
Drodzy uczniowie z klas: 8 a, 8 b, 8 c
tym razem przed Wami

OSTATNI ROZLEGŁY TEMAT
PRZEZNACZONY NA 3 JEDNOSTKI LEKCYJNE

POLSKA W NATO I UE

Otwieramy książkę na temacie 33: POLSKA W NATO I UE czyli: 
➔ kształtowanie się polskiej demokracji (wolne wybory, Konstytucja RP)  
➔ zwrot na Zachód (12marca 1999r. - wstąpienie Polski do NATO)  
➔ integracja europejska (1 maja 2004r. - akcesja do UE)  

                  
Strona internetowa: https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2447 
Praca z książką: od s. 253 DO 260.
Temat przeznaczony na: 2 jednostki lekcyjne.

Teraz…

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji (można je wydrukować i wkleić):
 dowiesz się, jakie były trudności w III RP
 poznasz szczegóły powstania polskiej demokracji
 przeanalizujesz proces „wojny na górze” oraz podziału na kierunek liberalny i 

kierunek narodowo - katolicki
 wyjaśnisz pojęcia: SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej, „wojna na górze”, kierunek 

liberalny, kierunek narodowo – katolicki, wybory prezydenckie 1990, 1991 – wybory 
de Sejmu i Senatu, Plan Balcerowicza, społeczna gospodarka rynkowa – gospodarka 
wolnorynkowa – wolny rynek, 1992- Mała Konstytucja, 1997 – Konstytucja RP, III RP,
1989 – zwrot na Zachód, 12 marca 1999 r. - wstąpienie Polski do NATO, 1 maja 2004 – 
wstąpienie Polski do UE, transformacja ustrojowa, obrady Okrągłego Stołu;

NACOBEZU czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu po skończonej lekcji?? 

➔ poznasz przejście z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej
➔ przeanalizujesz początki demokracji w Polsce
➔ będziesz znał szczegółowe daty uchwalenia: Małej Konstytucji i Konstytucji RP

https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2447


➔ docenisz zwrot Polski na Zachód: wstąpienie do NATO i do  UE

Każdy z Was to sowa czyli mądra głowa,

                                                                     

więc:

a)wpisujecie do zeszytu ze str. 253 dwie trudności III RP

b)czytacie temat z książki ze str. 254 i opisujecie początki demokracji w Polsce – powstanie 
SLD i pierwsze wolne wybory

c)następnie zapoznajecie się z opisem „wojny na górze” podczas pierwszych wolnych 
wyborów prezydenckich w 1990 i i parlamentarnych w 1991 roku

d) ze str. 255 dokładnie opisujecie na czym polegał Plan Balcerowicza

e)tłumaczycie w zeszycie pojęcia gospodarka centralnie sterowana, przejście do gospodarki 
wolnorynkowej, wolnego rynku;

f)wypisujecie ustalenia Małej Konstytucji – 1992, Konstytucji III RP – 1997

g)następnie przejście do nowej polityki dyplomatycznej (s. 258) czyli „zwrot na Zachód” - 
wejście do NATO (1999) i wejście do UE (2004) i skutki dla Polski (robicie zadanie 8,9,10/259)

NIE TRZEBA TEGO PRZESYŁAĆ

NA PODSUMOWANIE CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO POLECAM FILMIK JESIEŃ 
NARODÓW: https://gwo.pl/jesien-narodow-p4728 

https://gwo.pl/jesien-narodow-p4728


POLECAM RÓWNIEŻ KARTĘ PRACY DO TEJ LEKCJI:
Korzystając z informacji z podręcznika (s. 254–255), przedstaw przemiany 
polityczne w Polsce od 1990 roku.

 

a) Wyjaśnij pojęcie: wojna na górze.

 
 

b) Uzupełnij tabelę.

Podział obozu solidarnościowego
kierunek liberalny kierunek narodowo-katolicki

   
 

c) Określ, w jaki sposób „wojna na górze” wpłynęła na:

wybory prezydenckie w 1990 roku

 
 

wybory parlamentarne w 1991 roku

 
 



 

Korzystając z informacji z podręcznika (s. 255–257), przedstaw przemiany 

gospodarcze i społeczne w Polsce od 1990 roku.

 

a) Wyjaśnij pojęcie: plan Balcerowicza.

 
 

b) Uzupełnij tabelę.

Realizacja planu Balcerowicza
pozytywne skutki koszty społeczne

   
 

c) Wymień główne przyczyny napięć społecznych w latach 90.

 
 



 

Korzystając z informacji z podręcznika (s. 257), przedstaw przemiany polityczne

w Polsce po 1990 roku.

 

a) Wyjaśnij, w jakim celu została uchwalona Mała konstytucja.

 
 

b) Uzupełnij tabelę.

Konstytucja RP z 1997 roku
ustrój państwa władze państwa

   
 

c) Wyjaśnij, w jaki sposób konstytucja z 1997 roku weszła w życie.

 
 



 

Korzystając z informacji z podręcznika (s. 258–259), przedstaw przemiany w 

polityce zagranicznej Polski od 1990 roku.

 

a) Wyjaśnij, co symbolizowało uzależnienie Polski od ZSRR.

 
 

b) Wyjaśnij pojęcie: zwrot na Zachód.

 
 

c) Uzupełnij tabelę.

Cele dyplomacji polskiej po 1990 roku
w kwestiach bezpieczeństwa w kwestiach gospodarczych

   
Jak cel został zrealizowany? Jak cel został zrealizowany?

   
 

 

                                                                                                              


