
HISTORIA klasa VIII od 18.05. do 22.05. 

 

Witam Was 

Przesyłam Wam treści z historii do przeczytania. Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat :Droga Polski do NATO i Unii Europejskiej. (18.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

1. Polska droga do UE 

2. Polskie społeczeństwo wobec Unii 

3. Polska w strukturach NATO 

 

Proszę zapoznać się z podanymi treściami, informacjami z podręcznika 

strona 253-256 oraz filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=aYzT3d0-

9mI  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aYzT3d0-9mI
https://www.youtube.com/watch?v=aYzT3d0-9mI


Po 1989 r. władze RP wykonały zwrot na Zachód- zaczęły dążyć do integracji 

politycznej, gospodarczej, militarnej i kulturalnej z Europą Zachodnią i stanami 

Zjednoczonymi. Integracja miała: 

1. Zapewnić Polsce bezpieczeństwo przed zagrożeniem ze Wschodu 

2. Przynieść korzyści wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej, tj. grupy 

najbardziej rozwiniętych państw świata. 

W 1993 r. wyjechał z Polski ostatni oddział Armii Radzieckiej. W 1999 r. nasze państwo 

z Czechami i Węgrami przystąpiło do NATO. Zyskaliśmy  

Gwarancję obrony granic przez wojska sojuszu, ale też wzięliśmy na siebie obowiązki 

wynikające z członkostwa- wśród nich, jak się okazało, udział w kontrowersyjnych 

nieraz akcjach NATO na Bliskim Wschodzie. 

W 1994 r. polska złożyła wniosek o członkostwo w UE. W następnych latach 

dostosowywała prawo oraz system polityczny i gospodarczy do wymogów unijnych. 

W 2003 r. odbyło się referendum w sprawie przystpienia Polski do UE. Aż 77, 45 % 

uczestników głosowało za; przeciw było 22,55%. 

1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. 

Odtąd: 

1. Współdecyduje o polityce UE, ale też podlega pewnym ograniczeniom 

suwerenności (np. zagranivczni urzędnicy decydują, ile ryb możemy łowić                 

w Bałtyku) 

2. Korzysta z unijnych fubduszy 

3. Polacy mogą mieszkać i pracować w każdym kraju UE. 

Unii Europejskiej można zarzucić niejedno. Trzeba jednak pamiętać, że mimo licznych 

niedoskonałości- jest ona niezwykłym, budzącym podziw osiągnięciem cywilizacji 

zachodnioeuropejskiej, do której w pełni należy i wnosi swój wkład także Polska. 

 

 



 

 

 

 

Pytanie podsumowujące lekcję- odpowiedz ustnie 

Przedstaw skutki przystąpienia Polski do NATO i UE. 

 



Temat :Polska w Unii Europejskiej. (20.05.) 

 

 

Zagadnienia do lekcji: 

Polskie społeczeństwo wobec Unii 

 

 

Proszę zapoznać się z podanymi treściami- ilustracjami, informacjami                      

z podręcznika strona 253-256 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Proszę przepisać do zeszytu 

Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Osiągnęliśmy tym samym 

jeden z zasadniczych celów polityki zagranicznej. Przystąpienie Polski do UE 

rozpoczęło nowy rozdział naszej historii najnowszej: współpracy w ramach jednej 

struktury z najbardziej rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej, funkcjonowania 

w ramach jednolitego rynku i konieczności sprostania wielu trudnościom, jakie czekają 

nas w procesie integracyjnym. 

 

Zadanie podsumowujące lekcję- odpowiedz ustnie 

 



 


