
KONSPEKT LEKCJI WOS-u dla kl. III gimnazjum 
TEMAT :”WSPÓLNOTA EUROPEJSKA”- szansa czy zagrożenie dla Polski? 

CELE LEKCJI: 
Po skończonych zajęciach uczeń: 

- pamięta o próbach integracji w dziejach Europy (Cesarstwo Ottonów, 
uniwersalizm papieski)- dostrzega rodowód procesów integracyjnych; 

- zna nazwy i podstawowe zadania najważniejszych organizacji służących 
integracji Europy; 

- definiuje i rozumie pojęcia: integracja, dezintegracja, uniwersalizm; 
- podejmuje decyzje poprzez analizę i ocenę celów działań politycznych oraz 

wyciąga wnioski. 

METODY I FORMY PRACY: 
     -grup mieszanych 
      -analiza SWOT 
      -dyskusja 
      elementy wykładu 
  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: mapa: Europa po II wojnie światowej, mapa 
polityczna Europy. Podręczniki do WOS-u np.: W. Tomalskiej, R. Kryszaka, poradnik 
metodyczny” Jestem Europejczykiem, mieszkam w Polsce” I. Wal, N. Rzepka, publikacje 
dotyczące tematu w czasopismach” Polityka” i „ Newsweek”, informatory wydane przez 
Komitet Integracji Europejskiej. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
I. Wprowadzenie:                                                                                                                

1. odwołanie się do średniowiecznej idei uniwersalizmu – podkreślenie 
działalności i planów politycznych Ottona III oraz prób zjednoczenia 
chrześcijańskiej Europy pod władzą papieży;                                                             

2. omówienie skutków politycznych II wojny światowej – rozpad koalicji 
antyfaszystowskiej, rywalizacja USA i ZSRR, czego wynikiem było rozbicie 
polityczne Europy na kraje kapitalistyczne i komunistyczne; ukazanie w/w 
zmian na mapie. 

II. Rozwinięcie: 
     Nauczyciel dokonuje podziału klasy na grupy. Każdy z zespołów otrzymuje inne 
zadanie do wykonania (pytania) oraz dyskutuje we własnym gronie uzgadniając 
wspólnie najważniejsze informacje. Podczas pracy uczniów nauczyciel sprawuje 
merytoryczną opiekę nad uczniami, jest konsultantem wspomagającym zespoły. 
      METODA GRUP MIESZANYCH: 
      Grupa I: 
             *okoliczności powstania i cele działania Rady Europy 
      Grupa II: 
             *jak powstała zjednoczona Europa 
      Grupa III: 
             *droga polski do Unii Europejskiej 
      Grupa IV: 
             *próby zjednoczenia się krajów komunistycznych po II wojnie światowej 



      Po wykonaniu zadań przez uczniów nauczyciel w kilku zdaniach mówi o rozpadzie 
systemu komunistycznego w Europie Środkowo – Wschodniej w latach 1989-91. 
Pokazuje na mapie. Następnie nauczyciel dzieli ponownie uczniów na grupy – nowe, w 
których znajduje się co najmniej jeden członek z dotychczasowych zespołów. 
Reprezentanci poszczególnych grup referują wyniki swojej pracy pozostałym uczniom. 
      Uczniowie otrzymują duże arkusze papieru, flamastry. Nauczyciel stawia wszystkim 
grypom ten sam problem do rozwiązania: 
Czy wejście Polski do „Wspólnoty Europejskiej” jest dla nas zagrożeniem czy szansą? 
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      Uczniowie na podstawie przedstawionych wcześniej informacji oraz publikacji (np. 
prasowe) wypełniają arkusze i prezentują własne opinie na forum klasowym. 
III. Podsumowanie: 
      Ustalenie przez klasę wspólnego stanowiska (ostatecznego) . Zapisanie 
przykładowych ustaleń do zeszytu: 

1. Mocne strony i szanse: 
*zacieśnianie związków Polski z państwami UE 
*aktywny udział w działalności instytucji UE zwiększający bezpieczeństwo 
obywateli i państwa 
*udział w wewnętrznym rynku Unii, gdzie obowiązuje swoboda przepływu 
towarów, usług, kapitału 
*gwarancja dostępu do funduszy strukturalnych 
*napływ inwestycji i nowych technologii 
 
*możliwość swobodnego podróżowania bez kontroli granicznych 
*możliwość swobodnego osiedlania się i podejmowania pracy 
*wyższa jakość życia 
*szansa na zbliżenie Polski do standardów europejskich w dziedzinie 
bezpieczeństwa, pracy, zdrowia, edukacji 
*uzyskanie międzynarodowej pozycji odpowiadającej  
  rzeczywistemu potencjałowi Polski 

2. Słabe strony i zagrożenia: 



*problemy na tle dostosowania polskiego rolnictwa i ochrony środowiska do 
wymogów UE 
  *spadek polskiego eksportu (napływ towarów wysoko przetworzonych; Polska   
  eksportuje surowce, materiały i wyroby pracochłonne) 
*wysokie koszty transformacji gospodarczej związane z dostosowaniem polskiej 
gospodarki do wymogów UE 
*utrata dotychczasowych pozycji w handlu z obszarami byłego ZSRR 
*wykupywanie polskiej ziemi przez cudzoziemców oraz napływ obcego kapitału 
do przemysłu, co pociągnie za sobą uzależnienie gospodarcze 

      *obawa utraty suwerenności 
IV. Praca domowa: 
     Napisz wypracowanie (esej) : Czy w zintegrowanej Europie nie utracimy 
tożsamości narodowej? 

 
 
                                                                                                                                   


