
 

III.1. Powojenny podział świata 

1. Uzupełnij tabelę właściwymi wynikami obliczeń. Skorzystaj z poniższego tekstu oraz 

wykresów zamieszczonych na s. 45 zeszytu ćwiczeń. 

Na sfinansowanie Planu przeznaczono 13,3 mld dolarów [...]. Gdyby porównywać historyczne 

standardy bytowania (a wtedy zapominamy, jak powszechne są dziś nieznane wówczas komputery 

i rzadkie bardzo jeszcze wtedy pralki automatyczne), to dla wyrażenia wielkości Planu 

w teraźniejszych realiach konieczne jest przemnożenie ówczesnych dolarów przez ok. 10. 

Odniesienie tamtych pieniędzy do współczesnych standardów życia wymaga przelicznika 13,7, 

natomiast jeśli porównywać zakupy tych samych towarów masowych [...] wtedy i dziś, to wówczas 

należałoby użyć mnożnika wynoszącego 26,8. Współczesna wartość Planu Marshalla wynosi zatem 

od ok. 130 mld do ok. 350 mld dolarów dzisiejszych dolarów. 

 

Źródło: J. Cipiur, Grecy powinni brać przykład ze starożytnych Greków, 2015,  [w:] www.obserwatorfinansowy.pl 

[dostęp: 06.02.2017]. 

 

 
Niemcy 

Wielka 

Brytania 
Grecja 

Wartość wytworzonych towarów i usług (produkt 

krajowy brutto – PKB) w 2016 r. (w mld dolarów) 
3 467 2 629 194 

Wartość pomocy z planu Marshalla według 

współczesnych standardów życia (w mld dolarów) 
   

Porównanie wartości pomocy z planu Marshalla 

według współczesnych standardów życia do PKB  

w 2016 r. (w procentach) 

___ % 

PKB w 

2016 r. 

___ % 

PKB w 

2016 r. 

___ % 

PKB w 

2016 r. 

 

2. Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

W wyniku II wojny światowej śmierć poniosło na całej kuli ziemskiej ponad 

A. 1,3 mln ludzi. B. 6,5 mln ludzi. C. 17 mln ludzi. D. 50 mln ludzi. 

 

Po wojnie najważniejszymi mocarstwami w światowej polityce stały się  

A. Niemcy i Japonia. 

B. Wielka Brytania i Francja. 

C. Chiny i Izrael. 

D. Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone. 

 

Niemieccy zbrodniarze wojenni – Adolf Eichmann i Josef Mengele – po wojnie wiele lat ukrywali się w 

A. Argentynie. B. Niemczech. C. Szwajcarii. D. Japonii. 

 

Konferencja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych odbyła się w 1945 r. w 

A. San Francisco. B. Waszyngtonie. C. Chicago. D. Nowym Jorku. 

 

W czasie konferencji poczdamskiej alianci władzę na obszarze pokonanych Niemiec przekazali 

A. Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności. 

B. Międzynarodowemu Trybunałowi Wojskowemu. 

C. Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

D. Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec. 

 

Usunięcia z życia publicznego Niemiec byłych działaczy nazistowskich  dokonywano w ramach 

A. dekartelizacji. 

B. decentralizacji. 

C. denazyfikacji. 

D. demokratyzacji. 

 


