
Temat: Polska ……………………………………………………………  …………………………………………………………………..  .  

1. Rozwiąż rebus i uzupełnij temat lekcji. 

 

 

cjant = tyka             za +                  bie = niczna 

 

                    

 

2. Uzupełnij zdanie. Zapamiętaj informacje. 

Najważniejszym elementem polityki zagranicznej jest                                                         

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

Najważniejsze dla państw współpracujących ze sobą powinno być                                    

realizowanie wspólnych celów oraz rozwijanie i utrwalanie stosunków pokojowych. 

3. Przeczytaj uważnie tekst  i postaraj się zapamiętać, jak  najwięcej informacji. 

Polską politykę zagraniczną prowadzą różne  

ORGANY WŁADZY. 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie polityki zagranicznej należy do zadań ministra spraw zagranicznych,                                 

który kieruje polską służbą dyplomatyczną i konsularną na całym świecie.                                         

Rząd oraz premier określają główne kierunki polskiej polityki zagranicznej,                           

współpracują z innymi państwami, a także zawierają niektóre umowy międzynarodowe.                                                                  

Prezydent reprezentuje Polskę na świecie,                                                                                            

natomiast parlament bierze udział                                                                                                                       

w kształtowaniu i nadzorowaniu polityki zagranicznej. 

 

ORGANY WEWNĘTRZNE                                                  

mające swoją siedzibę na terytorium państwa.        

W Polsce są to:                                                        

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH,                                         

RADA MINISTRÓW Z PREMIEREM,                   

PREZYDENT, PARLAMENT.                                                      

 

ORGANY ZEWNĘTRZNE                                                    

mające siedziby (przedstawicielstwa)                        

poza granicami państwa.                                              

Organy te określa się mianem                                       

SŁUŻBY DYPLOMATYCZNEJ                                                           

i KONSULARNEJ. 



4. Rozwiąż szyfrowanki i uzupełnij brakujące informacje. 

HISZPANIA 6  

MUMBAJ 3  

BUŁGARIA 1  

FRANCJA 3  

SŁOWACJA 1  

ROSJA 5  

DOMINIKANA 1  

WŁOCHY 3  

BRUKSELA 2  

 

Aby realizować cele prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej,                                                           

państwa wysyłają do innych krajów swoich przedstawicieli: ambasadorów i konsulów. 

A…………………………………………………….. reprezentuje państwo za ……………………………………………. .                    

Do jego zadań należy: 

➢ utrzymywanie kontaktów z …………………………………………… danego ………………………………………. , 

➢ dbanie o interesy własnej ………………………………………………… , 

➢ kształtowanie pozytywnego ………………………………………………… własnego kraju, 

➢ zbieranie informacji o …………………………………………… , w którym przebywa, 

➢ rozwijanie przyjaznych relacji między …………………………………… i …………………………………………. 

w różnych dziedzinach (np.: gospodarczych, kulturalnych). 

K……………………………………………. pomaga ………………………………………. przebywającym w danym kraju. 

Do jego zadań należy: 

➢ umożliwienie głosowania w ……………………………………………. obywatelom ………………………………. 

przebywającym za granicą, 

➢ udzielanie ………………………………. pomocy prawnej, np.: w wypadku kradzieży , zgubienia 

paszportu czy aresztowania, 

➢ przyjmowanie wniosków o przyznanie lub zrzeczenie się 

…………………………………………………………………………… polskiego. 

POLITYKA 7  

KOMOROWSKI 6  

SENAT 3  

SEJM 1  

PUTIN 2  

POLSKA 3  

 


