
ktrł-ł fnpą o'ł "trr,Yp*i' t*ł ł'e
KONFLIKTY ZBROJNE. TERRORYZM
Zadanie 1.
Plz)?orządkui do wymienionych konftiktów ich główn4 przyczynę łybraną spośród podanych poniżej.

poałoże religijne' chęć uz:yskąnia dostępu do złóż rob) fiaJtowej, podłoże etniczne, k1aestie po]ityczne'

1 ' Konflikt między Indiami a Pakistanem o KasŻmir -
2. wojna międuy plemionami Hutu i Tutsi w Rwandzie _

3' Konflik w Ęonie zatoki Perskiej -
4' Konflikt międŻy Afganistanem a zwiąŻkiem Radzieckim $' latach 1979 1989 -

Zadanie 2"
wyhi€ń cztery skutki konflików zb1oinych.

Zadanie 3.
wpiśŻ w odpowiednie mieisca na mapie konturowE świ.ts c}'fry (1-5), kórym prznlorządkowano
łvybnne zamachy tetolystyczne xX] w
1' zamach na wieźowce wolld Trade center w Now}łn Iorku (wrzesień 2ool r.).
2. Atak czeczeńskich terrorystów na centrum Teatlalne na Dubrowce w Moskwie (paździ€mik 2oo2 L)'
3. Żarnach na klub nocny w L:urolcie turystyczn}łn na Bali (październik 2002 r.)'
4. zamachy na staciach kolejowych w Madrycie w godzinach polannego ŚŻcz}tu (marŻec 2oo4 r)'
5. Wybuchy bomb w londyńskim metrze oraz w autobusach (lipiec 2oo5 r.).

Agnieszka
Pole tekstowe
Zapoznaj się z rozdziałem z podręcznika /str. 151-155/. Wykonaj kartę pracy i w terminie do 10.12 odeślij na adres: dyrektor@cku2.waw.pl



Zadanie 4,
Prze(z}tai tekśl Zn aid uiący 6ię w podręcz n iku ( ś. l 55 )' a n a stęp n ie ułóż chfonologi czn i€
wyda eniadotyczącekonflikfu iz.aelsko_arabŚkiego.

ll-_-[ l -f-l *fl ,[ l.*[l -E*E
A. ogloszenie niepodleglości przez Izrael w 1948 L
B' ogłoszenie w 2000 r. Intifady - palestńskiego powstania przeciwko IŻraelowi.

C- Utworzenie Autonomii Pal€st'1iskiej na terenie lŻraela w 1993 r.

D. Maso$e osied]anie się Ż1dów na lerenach paleśryńskjch po ll woinie świalowej.

E. Klwaw€ ataki terrolystyczne organizacji palestyńskich, m.in. Hamasu, omŻ izraelskie
militarne akcje odwetowe.

F. Powstanie organizacji W}żlvolenia PalesĘ'ny.

G. PocŻątek wojny izraelsko_alabskiej.

H. Dokonany w 1947 I' przez oNZ podział Palest}ny na &"ra Państwa: żydorvskie i arabskie.

Zadanie 5.
Teliśt źródłowy doĘczy niedostatku wody w wybranych regionach świata'

Niedostatek wody to jedną z fiaiłięŁ'zych bolęczek nadchodząłego stulecia. ]uż dziś brąk fiiebieskieEo żłotą jest

Po'|vodem nie-Śnasek między fiaiod.ahi. I...] Obecfiie zaczyfia iśkrzrć w Azji. Itldie planujq połączlć ze sobq j7 fteŁ
Inwestycje kryt hłq Pakbtąh, Nepal i Bhutafi' ?zez które pftepływaję niektóre rzeki uuzlka1iofie y/ projekłie.
heteflsje mą tabk B.lflglądesz' skaiy się, że Ifldie magaz\nujq wodę, podcms gĄ południouo mchodnia cz4ść
Bahgladeszu zamienia się lł puśyfiig, I.'.l spory o uodę t|tzą się również Bliskiego wschodu. woda jest fu cert
niejszą niż ropą' I...) Wodrym punktem zapaltEm Bliskiego Wschodu jeł pt?gde wsżrstkin Jeaiom Tyberiadzkie,
przektórepnE wa Jorda11. Jest on kokię niezgod, lt1iędży krelebm, Pąlestlńczrklrmi' }o aniq i syną. o\fia-
fuąqc problem defcytu flod)], nie sposób nie wspomnieć o rcjonie Sahelu. |'..] od końcą lljt 60. sahet przps nqł się
na południe i wysechł' zielo11e tereny stab] się jałoije, kotzownic, utfacili Śaoje stada. W efekłie doxło do wa\k
plemiefiry,ch. Jednq z fiajtlagiczniejs4]ch odsłofi sahekkiej głsz, jeł wojńa y/ D1rfufte'

Ź.ódło: K' Głowacki, la/łd o wodę' wadd plzrćŻyną konfliktóv zblojflyĆh,w,t lw.eko1ogia'P]]ślodowisko/
specjalne/wojna o wodĆ'woda_Przycz}na_konfl iktow_zbroj'ych,1 3488'ht'a

a) okłeśl q? konfliktu opisanego W połJ'ż6zym tekście.

b) zaznacz na mapie konłurowej z zadania 3 obśŻaIy opisane w tekście źńdłow}.m'
c) wymień naŻlrT krajów Żnaidujących się w obrębie Sahelu.

d) Podai nazwę kraiu' w któryrn znajduie się region Dalfuł.




