
Klasa VIII B  wiedza o społeczeństwie Elżbieta Kaczmarek 25 marca 

Temat  Organizacje międzynarodowe 

Proszę przeczytać temat lekcji z uwzględnieniem  kiedy i w jakim celu powstaly ONZ I NATO ? 

27 marca 2020 

Temat: Organizacje międzynarodowe (2) 

Proszę wykonać ćwiczenie 1 pierwsza kropeczka strona 172 oraz ćwiczenie 2 strona 172. 

01 kwietnia 

Temat: Unia Europejska (2 ) 

1. Początki integracji europejskiej. 

2. Ojcowie UE. 

3. Cele działalności UE. 

4. Główne organy UE.  

5. Państwa członkowskie UE.  

Proszę zapoznać się z tematem. 

03 kwietnia 2020 

Temat: Unia Europejska – cd. 

Proszę wykonać ćwiczenia 4 strona 178 i 9 strona 179. W mailu podajemy tylko litery zdań 

prawdziwych (4 ) i hasła z krzyżówki z wyjaśnieniem hasła głównego. Na rozwiązania czekam do 10 

kwietnia. 

08 kwietnia 

Temat: Polska w Unii Europejskiej (2 ). 

Proszę przeczytać temat z uwzględnieniem informacji  dotyczących etapów integracji Polski Z Unią 

Europejską  do daty 01 maja 2004 roku.(ustnie) 

15 kwietnia 2020 

Temat: Polska w Unii Europejskiej. 

Wynotuj do zeszytu , jakie korzyści wynikają dla obywateli Polski z przynależności do Unii 

Europejskiej? 

17 kwietnia 

Temat: Problemy współczesnego świata. (2 godz.) 

1. Globalizacja. 

2. Dysproporcje rozwojowe współczesnego świata. 



3. Terroryzm i migracje oraz wynikające z nich problemy międzynarodowe. 

4. Pomoc humanitarna. 

Czytamy temat lekcji od strony 184. Ciąg dalszy w środę. 

22 kwietnia 2020 

Temat: Problemy współczesnego świata –cd. 

Z pewnością zauważyliście, że w tym temacie jako punkt możemy dołożyć aktualną sytuację świata, 

która dotyczy Was bezpośrednio.   

Proszę w kilku zdaniach napisać , jak obecna sytuacja wpłynęła na Wasze szkolne życie.                      

Na odpowiedzi czekam do 1 maja. 

24 kwietnia 2020  

Temat: Konflikty zbrojne na świecie. 

Proszę przeczytać temat i prześledzić na mapie miejsca „zapalne” na świecie. 

29 kwietnia 2020 

Temat: Konflikty zbrojne – ćwiczenia. 

W ramach utrwalenia materiału proszę wykonać ćwiczenie 8 strona 195. 

06 maja 2020 

Temat: Sprawy międzynarodowe – utrwalenie wiadomości. 

Proszę wykonać do zeszytu ćwiczenia ze strony 197.Tymczasem proszę ich do mnie nie wysyłać. 

 

 

 

Ćwiczenia przesyłamy na podany adres : e.kaczmarek@onet.com.pl 

 


