
Klasa VIIIbAN 

 

Temat: Polska w NATO i w Unii Europejskiej. Porządkujemy wiedzę z działu VI 

 

1.  Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie 

I. wydarzenie chronologicznie pierwsze A/B/C 

II.  wydarzenie chronologicznie ostatnie  A/B/C 

A. wstąpienie Polski do NATO 

B. Jesień Narodów 

C. wybór Lecha Wałęsy na prezydenta Polski 

2.Przeczytaj zdania z tabeli i oceń, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – 

jeśli jest fałszywe. 

W 1989 roku obrady okrągłego stołu w Polsce 
 

P F 

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku 
 

P F 

W latach 1979 – 1989 interwencja sowiecka w Afganistanie 
 

P F 

W 1999 roku wstąpienie Polski do NATO 
 

P F 

 

3.Podaj nazwę opisanej instytucji Unii Europejskiej. Wybierz prawidłową odpowiedź spośród 3 podanych  

instytucji (Rada Europejska, Parlament Europejski,  Komisja Europejska) 

Instytucja uprawniona do kontrolowania organu wykonawczego Unii Europejskiej, uczestniczy w uchwalaniu 

budżetu UE oraz stosowaniu prawa unijnego. Jest jedynym organem pochodzącym z wyborów powszechnych. 

Jest   to …………………………………………………………………………….   

 

4.Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Wpisz w luki cyfry od 1 do 5. Cyfrę 1 wpisz obok 

wydarzenia, które było chronologicznie pierwsze itd. 

A. Objecie władzy przez Michaiła Gorbaczowa w ZSRS ………… 

B.  Rozpad Czechosłowacji……… 

C. Wybór A. Kwaśniewskiego na prezydenta Polski ……….. 

D. Rozwiązanie Układu Warszawskiego ………… 

E. Wybór W. Jaruzelskiego na prezydenta PRL ………… 

 

5. Wyjaśnij znaczenie terminu inflacja  

inflacja - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Temat: Zestawienie wiadomości z klasy VIII 

1. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie polskiej polityki zagranicznej jest Rada Ministrów, która 
zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa oraz sprawuje kierownictwo w dziedzinie stosunków 
z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za 
koordynację polityki zagranicznej w rządzie jest minister spraw zagranicznych. Minister nie realizuje 
samodzielnie polityki zagranicznej. Do dyspozycji ma służbę zagraniczną, czyli urzędników i dyplomatów.   

2. Ważnym organem realizującym politykę zagraniczną jest także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zgodnie z Konstytucją prezydent reprezentuje państwo w stosunkach zewnętrznych, jest gwarantem 
ciągłości władzy państwowej, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa naszego państwa oraz 
nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. W dziedzinie polityki zagranicznej prezydent 
współdziała z premierem i ministrem spraw zagranicznych.  

 
Porównanie ambasady i konsulatu 

AMBASADA KONSULAT 

Ambasada to najwyższa rangą placówka dyplomatyczna 
państwa. 

Konsulat to placówka dyplomatyczna rangi niższej od 
ambasady. 

Ambasador jest przedstawicielem państwa. 
Konsul jest urzędnikiem państwa za granicą, podlega 
bezpośrednio Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

Zadaniem ambasady jest: kształtowanie dobrych 
stosunków między państwami; udzielanie pomocy 
obywatelom państwa, które reprezentuje oraz 
obywatelom państwa przyjmującego. 

Konsulaty zajmują się obsługą osób przebywających za 
granicą od strony formalnej, np. wydają dowody osobiste 
i paszporty, rozpatrują wnioski o nadanie obywatelstwa, 
przydzielają wizy obcokrajowcom. 

Ambasada uznawana jest za terytorium państwa, które 
reprezentuje. Oznacza to, że wchodząc do ambasady 
polskiej w dowolnym państwie, podlegasz prawu 
i władzom Polski. 

Na terenie konsulatu obowiązują prawa państwa 
przyjmującego. 

Ambasada to jedyna tej rangi placówka dyplomatyczna 
państwa w innym państwie. Zlokalizowana jest 
zazwyczaj w stolicy państwa przyjmującego. 

Może funkcjonować kilka konsulatów danego państwa 
w innym państwie, rozlokowanych w różnych miastach 

Podsumowanie 

Pozycja Polski na arenie międzynarodowej przez ostatnich 25 lat znacznie się zmieniła. Od 1989 r. prowadzimy 
samodzielną politykę zagraniczną. Polska jest państwem, które ma jasno zdefiniowane cele polityki zagranicznej 
i potrafi je wytrwale realizować. Należymy do najważniejszych organizacji międzynarodowych o charakterze 
globalnym i regionalnym. Za największy sukces ostatnich dwóch dekad możemy uznać członkostwo Polski 
w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. 

 


