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ZMIANY NA POLITYCZNEJ MAPIE ŚWIATA 
 

1. Zastanówcie się, jaka jest różnica między państwem niepodległym i zależnym? 
Poszukajcie przykładów zaznaczania takich państw na mapie (niepodległe – 
drukowanymi, dużymi literami; zależne – małymi literami a w nawiasie podane skróty 
nazw państw, do których należą).  Na podstawie mapy politycznej świata (albo 
poszczególnych kontynentów) wypiszcie przykłady państw zależnych oraz ich 
przynależność.  Zauważcie, że tylko kilka państw na świecie posiada kolonie. Po 
bliższym przyjrzeniu okaże się, że praktycznie każde z tych państw w pewnych 
okresach historycznych panowało na morzu a co za tym idzie należało do grona 
odkrywców i kolonizowało nowe tereny, (dlatego Ameryka S i Środkowa mówi 
głównie językami hiszpańskim i portugalskim itd.).  

2. Dekolonizacja – odzyskiwanie niepodległości przez kolonie.  
3. Pytanie: w jaki inny sposób, oprócz dekolonizacji, mogą powstawać nowe państwa?  

Nowe państwa powstają: 
• Na skutek secesji (oderwania części terytorium od państwa już istniejącego). 

Przykładem takiej secesji jest powstanie państwa Erytrea, która odłączyła się od 
Etiopii – dlatego ta jest krajem śródlądowym bez dostępu do morza. 

• Na skutek rozpadu państw istniejących. Najczęściej są to państwa 
wielonarodowościowe np. ZSRR lub Jugosławia 

• Na skutek zjednoczenia krajów dotychczas oddzielnych np. Jemen 
• Odzyskania niepodległości np. Timor Wschodni zaanektowany przedtem przez 

Indonezję. 
1. Zmiany na politycznej mapie świata po 1984 roku (patrz atlas - mapa polityczno-

administracyjna).  
1. Europa  

• Andora – do 1993 roku była księstwem feudalnym w zależności od Francji 
i Hiszpanii. Od 3.06.93 jest monarchią (krajem niepodległym). Głową 
państwa jest prezydent Francji i biskup miasta Urgel w Hiszpanii (stolica 
Andora la Vella) 

Na skutek rozpadu ZSRR w Europie powstały: 
• Białoruś – republika, 1991 
• Estonia – republika, 1991 
• Litwa – republika, 1990 
• Łotwa – rep., 1991 
• Mołdawia – rep., 1991 
• Ukraina – rep, 1991 
Rosji nie uważa się za zupełnie nowy kraj gdyż jest spadkobierczynią ZSRR 
Na skutek rozpadu Jugosławii powstały: 
• Bośnia i Hercegowina – republika federacyjna, 1992 
• Chorwacja, rep., 1991 
• Macedonia – rep., 1991 
• Słowenia – rep., 1991 
Jugosławia, albo Nowa Jugosławia, czyli Serbia i Czarnogóra są 
spadkobiercami Jugosławii i też nie wydzielamy ich jako nowo powstałych 
państw. 
Na skutek rozpadu Czechosłowacji (CSRS) powstały: 
• Republika Czech, 1993 
• Słowacja, 1993 
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Z mapy zniknęła Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), która połączyła się 
z Republiką Federalną Niemiec. Nie można tego jednak uznać za przykład 
połączenia dwóch różnych państw, gdyż przed wojną był to jeden kraj a jego 
podział był związany z decyzją państw trzecich a nie samych Niemców. 

2. Azja  
Z rozpadu ZSRR powstały: 
• Armenia, republika, 1991 
• Azerbejdżan, republika, 1991 
• Gruzja, republika, 1991 
• Kazachstan, stolica – Akmoła, republika, 1991 
• Kirgistan, republika, 1991 
• Tadżykistan, republika, 1991 
• Turkmenistan, republika, 1991 
• Uzbekistan, republika, 1991 
Z połączenia Jemeńskiej Republiki Arabskiej i Ludowo – Demokratycznej Republiki 
Jemenu powstało jedno państwo – Jemen ze stolicą w mieście Sana (1990) 

 
Sułtanat Brunei przestał znajdować się pod protektoratem W.Brytanii i od 1984 roku 
jest krajem niepodległym – stolica: Bandar Seri Begawan 

 
Zarówno Hong Kong (kolonia W.B do 1997 roku), jak i Makau (Portugalia do 1999 
roku) wróciły do Chin i mają statut Specjalnych Regionów Administracyjnych. 

 
Timor Wschodni odzyskał niepodległość (został zaanektowany przez Indonezję w 1975 
roku a do tego czasu był kolonią Portugalii) dzięki referendum w 1999 roku. 
 
3. Afryka:  
• Na skutek secesji jednej z prowincji Etiopii powstało nowe państwo – Erytrea ze 

stolicą  - Asmara 
• W 1990 roku niepodległość odzyskała również Namibia, która do tego czasu była 

terytorium pod administracją ONZ okupowanym przez RPA. 
 
4. Oceania:  

W latach 90 – tych z mapy politycznej świata, zniknęły terytoria powiernicze ONZ. W 
ten sposób wszystkie (oprócz Marianów Północnych) dystrykty dawnych 
Powierniczych Wysp Pacyfiku utworzyły oddzielne państwa. Są to: 
• Federacja Mikronezji – państwo stowarzyszone z USA (niepodległe) 
• Wyspy Marshalla – państwo stowarzyszone z USA (niepodległe) 
• Republika Palau  - państwo stowarzyszone z USA (niepodległe) 
• Mariany Północne - terytorium stowarzyszone z USA 
Terytorium stowarzyszone – taki kraj ma szeroką autonomię wewnętrzną oraz 
zapewnioną pomoc finansową i obronę przez państwo opiekuńcze.  Musi jednak 
zrezygnować z własnej polityki zagranicznej. 
Poszukajcie tych państw na mapie, zaznaczcie je na mapkach konturowych i dopiszcie 
do nich stolice. 
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