
Dzień dobry, 

Proszę zapoznaj się z tekstem o Dalekim Wschodzie, a potem wykonaj zadania. 

 

Japonia 

Japonia została poddana demokratyzacji. Karta Praw już w 1945r przywracała 

wszystkie prawa i wolności obywatelskie. Zbrodniarze wojenni stanęli przed 

Międzynarodowym Trybunałem Wojennym.  

 

 

Chiny 

 W 1946r. w Chinach wybuchła wojna domowa.  Stronami byli narodowcy 

(Kuomintang) kierowany przez Czang Kaj-szeka oraz Komunistyczna Partia 

Chin pod wodzą Mao Tse-tunga.  Powstała także Czerwona Gwardia, która 

była organizacją młodzieżową. W 1949r ogłoszono Chińską Republikę Ludową 

z Mao Tse-tungiem jako przewodniczącym państwa i partii. Natomiast Czang 

Kaj-szek z resztkami Kuomitangu schronił się na wyspie Tajwan ,gdzie została 

utworzona narodowa Republika Chińska. Tajwan nazywany był „azjatyckim 

tygrysem”, ponieważ był jednym z najbogatszych krajów świata.  

 

Indie, Filipiny, Indonezja 

Procesy likwidowania kolonii oraz związana z tym rywalizacja komunizmu i 

demokracji objęły też Filipiny, Indonezję i Indie. Wyzwolenie Indii spod 

panowania brytyjskiego było możliwe dzięki hinduskiemu przywódcy 

Manhatmy Gandhiego,a wydarzyło się w 1947r. Indie podzieliły się na : Indie 

(z religią hinduizmu) i Pakistan (wyznawcy islamu). 

 

Korea 

Kraj ten został wyzwolony z jednej strony przez Amerykanów, a z drugiej przez 

Rosjan. W 1948 podzielono Koreę na 2 państwa::  Republikę Koreańską 

(część południowa – strefa Amerykańska) oraz Koreańską Republikę Ludowo- 

Demokratyczną na czele z komunistą Kim Ir Senem (Korea Północna). 

W 1950r. wojska Kim Ir Sena szkolone przez Rosjan uderzyły na południową 

Koreę. W obliczu agresji prezydent Korei Południowej  zwrócił się o pomoc do 

ONZ ,a  Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła udzielić pomocy Korei. 

Wtedy  wojska Kim Ir Sena wsparła armia komunistycznych Chin. ONZ 

potępiło tą interwencję ,ale wojska Mao Tse-tunga nie wycofały się z Korei. 

Mac Arthur w o obliczu złamania prawa międzynarodowego przez komunistów 

chciał użyć broni jądrowej .Było to wielkie zagrożenie dla świata ,ponieważ 



Rosjanie również mieli taką broń. Na szczęście nie doszło do realizacji tego 

pomysłu.  

 

Zadanie 1 

Proszę połącz wyrażenia z pierwszej kolumny z wydarzeniami z drugiej kolumny 

Mao Tse Tung Wybuch wojny domowej w Chinach 
 

  1946r. Ogłoszenie Chińskiej Republiki Ludowej 
 

    Tajwan Obalenie Czang Kaj-Szeka, czyli przywódcy partii 
narodowej 

 Hongkong Nazywany azjatyckim tygrysem, czyli jednym z 
najbogatszych krajów na świecie 

 1949r. Przywódca komunistycznych Chin 
 

 27 lipca 1953r.  Organizacja młodzieżowa 
 

  1949r. Zakończenie wojny w Korei 
 

 Czerwona Gwardia Najlepiej rozwinięty ekonomicznie region świata 

 

Zadanie 2 

Proszę zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe i F, jeżeli jest fałszywe. 

a) W 1951r. komuniści zajęli Tybet.   ……………. 

b) Tajwan był najbiedniejszym krajem na świecie.   ……………. 

c) Chiny zmieniały się z kraju rolniczego w kraj przemysłowy.  …… 

d) W Czerwonej Gwardii znaleźli się puławianie.  …… 

e) Po II w. św. Japonia znalazła się pod okupacją amerykańską.  ….. 

 

Powodzenia 

Aneta Trojanowska 

 



  



 

 

 


