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Klasa 8b 

Dzień dobry 
 

1. Tematy i materiały do przerobienia od 11 do 24 maja. 

2. Uczcie się zgodnie z planem lekcji i dokładnie czytajcie teksty z podręcznika. Nie szukajcie odpowiedzi na 

pytania w Internecie, ponieważ to co trzeba jest w podręczniku. 

3. Uwaga: Tym razem tematy będą podzielone, więc czytajcie uważnie i patrzcie na strony. 

4. Tematy i notatki przepisujcie do zeszytu. 

5. Zdjęcie wpisanych do zeszytu odpowiedzi na pytania do tematu III Rzeczpospolitej, proszę odesłać 

najpóźniej do piątku 15.05. 

6. Utrwalajcie materiał, powtarzając go. W notatkach macie zawarte to, co najważniejsze. 

7. W przypadku jakichkolwiek problemów, wątpliwości, czy wyjaśnienia tematu kontaktujecie się ze mną 

poprzez e-mail: urszula74@interia.pl 

 

Temat: Polska w NATO i Unii Europejskiej będzie realizowany na 2 godzinach (1 cz. 13.05., 2 cz. 22.05.) 

13.05. TEMAT: III Rzeczpospolita. 

 Przeczytaj z podręcznika podrozdziały „Trudności III Rzeczpospolitej”, „Początki polskiej demokracji”, 
„Plan Balcerowicza” oraz „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej” s. 253-257 

 Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: 1, 2, 3, 4, 5. Zdjęcia odpowiedzi prześlij najpóźniej do piątku 
15.05. 

 

Temat: Integracja europejska będzie realizowany na 2 godzinach. 

15.05. TEMAT: Integracja europejska. 

 Przeczytaj z podręcznika rozdział Integracja europejska s. 240-242 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 

Notatka  

Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej: 

 podział na państwa narodowe może prowadzić do konfliktów, 

 podzielona Europa Zachodnia łatwiej ulegnie ZSRR, 

 integracja gospodarcza uniemożliwi wojnę i przyczyni się do rozwoju gospodarczego, 

 istnieją wspólne europejskie wartości takie jak: kultura o chrześcijańskich korzeniach, demokracja i prawa 

człowieka. 

Etapy integracji europejskiej: 

1. Rozpoczęcie działalności w 1952 r. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). 
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2. W 1957 r. sześć państw (Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg) podpisały traktaty rzymskie, 

na mocy których powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii 

Atomowej (Euratom). 

3. W 1967 r. EWWiS, EWG i Euratom zostały połączone w jedną Wspólnotę Europejską (WE). 

4. Wspólna polityka rolna, prawna i monetarna doprowadziła do utworzenia wspólnego rynku. Do sześciu 

państw Wspólnoty dołączyły kolejne. 

5. W 1992 r. 12 państw podpisało traktat z Maastricht, który utworzył Unię Europejską.  

6. W 2004 r. nastąpiło rozszerzenie UE także o państwa postkomunistyczne, które uniezależniły się od ZSRR. 

Państwa te m.in. miały wielowiekowe związki z cywilizacją zachodnią, pragnęły wyższego standardu życia 

oraz nadzieję na obronę przed Rosją. Wśród 10 państw, które przystąpiły wtedy do Wspólnoty była m.in 

Polska. 

 

20.05. TEMAT: Wojna w byłej Jugosławii. 

 Zapoznaj się z podrozdziałem „Rozszerzenie Unii o kraje postkomunistyczne” s. 243-244 

 Zapoznaj się z notatką i przepisz ją do zeszytu. 
 

Notatka 

Jugosławia składała się z wielu grup narodowych, które pragnęły oderwać się od niej. Problemem były 

także narastające konflikty wyznaniowe pomiędzy prawosławnymi, katolikami i muzułmanami. 

W latach 1991-1999 trwała wojna w byłej Jugosławii. Zapoczątkowało ją ogłoszenie niepodległości 

przez cztery republik tego państwa: Chorwację, Macedonię, Słowenię oraz Bośnię i Hercegowinę. Na tę 

decyzję nie chciały się zgodzić: Serbia i Czarnogóra.  

Walki wybuchły między Serbami a Bośniakami. Władze serbskie dążyły do utworzenia „wielkiej Serbii”. 

Podczas walk dochodziło do łamania praw człowieka i masowych mordów, powstały obozy koncentracyjne. W 

1995 r. w Srebrenicy doszło do masowych egzekucji ponad 8 tys. muzułmanów przez oddziały Serbów 

(największe ludobójstwo w Europie od czasu II wojny światowej). W kraju pojawiły się siły pokojowe ONZ. 

Bombardowanie serbskich pozycji przez samoloty NATO przyczyniło się do zawarcia pokoju. Wojna 

doprowadziła do rozpadu Jugosławii na kilka niezależnych państw. 

 

22.05. TEMAT: Polska w NATO i Unii Europejskiej. 

 Przeczytaj z podręcznika podrozdział „Zwrot na Zachód” oraz tekst źródłowy s. 258-259 

 Przypomnij sobie informacje o NATO oraz Unii Europejskiej z lekcji wiedzy o społeczeństwie. 


