KLASA 3 LO
Proszę tematy lekcji i notatki wpisywać do zeszytów. Zostaną
sprawdzone. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
mailowy: joachimwl@poczta.onet.pl
23.03.20
Temat: Przemiany na świecie po 1989 roku.
Zagadnienia:
– wymień państwa, które powstały w wyniku rozpadu ZSRR;
– wymień przyczyny upadku komunizmu;
– scharakteryzuj przemiany w wybranym państwie europejskim Europy
Środkowo - Wschodniej;
– wyjaśnić takie pojęcia, jak: Jesień Ludów, okrągły stół, aksamitna
rewolucja, trójkątny stół;
Należy wykonać notatkę i wysłać na adres email do dnia 27 kwietnia
2020

Temat: Geneza integracji europejskiej.
Geneza
Unia Europejska (UE) to termin określający wspólnotę 25 państw członkowskich
połączonych jednolitym systemem wartości, akceptujących określony porządek
społeczno gospodarczy.
Tendencje zjednoczeniowe Europy mają swoje korzenie we wspólnej historii i w
kulturze narodów.
Rezultaty jakie przyniosła II wojna światowa były niepokojące. Nastał pojałtański
porządek świata i ukształtował się dwubiegunowy model stosunków międzynarodowych
zapadła się tzw. żelazna kurtyna, a Europa podzielona została na dwie strefy wpływów.
W Europie po wojnie idee integracyjne znacznie się ożywiły. Przyczyniło się do tego:
- Nawiązanie współpracy między państwami europejskimi, co było warunkiem udzielenia
pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone w ramach planu Marshalla.
- Obawa przed wybuchem w przyszłości wojny między państwami Europy (uznano że
jedynie integracja gospodarczo-polityczna może zapobiec zbrojnym konfliktom).
- Chęć szybszego zwalczenia głodu oraz restrukturyzacji gospodarek zrujnowanych

przez wojnę, co było możliwe dzięki działaniom integracyjnym.
- Dążenie państw europejskich do odzyskania dawnej pozycji na świecie , która utraciły
w wyniku II wojny światowej
Koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej:
- Koncepcja federacyjna zakładała budowę tworu państwowego podobnego do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (?Stany Zjednoczone Europy?), zastąpienie narodowych
struktur ponadnarodowymi organami federacyjnymi.
- Koncepcja konfederacyjna zakładała budowę tzw. Europy Ojczyzn, a więc współpracę
rządów bez tworzenia ponadpaństwowych organów wspólnotowych.
- Koncepcja unionistyczna postuluje ograniczenie integracji europejskiej do
współdziałania między rządami suwerennych państw.
Historia Unii Europejskiej - etapy rozszerzenia
Członkami założycielami wszystkich trzech Wspólnot było sześć państw
zachodnioeuropejskich: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.
Pozostałe państwa przystąpiły do WE, Euratomu i EWWiS na podstawie dyspozycji art.
237 traktatu rzymskiego o WE z 1957 roku.
1951 - 18 kwietnia powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali na mocy Traktatu
Paryskiego, podpisanego na 50 lat (termin upłynął 23 lipca 2002 r.). Celem tej
organizacji było istnienie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i
stalowego państw członkowskich: Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i
Włoch.
1957 - 25 marca powstały: Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) oraz
Europejska Wspólnota Gospodarcza, na mocy Traktatu Rzymskiego; traktat został
zawarty na czas nieograniczony; głównym celem EURATOMU było pokojowe
wykorzystanie energii jądrowej. EWG zmieniło nazwę na Wspólnotę Europejską.
1973 - pierwsze rozszerzenie - 1 stycznia wszedł w życie traktat o przystapieniu do WE
nowych członków: Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Norwegowie wypowiadają się w
referendum przeciw przyłączeniu ich kraju do WE.
1981 - drugie rozszerzenie - 1 stycznia, na mocy układu podpisanego 28 maja 1979 r.
Grecja została kolejnym państwem członkowskim WE.
1986 - trzecie rozszerzenie - 1 stycznia Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi
członkami WE.
1990 - Po upadku Muru Berlińskiego, zjednoczone Niemcy dostosowują zasady swojego
członkostwa do zwiększonej o wschodnie landy liczby mieszkańców.
1995 - czwarte rozszerzenie - 1 stycznia Austria, Finlandia i Szwecja stały się członkami

UE. Społeczeństwo Norwegii większością 52,8 % wypowiedziało się przeciwko akcesji z
UE.
2004 - piąte rozszerzenie - 1 maja Cypr, Czechy, Estonia, Litwa Łotwa, Malta, Polska,
Słowacja, Słowenia, Węgry stały się pełnoprawnymi członkami UE.
2007 – Bułgaria, Rumunia
2014 – Chorwacja
2020 – Wlk. Brytania opuszcza Unię Eurpejską

ZAJRZYJ TUTAJ:
https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/Dtpk6FHGX

WYPEŁNIJ PONIŻSZĄ TABELĘ:
ROK

ROZSZERZANIE
INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ

POGŁĘBIANIE INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ

ROZSZERZANIE – wpisz jakie państwa przystępowały w
poszczególnych latach,
POGŁĘBIANIE – wpisz w jakich dziedzinach rozszerzano współpracę
Tabelę należy odesłać na adres e-mail do dnia 27 marca 2020
Oczywiście w razie pytań można pisać przez Messengera 

