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RELIGIA 

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-facetoface-s02e03-swietosc-to-normalnosc/ 

  

1. Jaka jest różnica między błogosławionym a świętym 
2. Jakie znasz osoby święte a które są błogosławiony 
3. Kto jest Twoim ulubionym świętym 

 

WOS 

Temat: Polska w Unii Europejskiej 
Starania Polski i przystąpienie do Unii Europejskiej: 

a. w grudniu 1991 r. Polska podpisała Układ europejski – umowa stowarzyszeniowa z 

Europejską Wspólnotą Gospodarczą 

b. proces przystosowywana polskiego prawa i polskiej gospodarki do wymogów unijnych 

trwał kilka lat 

c. procedura przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

– 7-8 VI 2003 r. zostało przeprowadzone ogólnopolskie referendum 

– oficjalne przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nastąpiło 1 V 2004 r. 

* zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

- przystąpienie Polski do UE 

- fundusze unijne 

- europejski rynek wewnętrzny 

* skorzystaj z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/obywatel-polski-obywatel-unii-europejskiej/DJBn3Ywhm 

https://epodreczniki.pl/a/polska-w-unii-europejskiej/DpNQdWoph 

https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/DffOdDx6r 

* obejrzyj prezentacje: 

https://notatkizlekcji.pl/historia/w_polsce_czyli_europie.html 

https://notatkizlekcji.pl/historia/polska_w_europie_polska_na_swiecie.html 

* sprawdź swoją wiedzę rozwiązując quiz ( bez odsyłania 

zadania) https://quizizz.com/admin/quiz/5a1916b5eeddeb1100e51f42/polska-w-

ue?from=quizEdito 
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HISTORIA 

Temat: Świat w erze globalizacji 
 
* zwróć szczególną uwagę na następujące zagadnienia: 

- różne przejawy globalizacji 

- cele ruchów antyglobalistycznych 

- przemiany społeczne i kulturowe przełomu XX i XXI wieku 

* przeczytaj tekst źródłowy: Globalizacja 

* obejrzyj prezentację: https://notatkizlekcji.pl/historia/swiat_w_erze_globalizacji.html 

* sprawdź swoja wiedzę (quiz, fiszki) bez odsyłania 

zadań : https://quizizz.com/join/quiz/5e8054c0ed16a2001b25a73f/start?referrer=57b16bd0

1dd1c2bc7506ef06 

 

* uporządkuj wiedzę korzystając z gotowej notatki: 

1. Globalizacja – proces zacieśniania współpracy i zacieśniania sieci wzajemnych powiązań i 

zależności w sferze gospodarczej, militarnej, politycznej i kulturalnej. 

a. najważniejsze instytucje globalizacji 

– banki (np. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy) 

– giełdy papierów wartościowych 

– korporacje międzynarodowe 

b. przeciwnicy globalizacji 

– antyglobaliści – są przeciwni globalizacji we wszystkich jej aspektach 

– alterglobaliści – potępiają jedynie negatywne aspekty globalizacji 

2. Wynalezienie internetu 

a. początkowo internet był wykorzystywany wyłącznie do celów wojskowych 

b. znaczenie internetu 

– ułatwił dostęp do informacji i innych zasobów 

– zniósł bariery komunikacyjne i ułatwił wzajemne porozumiewanie się 

– dzięki mediom społecznościowym stworzył nowe możliwości organizowania się ludzi 

3. Kultura masowa – popkultura 

a. rozwój kultury masowej był możliwy dzięki rozwojowi mediów: 

– prasy 

– radia 

– telewizji 

– internetu 

b. cechy kultury masowej: 

– uniwersalna 

– prosta w przekazie 

– odpowiada gustom licznej grupy odbiorców 

c. zjawisko amerykanizacji kultury – rozpowszechnianie się amerykańskich wzorców na całym 

świecie 
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4. Na przełomie XX i XXI wieku nasiliły się procesy urbanizacyjne: 

a. wzrósł odsetek ludzi mieszkających w miastach – obecnie ponad połowa mieszka w 

miastach 

b. wzrost liczby metropolii liczących ponad 10 mln mieszkańców 

– w 1950 r. – 1 

– w 1975 r. – 5 

– w 2001 r. – 17 

c. problemy wielkich miast 

– przeludnienie 

– slumsy – dzielnice biedy 

– negatywny wpływ hałasu i zanieczyszczonego powietrza 

5. Współczesne migracje 

a. wpływ rozwoju transportu na nasilenie się migracji (możliwość szybkiego i taniego 

przemieszczanie się) 

b. główne powody współczesnych ruchów migracyjnych 

– przyczyny ekonomiczne – poszukiwanie lepszych warunków życia 

– przyczyny polityczne – ludzie masowo uciekają z obszarów objętych lub zagrożonych wojną 

 

 

 


