
Wiedza o społeczeństwie klasa VIII od 18.05. do 22.05. 

 

Witam Was 

Przesyłam Wam treści z wiedzy o społeczeństwie do przeczytania. Pozdrawiam Was 

serdecznie. 

 

Temat : W Polsce, czyli we wspólnej Europie. (18.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

 główne etapy procesu integracji Polski z Unią Europejską, 

 korzyści wynikających z obecności Polski w Unii Europejskiej dla różnych 

podmiotów (młodych ludzi, przedsiębiorców, pracowników), 

 

 

Odpowiedz na podane polecenia- pytania przypominające wiadomości                  

z poprzednich lekcji- odpowiedz ustnie: 

• Podaj rok, w którym Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. 

• Wyjaśnij, dlaczego proces integracji Polski z Europą Zachodnią mógł się rozpocząć 

dopiero po 1989 roku. 

 

Na podstawie informacji z podręcznika oraz innych dostępnych źródeł 

proszę rozwiązać kartę pracy- odpowiedzi odeślij do nauczyciela do 

25.05. (praca z podręcznikiem, wykorzystanie technologii informacyjnej (internet), 

praca indywidualna,) 
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Temat : Co to znaczy być obywatelem Unii Europejskiej? (21.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

 korzyści wynikających z obecności Polski w Unii Europejskiej dla różnych 

podmiotów (młodych ludzi, przedsiębiorców, pracowników), 

 

 

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wiele było obaw i wątpliwości. 

Obecnie większość społeczeństwa polskiego postrzega pozytywnie nasze członkostwo 

w Unii Europejskiej. Polska to jedno z większych państw UE (zarówno jeśli chodzi                      

o terytorium, jak i liczbę ludności).  

Obywatelstwo UE zostało ustanowione w drugiej części traktatu z Maastricht w 1992 r. 

Obywatelem UE jest każda osoba, która ma obywatelstwo państwa będącego członkiem 

UE. Zasady nabywania lub utraty obywatelstwa są wewnętrzną sprawą każdego 

państwa. Posiadanie obywatelstwa UE nie oznacza utraty obywatelstwa ojczystego 

kraju. Natomiast utrata obywatelstwa kraju członkowskiego UE oznacza utratę 

obywatelstwa unijnego. 

 

 

 



Najważniejsze prawa przysługujące obywatelom Unii Europejskiej to: 

 Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium wszystkich 

państw należących do UE 

 Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego; 

wybierać można w państwie, w którym się mieszka (nie trzeba być jego 

obywatelem, wystarczy być obywatelem UE); w czasie wyborów można 

kandydować i głosować tylko w jednym państwie UE 

 Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorządu terytorialnego                         

w miejscu zamieszkania, nawet jeśli jest się obywatelem innego państwa 

członkowskiego; obowiązują takie same warunki jak obywateli danego państwa 

członkowskiego;  

 Prawo do korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej;  obywatel polski, 

przebywając w kraju, który jest członkiem UE i w którym państwo polskie nie 

ma swojego przedstawicielstwa (ambasady lub konsulatu), ma prawo uzyskać 

pomoc ze strony przedstawicielstwa innego państwa członkowskiego UE 

 Prawo zwracania się do Rzecznika Praw Obywatelskich UE 

 Prawo zwracania się w formie pisemnej do instytucji UE 

 Prawo dostępu do dokumentów niektórych instytucji UE 

 Inne prawa, np. ochrona przed dyskryminacją ze względu ze względu na 

obywatelstwo i płeć, swoboda przepływu pracowników, swoboda świadczenia 

usług. 

 

 

 



Zapoznaj się ze schematem Obywatelstwo Unii Europejskiej ze s. 180 

podręcznika: wyjaśnij, w jaki sposób uzyskuje się obywatelstwo unijne                  

i jakie wynikają z niego uprawnienia- odpowiedz ustnie 

 

 

 

Pytanie podsumowujące lekcję- odpowiedz ustnie 

1. Wymień podstawowe uprawnienia wynikające z posiadania obywatelstwa UE. 

 

 

 


