
WOS kl. VIII b 01.06.2020 

 

Temat: Polska w Unii Europejskiej. 

 

Proszę przeczytać z podręcznika informacje dotyczące Polski w Unii Europejskiej – strony 

180-182. Po zapoznaniu się z treści uczeń: 

-omawia proces integracji Polski z Unią Europejską; 

-wskazuje różnice między obywatelstwem unijnym a obywatelstwem krajowym; 

- wymienia praw wynikające z posiadania obywatelstwa unijnego; 

-wymienia korzyści, jakie wynikają z obecności Polski w Unii Europejskiej dla pracowników  

oraz dla osób podróżujących; 

-wyjaśnia , jaki wpływ maja fundusze unijne na rozwój Polski. 

 

Notatka z lekcji: 

 Polska przystąpiła do Unii Europejskie 1 maja 2004 roku. Przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej przyniosło wiele korzyści, takich jak uzyskanie obywatelstwa unijnego, wzrost 

znaczenia Polski w Europie i na świecie oraz korzystanie z funduszy unijnych. Środki 

finansowe , które Polska otrzymuje budżetu Unii Europejskiej wykorzystuje do poprawy 

warunków życia mieszkańców, walki z bezrobociem oraz unowocześniania gospodarki.      

Unia Europejska pod względem gospodarczym stanowi rynek wewnętrzny, co oznacza wolny 

przepływ towarów, osób, usług , kapitału. W granicach Unii Europejskiej utworzono strefę 

Schengen – jest to obszar, w którym zniesiono kontrolę na granicach między poszczególnymi 

państwami. 

 

Praca domowa 

Proszę przysłać informacje z mass mediów w wyznaczonym czasie, ponieważ jestem                          

w trakcie wystawiania propozycji na koniec roku. 

 
Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres m.zielonka2020@gmail.com 

 
 
 

 
 

 

WOS KL. VIII b 02.06.2020 

 

Temat: Problemy współczesnego świata. 

 

Proszę przeczytać informacje z podręcznika ze stron 184-187. Po zapoznaniu się z treścią 

uczeń: 

-wyjaśnia znaczenie terminów; bogata Północ, biedne Południe, globalizacja, pomoc 

humanitarna, 

-omawia zależności łączące państwa bogatej Północy i biednego Południa; 

-wskazuje najważniejsze przejawy procesu globalizacji; 

-wymienia główne problemy społeczeństw biednego Południa; 

-uzasadnia konieczność udzielania pomocy humanitarnej mieszkańcom najuboższych państw; 

-podaje przykłady polskich i międzynarodowych organizacji humanitarnych. 
 



 

 

Notatka z lekcji: 

We współczesnym świecie państwa rozwinięte gospodarczo zalicza się do tzw. bogatej 

Północy,  w większości leżą bowiem w północnej części ziemskiego globu. Z kolei kraje 

słabo rozwinięte gospodarczo są z reguły na południowej półkuli i tworzą tzw. biedne 

Południe. Ludzie zamieszkujący te obszary borykają się z licznymi trudnościami, takimi jak: 

głód, przeludnienie, analfabetyzm, niedostatecznie rozwinięty system opieki zdrowotnej czy 

ograniczony dostęp do edukacji. Do problemów państw Południa zalicza się także duże 

zadłużenie zagraniczne oraz niesprzyjające warunki klimatyczne. Zamożniejsze kraje 

organizują na terytoriach dotkniętych głodem i kataklizmami pomoc humanitarną  - 

dostarczają tamtejszej ludności żywność, środki czystości i wodę pitną oraz zapewniają jej 

opiekę medyczną.  

   Globalizacją nazywamy proces polegający na zacieraniu się relacji między różnymi 

regionami świata oraz  rozprzestrzenianiu się w nich podobnych zjawisk. Towarzyszy je m. 

in. Gwałtowny  
 

Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres m.zielonka2020@gmail.com 

 
 

 


