt)
Liczba
Nazwa państwa

