
Historia -  klasa VIIIb  

Temat 1: Proces integracji europejskiej 

1. Integracja europejska rozpoczęła się po II wojnie światowej. Miała przyspieszyć 
odbudowę Europy ze zniszczeń wojennych i umocnić pokój na świecie. Państwa 
zachodnie współpracowały podczas realizacji planu Marshala. 

2. W 1951 roku powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali. W 1957 roku podpisano 
traktaty rzymskie powołujące Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (Eurotom). 

3. Integracja europejska przyniosła sukces zaangażowanym w nią krajom. Gospodarki 
państw Europy Zachodniej zaczęły się szybko rozwijać, a sytuacja materialna 
mieszkańców znacznie się polepszała.  

Temat 2: Powstanie Unii Europejskiej 

W 1993 roku powstała Unia Europejska (UE) zakładająca jeszcze bliższą współpracę 
państw członkowskich niż miało to miejsce w ramach wspólnot. Pod wpływem integracji 
ukształtował się wspólny rynek, a większość państw członkowskich UE przyjęła wspólną 
walutę, którą jest euro. Państwa Unii współpracują w dziedzinie polityki: 

- wewnętrznej, 

- zagranicznej, 

      - obronnej.  

Głównymi organami Unii Europejskiej są: Rada Europejska (naczelny organ decyzyjny UE), 

Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska i Parlament Europejski. 

wspólny rynek – współpraca gospodarcza między państwami polegająca na zniesieniu 
utrudnienia w działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej             

 

Temat 3: Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX wieku 

 

1.W drugiej połowie XX wieku wraz z dynamicznym rozwojem gospodarczym w Europie 
Zachodniej doszło do rewolucji obyczajowej,  czyli zmian społecznych i kulturowych. Młodzi 
ludzie się buntowali przeciwko dotychczasowym wzorcom i normom.  

2. Pod koniec lat 60 XX wieku nasiliły się młodzieżowe bunty. Bunt pokoleniowy w USA  
zbiegł się z protestami przeciwko wojnie w Wietnamie. Oprócz tego w 1968 roku doszło do 
wystąpień studenckich w  krajach Europy Zachodniej. Młodzi domagali się reform 
społecznych i zmian w edukacji. 

3. Martin Luter King – przywódca pokojowego ruchu, walczy o zniesienie segregacji rasowej 
w Stanach Zjednoczonych. 



 

KARTA PRACY 

Praca domowa 

 

1. Wymień państwa należące do Unii Europejskiej (możesz podać rok wstąpienia do UE) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Wpisz w luki cyfry od 1 do 5. 

 

A. Powstanie EWG - ………… 

B. Powstanie Unii Europejskiej - ………………. 

C. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - …………… 

D. Rewolucja studencka w krajach Europy Zachodniej - …………….. 

 

3. Przeanalizuj tabelę z podręcznika do historii kl. VIII ze str. 150 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 


