
Klasa IV TF IVTS wiedza o społeczeństwie Elzbieta Kaczmarek 20 marca 

Temat  1 Organizacje polityczne we współczesnym  świecie 

              2 Organizacje ekonomiczne we współczesnym świecie 

              3 System bezpieczeństwa międzynarodowego i rola NATO 

              4 Rola Rady Europy OBWE w Europie 

Przeczytać  tematy przygotowując się do ćwiczeń utrwalających wiedzę 

23 marca 

Temat Światowy system bezpieczeństwa i współpracy – ćwiczenia. 

Wykonać ćwiczenia 1-3 strona 129-131 

24 marca (2 godziny ) 

Temat 1 : Geneza integracji europejskiej. 

Temat 2 : Instytucje Unii Europejskiej. 

Proszę o zapoznanie się z tematami lekcji i podjąć próbę analizy  tekstu źródłowego ze strony 146 

27 marca 2020 

Temat: Prawo Unii Europejskiej. 

Po przeczytaniu tekstu zapamiętaj czego dotyczą zasady prawa w Unii Europejskiej: 

- zasada solidarności 

- zasada subsydiarności 

- zasada proporcjonalności 

 

30 31 marca 

Temat 1 i 2 : Gospodarka Unii Europejskiej (2 godz.). 

1. Formy integracji gospodarczej: 

- obszar wolnego handlu 

- unia celna 

- wspólny rynek 

- unia gospodarcza 

- unia monetarna. 

       2. Tworzenie budżetu. 



        3. Zasady gospodarki budżetowej: 

        4. Zasady wspólnego rynku. 

Wyjaśnij na czym polegają cztery swobody wspólnego rynku. 

Temat:  Obywatel Unii Europejskiej ( 1 ). 

1. Prawa i obowiązki obywatela Unii Europejskiej. 

2. Zasady korzystania z funduszy unijnych. 

3. Zasady przekraczania granic w Unii. 

4. Nauka i praca w UE. 

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji i przygotowanie do ćwiczeń na następną lekcję. 

03 kwietnia 

Temat: Obywatel UE – cd. 

Wykonaj do tematu ćwiczenia z tekstem źródłowym na stronie168 i prześlij na adres poniżej. 

06 kwietnia 

Temat: Polska W Unii Europejskiej. 

1.Droga Polski do Unii Europejskiej. 

2. Skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Proszę o zapoznanie się z tematem i uporządkować wiedzę według podanych punktów. 

7 kwietnia 2020 

Temat: Egzamin próbny z wiedzy o społeczeństwie (2 ). 

17 kwietnia 

Temat: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. 

Proszę przemyśleć problem rozwoju Unii Europejskiej w obecnej sytuacji międzynarodowej. 

20 kwietnia 2020 

Temat: Unia Europejska wśród światowych mocarstw. 

Czy Unia Europejska realizuje zadania na różnych polach rozwoju. 

21 kwietnia 2020 

Temat: Podsumowanie wiadomości. Analiza tekstów źródłowych. 

 

 



 

 

Adres e.kaczmarek@onet.com.pl 

 


