
Wiedza o społeczeństwie klasa VIII od 04.05. do 08.05. 

 

Witam Was serdecznie 

Przesyłam kolejne treści do przeczytania. Pozdrawiam Was. 

 

Temat: Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie światowej. (04.05.) 

Zagadnienia do lekcji: 

 proces integracji europejskiej 

 

Proszę zapoznać się z przedstawionymi treściami 

Druga wojna światowa przyniosła Europie ruinę gospodarczą, śmierć 

dziesiątków milionów ludzi i utratę pozycji lidera w światowej gospodarce na rzecz 

Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo krótko po wojnie zaczęła narastać wrogość między 

demokratycznymi państwami zachodnimi a ZSRR i blokiem komunistycznym.                         

W związku z tym zaczęto poszukiwać nowych form współpracy międzynarodowej, które 

zapewniłyby pokój i bezpieczeństwo w Europie. Wielu europejskich polityków uznało, 

że najlepszym rozwiązaniem będzie zjednoczenie Europy, czyli utworzenie ścisłego 

związku państw naszego kontynentu, a przynajmniej jego zachodniej części.  

Guy Sorman francuski filozof, powiedział, że Unia Europejska jest dziełem 

Jeana Monneta- przedsiębiorcy, który nie wierzył w dyplomację. Według Monneta 

Europie nie udało się wcześniej zjednoczyć, ponieważ idee europejskie głosili poeci, 

filozofowie i dyplomaci. Uważał, że do zjednoczenia mogą doprowadzić natomiast 

handlowcy, którzy stworzą konkretne więzy solidarności między narodami. Ekonomia 

była zdaniem Monneta najważniejsza i dlatego integracja europejska rozpoczęła się od 

wspólnego rynku węgla i stali. Należało stworzyć instytucje, które usunęłyby 

przeszkody, jakie napotkał handel, oraz ustanowić wolny rynek. Po co? Aby 

zjednoczona europejska gospodarka mogła konkurować z gospodarką Stanów 

Zjednoczonych, a także, by budowała i utrwalała pokojowe relacje między narodami. 

Integracja Europy rozpoczęła się więc od gospodarki. Początki tego procesu wiążą się                                

z tzw. planem Schumana- francuskiego ministra spraw zagranicznych. Plan ten polegał 

na koordynacji francuskiej i niemieckiej gospodarki węgla i stali. 

 



Proszę zapisać do zeszytu: 

Najważniejsze problemy po II wojnie światowej uzasadniające potrzebę          

integracji: 

 szybka odbudowa krajów ze zniszczeń wojennych 

 dostęp do źródeł energii (wówczas był to głównie węgiel) 

 określenie statusu państwa niemieckiego (RFN) jako partnera gospodarczego, 

ale z jednoczesnym niedopuszczeniem do zdominowania innych krajów 

 

 

Zadanie podsumowujące- odpowiedz ustnie 

Dlaczego integracja europejska rozpoczęła się od utworzenia wspólnego rynku węgla                    

i stali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: We wspólnej Europie- etapy integracji europejskiej. (07.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji 

 Europejska Wspólnota Węgla i Stali,  

 Europejska Wspólnota Gospodarcza,  

  Europejska Wspólnota Energii Atomowej,  

  traktat z Maastricht,  

  traktat lizboński,  

 

Zapoznaj się z podanymi treściami oraz animacją 

https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M - Unia Europejska: Historia 

Integracji Europejskiej - (Animacja) 

 

Przejrzyj informacje z epodrecznika- https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-

i-etapy-integracji/DBLqR0tnw  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M
https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/DBLqR0tnw
https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/DBLqR0tnw


 

Proszę zapoznać się z tabelką, następnie przerysować i przepisać 

informacje do zeszytu jako notatkę z lekcji 

 

 


