El món en els últims anys
BLOC 6

1. Com s’anomenava el bloc de països aliats dels

5. Assenyala quins d’aquests conflictes són con-

Estats Units durant la Guerra Freda?

seqüència de la Guerra Freda.

a) [ ] OPEP

b) [ ] ONU

a) [ ] Guerra del Vietnam

c) [ ] OTAN

d) [ ] OMS

b) [ ] Guerra de l’Iraq
c) [ ] Guerra de Iugoslàvia
d) [ ] Guerra de Corea

2. Quins estats van ocupar Alemanya al final de
la Segona Guerra Mundial?

6. Qui dominava el món a la segona meitat del

a) [ ] Regne Unit, Suècia, Estats Units i França

segle XX?

b) [ ] URSS, Estats Units, França i Itàlia

a) [ ] Estats Units i el Regne Unit

c) [ ] Estats Units, França, Regne Unit i Àustria

b) [ ] L’URSS i Alemanya

d) [ ] França, Estats Units, URSS i Regne Unit

c) [ ] Alemanya i el Regne Unit
d) [ ] L’URSS i Estats Units

3. Relaciona cada estat i el bloc militar del qual
va formar part.

7. Quines d’aquestes causes expliquen el feno-

a) [ ] Bèlgica
b) [ ] Hongria

1) OTAN

c) [ ] Bulgària

2) Pacte de Varsòvia

men de la descolonització?

a) [ ] Sorgiment dels moviments nacionalistes.
b) [ ] Aparició de líders carismàtics anticolo-

d) [ ] Polònia

nials.

c) [ ] Afebliment de les potències colonials.

4. Observa aquest mapa i escriu si són vertade-

d) [ ] Oposició dels Estats Units i l’URSS.

res o falses les afirmacions següents.

8. Relaciona cada un d’aquests estats amb el
a) [ ] Líbia

1) Gran Bretanya

b) [ ] Vietnam

2) França

c) [ ] Indonèsia

3) Itàlia

d) [ ] Índia

4) Països Baixos

a) [ ] Islàndia no formava part de l’OTAN.
b) [ ] Romania i Bulgària formaven part del
Pacte de Varsòvia.

c) [ ] Espanya no formava part de cap del dos
blocs.

d) [ ] Globalment, l’oest formava part del pacte

Alger, festa per la independència. La descolonització va ser en molts
casos un fenomen històric violent. En el cas d’Algèria, una colònia
francesa, el Front d’Alliberament Nacional va començar una guerra
de guerrilles contra l’exèrcit francès que no va acabar fins al 1962
quan la metròpoli va acceptar la independencia de l’antiga colònia.

de Varsòvia, i l’est, de l’OTAN.

27

© Zenobita edicions, 2008 / Què Saps? Models d’avaluació. Geografia i Història 4t d’ESO

país colonitzador.

