
Wiedza o społeczeństwie klasa VIII od 25.05.– 29.05. 

Witam Was 

Przesyłam Wam treści z wiedzy o społeczeństwie do przeanalizowania. Pozdrawiam 

Was serdecznie. 

 

Temat :Jak funkcjonuje Polska w Unii Europejskiej? – fundusze unijne. 

Zagadnienia do lekcji 

 korzyści wynikające z obecności Polski w Unii Europejskiej dla różnych 

podmiotów (młodych ludzi, przedsiębiorców, pracowników),  

 sposoby wykorzystania funduszów unijnych dla poprawy funkcjonowania 

społeczności lokalnej, regionalnej. 

 

Proszę obejrzyj krótki film o funduszach unijnych.                                                  

Link do filmiku https://www.youtube.com/watch?v=6O_JTKSftoM  

Dla ochotników strona o funduszach                                                                            

link http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

Proszę zapoznaj się z materiałem przygotowanym przez nauczyciela oraz 

informacjami z podręcznika strona 181 

Jedną z korzyści wynikających z przystąpienia Polski do Unii europejskiej jest 

możliwość otrzymywania dotacji z funduszy unijnych. Pieniądze na ten cel pochodzą 

ze wspólnego budżetu, do którego wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej 

mają obowiązek wpłacać składkę członkowską. Wysokość wpłaty zależy od stopnia 

rozwoju gospodarczego danego kraju. Bogatsi członkowie przeznaczają więcej środków 

finansowych na opłacenie składki, a kraje o niższym poziomie rozwoju gospodarczego- 

mniej. 

Celem funduszy unijnych jest wspieranie słabiej rozwiniętych regionów UE                                    

i likwidowanie różnic w rozwoju gospodarczym państw członkowskich. Dzięki 

dotacjom wyrównuje się także poziom życia ludności w poszczególnych krajach Unii. 

https://www.youtube.com/watch?v=6O_JTKSftoM
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Środki finansowe, które Polska otrzymuje z budżetu UE, wykorzystuje się m.in. do 

poprawy warunków życia mieszkańców najbiedniejszych regionów, walki                                           

z bezrobociem oraz unowocześnienia gospodarki. Dzięki funduszom w Polsce powstają 

nowe inwestycje i pojawiają się nowoczesne technologie. Wpływa to korzystnie na 

rozwój ekonomiczny państwa i przyczynia się m.in. do zwiększenia eksportu polskich 

towarów do krajów Unii Europejskiej. 

Najważniejsze fundusze unijne, m.in.: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności i inne. 

 

 

Źródło www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/informacja-dla-

projektodawcow/ 

 

 



Proszę zapisz do zeszytu 

Dzięki Funduszom Europejskim wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw 

członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem, a także realizowane są 

działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów.                                                                      

Budżet Unii Europejskiej tworzą głównie dochody pochodzące z państw 

członkowskich.                                                                                                                                                                    

Pięć głównych funduszy wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz 

Spójności ,  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki.                                                                                                      

 

Pytanie podsumowujące lekcję 

Odpowiedz ustnie, w jakim celu utworzono fundusze unijne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Blaski członkostwa w Unii Europejskiej. (28.05.) 

Zagadnienia do lekcji 

 korzyści wynikające z obecności Polski w Unii Europejskiej dla różnych 

podmiotów (młodych ludzi, przedsiębiorców, pracowników),  
 sposoby wykorzystania funduszów unijnych dla poprawy funkcjonowania 

społeczności lokalnej, regionalnej. 

 

Zapoznaj się z krótką (36 sekund) informacją na temat- Jakie są korzyści 

z członkostwa w Unii Europejskiej?                                                                                

Link https://www.youtube.com/watch?v=SI93KMKyD3Y   

Przeanalizuj treści przygotowane przez nauczyciela oraz podręcznika 

strona 181. 

W społeczeństwie polskim utrzymuje się wysokie poparcie dla członkostwa w Unii 

Europejskiej. 

Korzyści płynące z członkostwa można rozpatrywać w kilku dziedzinach. Przystąpienie 

do UE wpłynęło pozytywnie na polską gospodarkę. Wzrost gospodarczy w ostatnich 

latach w dużej mierze jest wynikiem zwiększenia eksportu polskich towarów na rynki 

unijne oraz wzrostu inwestycji w kraju ( część z nich ma swoje źródło w funduszach 

unijnych). Polska jest krajem, który na razie więcej otrzymuje z budżetu Unii 

Europejskiej, niż do niego wpłaca. Przystąpienie do Unii zmniejszyło poziom 

bezrobocia w Polsce (co ma związek z otwarciem europejskich rynków pracy dla 

Polaków). Członkostwo w Unii z pewnością podniosło rangę Polski na arenie 

międzynarodowej i przyczyniło się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa Polaków. 

Ochrona środowiska naturalnego, budowa dróg, modernizacja linii kolejowych                           

i infrastruktury w naszym kraju to kolejne pozytywne konsekwencje członkostwa. 

Uważa się także, że nastąpił wzrost poziomu wykształcenia Polaków. Są także 

dziedziny, które trudno zmierzyć, np. religijność, patriotyzm, trwałość więzów 

małżeńskich i rodzinnych, wzajemna życzliwość i zaufanie. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że w tych dziedzinach nie doszło do znacznych zmian. Integracja europejska 

wpłynęła natomiast na poprawę samooceny Polaków. 

Warto przypomnieć, że Polska po II wojnie świtowej, chociaż walczyła w koalicji 

antyhitlerowskiej, została pozbawiona niepodległości i przez pół wieku była zależna od 

https://www.youtube.com/watch?v=SI93KMKyD3Y


wschodniego sąsiada- ZSRR. W czasie, kiedy Europa Zachodnia jednoczyła się, kraje 

Europy Środkowo- Wschodniej, w tym polska, nie miały takiej możliwości. Dlatego też 

ich wejście w struktury Unii i domaganie się równego traktowania jest uważane za akt 

sprawiedliwości dziejowej.  

 

Proszę zapisać do zeszytu: 

W opinii społeczeństwa polskiego dziedziny, na które korzystnie wpłynęła nasza 

integracja z UE, to m.in. gospodarka, materialny poziom życia, znaczenie państwa na 

arenie międzynarodowej, ochrona środowiska naturalnego, infrastruktura. 

 

Polecenie 

Odwołaj się do przykładów z Twojego otoczenia oraz całego kraju                                  

i sformułuj krótkie wnioski na temat korzyści, jakie przynosi Polsce 

członkostwo w Unii Europejskiej. Uzasadnij swoje zdanie. (wnioski odeślij 

do nauczyciela po egzaminie ósmoklasisty). 

 


