
Wiedza o społeczeństwie - VIII a i VIII b 
 

Polska w Unii Europejskiej. 
 
 

Przed 1989r. Europa Zachodnia kojarzyła się Polakom z dobrobytem, wolnością i bezpieczeństwem. 

Integracja z Zachodem nie była jednak możliwa, gdyż nasz kraj pozostawał zależny od Związku 

Radzieckiego. Po odzyskaniu suwerenności kolejne polskie rządy dążyły do zacieśniania stosunków  

z państwami zachodnioeuropejskimi. Po latach negocjacji, dostosowania polskiego prawa do wymogów 

unijnych i unowocześnienia gospodarki Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. 

 

Na podstawie wiadomości z podręcznika (str. 180 - 182) i źródeł internetowych proszę o wykonanie 

poniższych ćwiczeń i odesłanie na maila wos24@o2.pl 

 

1. Wskaż właściwe dokończenie zdania. 

    Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 

A. 1 maja 2000r.               B. 1 maja 2005r.               C. 1 maja 2004r.               1 maja 2002r. 

 

2. Znajdźcie w dostępnych źródłach informacje dotyczące referendum ogólnokrajowego  
    w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Następnie odpowiedzcie na podane pytania. 
 
A. Jak brzmiało pytanie, na które odpowiadały osoby uprawnione do uczestnictwa w referendum? 
................................................................................................................................................................... 
B. Jaki odsetek uprawnionych do głosowania poparło wejście Polski do UE? 
................................................................................................................................................................... 

 
3. A. Które państwa sąsiadujące z Polską należą do Unii Europejskiej? Wpiszcie do tabeli ich nazwy 
         i cyfry, którymi zostały oznaczone na mapie. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
NAZWA PAŃSTWA CYFRA 

  

  

  

  

 

 
3.B. Podajcie nazwy państw sąsiadujących z Polską, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



4. Zaznacz prawa, które przysługują obywatelom Unii Europejskiej. 
 
A. Prawo wybierania przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.  
B. Swoboda poruszania się po terytorium UE.  
C. Prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego.  
D. Możliwość zastąpienia obywatelstwa krajowego obywatelstwem unijnym.  
E. Prawo do podejmowania pracy w administracji unijnej. 
 
5. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące obywatelstwa Unii Europejskiej są prawdziwe.  
     Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 
 

1. 
Uzyskanie obywatelstwa Unii Europejskiej jest równoznaczne  
z nabyciem obywatelstwa polskiego. 

P F 

2. 
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania 
się po terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 

P F 

 
 
6. Napisz, czym jest strefa Schengen i wymień korzyści, które wynikają z jej istnienia dla osób 
    podróżujących. 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
7. Wymień imiona i nazwiska Polaków pełniących ważne funkcje w instytucjach/organach UE. 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
8. Podaj dwa przykłady zrealizowanych przez naszą gminę inwestycji lub innych przedsięwzięć, które 
    zostały sfinansowane z funduszy unijnych. 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 

Dziękuję :) 
 

 


