
WOS klasa VIII 

Temat: 1. Konflikty zbrojne w Europie. 2. Konflikty zbrojne na świecie. 

Pojęcie konfliktu zbrojnego, sporu i wojny  

Na świecie istnieje około 200 państw i kilka razy więcej grup etnicznych, narodowych 

i plemiennych. Państwa i grupy mają swoje interesy i cele. Mogą one być albo wspólne, albo 

rozbieżne. Jeżeli jakaś grupa podmiotów ma wspólne interesy i cele, to często dochodzi 

między nimi do współpracy. Jeżeli zaś występuje rozbieżność interesów i celów, może dojść 

do konfliktu. 

Ważne pojęcia: 

Wojna oznacza zerwanie pokojowych stosunków między państwami i przejście do 

stosunków wojennych. Ale stan wojny nie musi oznaczać automatycznego prowadzenia 

działań zbrojnych. 

Konflikt zbrojny to sytuacja, w której doszło do użycia siły zbrojnej między stronami. 

Oznacza to, że do konfliktów zaliczymy wszelkie przejawy walki zbrojnej.  

Od konfliktu zbrojnego należy odróżniać spór międzynarodowy, w którym konfrontacja 

między stronami prowadzona jest innymi metodami niż walka zbrojna, np: przy użyciu 

środków ekonomicznych, dyplomatycznych, informacyjnych. 

1. Na podstawie własnej wiedzy oraz w oparciu o poniższy artykuł sporządź listę aktualnych 

konfliktów zbrojnych na świecie. Wypisz przyczyny tych konfliktów, następnie zastanów się 

nad możliwymi sposobami ich rozwiązania: 

https://www.money.pl/galerie/artykul/najwieksze;konflikty;zbrojne;na;swiecie;zobacz;gdzie;d

zis;tocza;sie;walki,229,0,1618405.html  

2. Zapoznaj się z materiałami zawartymi na platformie https://epodreczniki.pl/a/konflikty-

zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DtXFbf0BZ i wykonaj ćwiczenia tam zawarte. 

3. Być może żyjemy w czasach, kiedy rodzi się jeden z największych konfliktów o zasięgu 

ogólnoświatowym – między “biednym południem” i “bogatą północą”. Co jest 

odstawowym przedmiotem tego sporu? Opisz krótko ten problem. 

4. Rozpoznaj miejsce konfliktu z załączonych poniżej map i opisz aktualną sytuację na tym 

terenie (strony konfliktu, zajęte terytoria): 
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Historia klasa VIII 

 

 

Materiał 1. 

Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego  

 



 



 

Materiał 2. 

 

Dekret o stanie wojennym  
 

Rozdział I. Art . 4. 1. Wprowadzenie stanu wojennego powoduje czasowe:  

 

1) zawieszenie lub ograniczenie określonych w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej (…) podstawowych praw obywatelskich, a w szczególności: nietykalności osobistej 

(Art. 87 ust. 1 Konstytucji), nienaruszalności mieszkań i tajemnicy korespondencji (Art. 87 

ust. 2 Konstytucji), prawa zrzeszania się (Art. 84 ust.1 Konstytucji), wolności słowa, druku, 

zgromadzeń, wieców, pochodów, manifestacji (Art. 83 ust. 1 Konstytucji);  

2) zmiany w zakresie prawa pracy;  

3) nałożenie na obywateli oraz jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki 

uspołecznionej szczególnych obowiązków;  

4) podporządkowanie działalności wszystkich organów władzy i administracji państwowej, 

jednostek organizacyjnych gospodarki uspołecznionej oraz organizacji społecznych interesom 

państwa i narodu;  

5) ustanowienie szczególnej odpowiedzialności obywateli, a w tym funkcjonariuszy 

publicznych, za nieprzestrzeganie porządku prawnego oraz niesumienne wypełnianie 

obowiązków wobec państwa, w zakresie i na zasadach określonych w dekrecie i innych 

przepisach ustawowych dotyczących stanu wojennego. (…)  

 

Pytania 

 
1. Na podstawie Dekretu o stanie wojennym wyjaśnij, na czym polegała represyjność tego aktu. 
Przedstawia najważniejsze ograniczenia w życiu społecznym i restrykcje wprowadzone na mocy 
przepisów stanu wojennego.  
2. Wyjaśnij, jakie konsekwencje groziły łamiącym prawo stanu wojennego. 
3. Odszukaj w internecie tekst przemówienia gen. Jaruzelskiego i wymień zarzuty stawiane 
Solidarności i jej przywódcom przez władze. 
 

 

 

Materiał 1. 

 

Władysław Bartoszewski, Dziennik z internowania  
 

15 grudnia 1981, wtorek, w Jaworzu. Po pierwszej nocy z 13 na 14 grudnia 1981 roku 

spędzonej w celi w Białołęce, między innymi z Markiem Barańskim, Jackiem Bocheńskim i 

Adamem Michnikiem, około godziny 11 wołają mnie do gabinetu naczelnika więzienia. Tam 

urzęduje pułkownik Romanowski, który uroczyście przedstawia się, jako przedstawiciel 

ministra spraw wewnętrznych, pyta o skargi, ale „niedotyczące samego faktu internowania”. 

Na wstępie, aby uprzedzić ewentualne niestosowności, proszę go o przyjęcie do wiadomości, 

że człowiek pozbawiony wolności nie składa żadnych oświadczeń. Mówi, że to interesująca 

myśl, że „zanotuje to i przekaże ministrowi”.  



 

Pytania 

1. Scharakteryzuj znaczenie dowcipu i satyry w życiu codziennym okresu stanu 

wojennego. Z pomocą internetu dotrzyj do przykładów dowcipu i satyry z lat 80.  

2. Odwołując się do relacji z czasów stanu wojennego oraz innych materiałów 

źródłowych przedstaw argumenty osób i środowisk popierających wprowadzenie 

stanu wojennego. 

3. Scharakteryzuj metody działania służby bezpieczeństwa w celu dezintegracji 

społeczeństwa i osłabienia poparcia dla Solidarności. 

4. Opisz okoliczności przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla i 

scharakteryzuj reakcje władz oraz społeczeństwa polskiego na to wydarzenie. 

 

 

Materiał 1. 

 

Oświadczenie Lecha Wałęsy w związku z zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki, 

Gdańsk, 30 października 1984 r. (fragmenty)  
 

Stało się najgorsze. Chciano zabić i zabito nie tylko człowieka, nie tylko Polaka i nie tylko 

kapłana. Chciano zabić także nadzieję, że jest możliwe w Polsce uniknięcie przemocy w życiu 

politycznym. Zabicie ks. Popiełuszki zdziera z przemocy jej maskę, ujawnia jej najgłębsze 

zło. Śmiertelny cios wymierzony został w całe społeczeństwo, we wszystkich ludzi, którzy 

dotąd trwali w przekonaniu, że przemocy używać nie wolno i że przemocy da się uniknąć.  

Stajemy wobec tej śmierci, stajemy śmiertelnie ugodzeni. Nie zapominamy jednak ani na 

chwilę, że śmierć, a zwłaszcza taka śmierć – jest ofiarą. Nie wiemy, czyje ręce kierowały 

rękami zbrodniarzy. Wszak to nie rzymscy żołnierze zabili Chrystusa. Zabili go ci, którzy 

wydali wyrok, i ci, którzy takiego wyroku się domagali. (…)  

Jeśli jednak ofiara, którą złożył ze swego życia ksiądz Popiełuszko, nie była ofiarą 

bezsensowną, jeśli mamy wyjść z niej nie utraciwszy własnego człowieczeństwa – musimy 

nadać jej najwyższy sens i najwyższy wymiar. Ta śmierć musi stać się budulcem pokoju 

społecznego. (…)  

 

Materiał 2. 

 

 

 

Jerzy Popiełuszko przy ołtarzu w kościele  

św. Stanisława Kostki w Warszawie  

 

 



 

Pytania 

1. Przypomnij treść postulatów sierpniowych dotyczących religii i Kościoła. 

2. Scharakteryzuj formy uczestnictwa Kościoła, instytucji kościelnych i duchowieństwa 

w życiu społecznym lat 1980 – 1989. Uwzględnij rolę Kościoła w podtrzymywaniu 

oporu społecznego i umacnianiu patriotyzmu. 

3. Przedstaw postać Jerzego Popiełuszki oraz jego działalność publiczno – 

duszpasterską. 

4. Charakteryzuje formy i metody prześladowania księży zaangażowanych w działalność 

opozycyjną przez Służbę Bezpieczeństwa. 

5. Jakie były okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki? 

 
 
 
Materiały wykorzystane z platform edukacyjnych: epodreczniki.pl, wlaczpolske.pl oraz 
Wydawnictwa Edukacyjne WIKING 


