
Początki zimnej wojny  
Klasa 8 szkoły podstawowej 



1. Co to jest zimna wojna? 

• Zimna wojna – stan otwartej wrogości i rywalizacji między 
Stanami Zjednoczonymi (USA) i ZSS oraz ich sojusznikami, 
panujący od zakończenia ll wojny światowej do czasu zmian 
ustrojowych w Europie Wschodniej. Trwała ona do końca lat 
80.XX stulecia. 

 

• Tak naprawdę nigdy nie doszło do konfliktu zbrojnego między 
blokiem zachodnim (USA), a blokiem wschodnim (ZSRS) 



2. Rozpad koalicji antyhitlerowskiej  

• Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. pomiędzy 
członkami koalicji antyhitlerowskiej zaczęły narastać napięcia. 
Różnice ustrojowe między Stanami Zjednoczonymi i ZSRS 
uniemożliwiały utrzymanie przyjacielskich relacji. Stalin 
gardził prawami człowieka i swobodami obywatelskimi. Tak 
naprawdę chciał uzyskać nad wszystkimi podległymi mu 
państwami i narodami pełną kontrole. Chciał żeby komunizm 
zapanował na wszystkich kontynentach. Dlatego miał w 
planach podbić wszystko. 



3. Od strony USA 

• W 1947 r. Harry Truman, 
prezydent USA ogłosił publicznie, 
że jego państwo będzie 
powstrzymywać postępowanie 
komunizmu na świecie. Tą 
politykę określono doktryną 
powstrzymywania. Stany 
Zjednoczone postanowiły 
również wesprzeć gospodarczo i 
militarnie kraje Europy. 



4. Żelazna kurtyna 

Wnioskując pomiędzy krajami zachodniej Europy a państwami Europy 
Środkowo-Wschodniej panowała wrogość więc stwierdzono, że 
oddziela je żelazna kurtyna. 



5. Plan Marshalla  

• W 1947 r. został ogłoszony plan Marshalla. 
W planie było udzielenie pomocy 
państwom europejskim pomocy finansowej, 
materialnej. Miało to przyśpieszyć 
odbudowę po zniszczeniach wojennych. 
Europa Zachodnia, która skorzystały z tego 
planu szybko się rozwijała. Natomiast 
Europa Środkowo-Wschodnia odrzuciły te 
pomoc pod naciskiem Stalina. Zastosowały 
natomiast w ramach gospodarki Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). 



.  

Pierwsza strona ustawy o planie 
Marshalla 

Plakat poświęcony planowi pomocy 
gospodarczej 



6. Powstanie NATO i Układu Warszawskiego 

• W 1949 r. demokratyczne państwa Europy Zachodniej, Kanada i Stany 
Zjednoczone założyły Organizację Paktu Północnoatlantyckiego 
(NATO), która miała bronić ich terytoriów przed agresją sowiecką. Do 
NATO w kolejnych latach przyłączyły się m.in. Grecja, Turcja. 

 

• W 1955 r. ZSRS i Europa Środkowo-Wschodnia zawiązały sojusz 
wojskowy nazwany Układem Warszawskim.  

 

• W wyniku tego wszystkiego doprowadziło to ich do wyścigu zbrojeń. 
Polegało to na tym, że każdy chciał mieć lepsze wojsko. 



. 



7. Wojna domowa w Grecji 

• W latach 1946-1949 toczyła się wojna domowa w Grecji. Była ona 
między partyzantką komunistyczną wspomaganą przez ZSRS a 
legalnym rządem w Atenach wspieranym przez Brytyjczyków i Stany 
Zjednoczone. Był to dowód, że Związek Sowiecki prowadzi agresywną 
politykę zagraniczną.  



8. Blokada Berlina 

• Po zakończeniu wojny Niemcy znalazły się pod okupacją (ZSRS, USA, 
UK, Francji). Berlin jako stolica też został podzielony na cztery. Dawni 
sojusznicy nie mogli się porozumieć dlatego USA, UK, Francja 
utworzyły na kontrolowanym przez siebie terytorium oddzielne 
państwo zachodnioniemieckie. W przygotowaniach do powołania 
Stalin w czerwcu 1948 r. zarządził blokadę zachodnich sektorów 
Berlina. Blokada polegała na zamknięciu wszystkich dróg 
dojazdowych, połączeń kolejowych i kanałów dla żeglugi śródlądowej. 
Blokada ta trwała 11 miesięcy jednak Stalin zrozumiał, że nie osiągnie 
swojego celu. 



9. Podział Niemiec 

• Wszystko zakończyło się podziałem Niemiec i Berlina. W 1949 r. na 
obszarze trzech zachodnich stref okupacyjnych (bez Berlina 
Zachodniego) Niemcy za zgodą aliantów powołali Republikę 
Federalną Niemiec (RFN) ze stolicą w miasteczku Bonn. Było to 
państwo demokratyczne. Pierwszym kanclerzem był Konrad 
Adenauer. Sowieci natomiast utworzyli w swojej strefie okupowanej 
Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD). Kraj niedemokratyczny, 
podporządkowany ZSRS. Berlin został podzielony tak, że wschodnia 
część należała do NRD a zachodnia funkcjonowała jako oddzielne 
terytorium, które było połączone prawnie i ekonomicznie z RFN. 



10. Wojna koreańska 

• Obszarem, na którym doszło do zbrojnego starcia państw wspieranych 
przez oba supermocarstwa, stał się Półwysep Koreański. Na północy 
przez zimną wojnę powstała związana z ZSRS Koreańska Republika 
Ludowo-Demokratyczna, zwana Koreą Północną, a na południu 
Republika Korei, zwana Koreą Południową związaną ze Stanami 
Zjednoczonymi. W 1950 r. Korea Północna zaatakowała Koreę 
Południową. Napadniętemu kraju przyszły z pomocą Stany 
Zjednoczone. W trakcie wojny koreańskiej światu groził wybuch lll 
wojny światowej. Działania wojenne zostały zakończone w 1953 r.. 
Mimo to napięcie trwa do dziś. 



11. Plakat 

• Ważną rolę podczas zimnej 
wojny odgrywała propaganda. 
Twórcy tego polskiego plakatu 
starali się - wbrew faktom – 
przekonać odbiorcę, że to 
Amerykanie chcą podbić świat i, 
że to oni wywołali wojnę i są za 
nią odpowiedzialni. 



12. Najważniejsze wydarzenia i koniec zimnej 
wojny  

• Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń, wyścig kosmiczny i gospodarczy. 
Najważniejszymi wydarzeniami okresu konfliktu były: praski zamach stanu 1948, 
blokada Berlina, wojna koreańska, kryzys sueski, operacja AJAX, kryzys berliński 
1961, kryzys kubański, wojna wietnamska, rewolucja sandinistowska, irańska 
rewolucja islamska, radziecka interwencja w Afganistanie i stan wojenny w Polsce. 

 

• Zimna wojna trwała od roku 1947 – od rozpadu koalicji antyhitlerowskiej i 
ustanowienia w Europie Środkowej wyłącznej strefy wpływów ZSRR – do upadku 
systemów komunistycznych w Europie (Jesień Ludów) w 1989 roku i likwidacji 
samego ZSRR w drugiej połowie 1991 roku. Rozpad bloku wschodniego 
wyeliminował układ dwubiegunowy w polityce międzynarodowej i zakończył 
epokę zimnej wojny. 
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