
Lekcja (data: 13.03.2020 i 16.03.2020) 

TEMAT 1: Polska we współczesnym świecie. 

1. Jedną z funkcji państwa jest prowadzenie polityki zagranicznej. 

2. POLITYKA ZAGRANICZNA- to współpraca jednego państwa z 

innymi w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa oraz ochronę 

interesów swoich obywateli przebywających w innych 

państwach. 

3. Poprawna polityka zagraniczna Polski rozpoczęła się po 1989 

roku, kiedy to upadł komunizm; wcześniej Polska podlegała 

wpływom ZSSR. 

4. Polska szczególnie współpracuje z: 

 USA- wspólna historia i duża polonia; 

 Unią Europejską: 

 NATO. 

5. Polska współpracuje również z sąsiadami, którzy nie należą do 

UE; jej celem jest przyłączyć te państwa do grupy państw 

unijnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja (data: 20.03.2020 i 23.03.2020) 

TEMAT 1: Polska w Unii Europejskiej 

1. UNIA EUROPEJSKA- to tworzenie wspólnoty gospodarczej wielu 

państw  Europy. 

2. UE powstała po II wojnie światowej, aby wspomóc się 

wzajemnie przy odbudowie gospodarczej Europy. 

3. UE tworzyło wstępnie 6 państw: Niemcy, Belgia, Włochy, 

Francja, Holandia, Luksemburg. 

4. UE tworzyło pięciu „Ojców”. 

5. Traktat podpisujący stworzenie UE został zawarty w Paryżu, w 

1951r. 

6. Polska wstąpiła do UE w 2004r., po spełnieniu określonych przez 

UE wymogów. 

7. W skład UE wchodzą państwa europejskie (28), ale nie 

wszystkie. Jedne nie należą z własnej woli, a drugie ponieważ nie 

spełniają wymogów unijnych. 

8. Ostatnim państwem przyjętym do UE była Chorwacja. 



9. Do UE chcą też należeć: Maroko i Turcja. 

10. UE posiada własną walutę- EURO. Nie we wszystkich krajach 

należących do UE ona obowiązuje. 

11. Parlament UE mieści się w Brukseli, Belgia. 

12. Co 4 lata odbywają się wybory do EUROPARLAMENTU; ostatnie 

odbyły się w 2014r. i wybieraliśmy euro parlamentarzystów. 

13. UKŁAD SCHENGEN- to możliwość przekraczania granic państw 

należących do UE bez paszportu, tylko na dowód osobisty. 

14. Instytucje w UE: 

 Parlament europejski  

 Rada Europy  

 Komisja europejska 

 

TEMAT 2: Polska w systemie politycznym i gospodarczym 

Unii Europejskiej. 

1. Unia Europejska tworzy JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI, tzn., że 

obywatele krajów należących do UE mogą pracować w 

dowolnym kraju UE, a także firmy mogą być zakładane w 

dowolnym państwie UE lub współpracować z innymi, o 

podobnym charakterze. Mogą też być tworzone filie firm. 

2. Zasady JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO: 

 swobodny przepływ towarów; 

 swobodny przepływ usług; 

 swobodny przepływ ludzi; 

 swobodny przepływ kapitału; 

 stopniowe wprowadzanie wspólnej waluty- EURO. 

3. Państwa, do których Polacy wyjechali za pracą: 

 Wielka Brytania 

 Irlandia 

 Niemcy 



4. Zawody najchętniej widziane za granicą: 

 pielęgniarki 

 specjaliści remontowo- budowlani 

 kucharze, fryzjerzy, Krawce 

 elektrycy, mechanicy 

 inżynierowie, bankowcy 

5. BUDŻET UE- to fundusz składający się ze składek wszystkich 

państw unijnych. Najwięcej płacą najbogatsze państwa, a 

dofinansowanie największe otrzymują najbiedniejsze. 

6. Najnowszy budżet został zaplanowany na lata 2014-2020. 

7. UE tworzy również programy edukacyjne na rzecz dzieci i 

młodzieży: 

 Erasmus+ (dla studentów); 

 Młodzież w działaniu- dotyczy młodzieży, która chce 

rozwijać swoje zainteresowania i pasje (np. wydanie 

książki, nagranie płyty …); 

 eTwinning- internetowa współpraca miedzy szkołami o 

podobnym profilu z różnych krajów UE. 

 

 

 

Zad. domowe 

Proszę pisemnie- w zeszycie- przygotować prasówkę: 

Dwie wiadomości z kraju i dwie z zagranicy 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


