24.04.2020
Klasa VIII c
Temat : Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych
W celu utrwalenia wiadomości z poprzedniej lekcji na temat:,,Bezpieczny obywatel, bezpieczny
naród, bezpieczne państwo”, (dotyczy też nowej lekcji), proszę o skopiowanie linku i obejrzenie
prezentacji na zamieszczonej stronie.
https://www.google.pl/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7kNqH1c7oAhW
O2aYKHb1bCxUQtwIIWzAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3DvS0kQkN84uk&usg=AOvVaw13ddK1YpSm4GQklatuI5Jd
Po obejrzeniu prezentacji przeczytaj teks zamieszczony na stronach 13-18 w podręczniku.
Notatka do zapisania w zeszycie.
1. Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski.
Na na arenie międzynarodowej o pozycji i bezpieczeństwie państwa decydują:
- potencjał państwa,
- zawarte sojusze,
- położenie geopolityczne (między dwoma silnymi państwami- Niemcami i Rosja)
2. Międzynarodowe starania o bezpieczeństwo na świecie.
Organizacje międzynarodowe:
• Liga Narodów – po I wojnie światowej zastąpiła ja ONZ (Organizacja Narodów
Zjednoczonych-powstała w 1945 r.
• OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – powstała w 1995 r.
• UNIA EUROPEJSKA- powstała w 1993 r./ Polska jest członkiem Unii od 2004 r./
• NATO - Pakt Północnoatlantycki- powstał w 1949 r. /Polska jest członkiem NATO od 1999
r./
3. Aktywność Polski w organizacjach międzynarodowych:
- udział w misjach pokojowych,
- obserwatorzy wyborów, rozejmów, rokowań w Europie,
- działania sojusznicze w ramach NATO,
- polskie organizacje niosą pomoc humanitarną (Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Polska
Akcja Humanitarna)
4. Współczesne filary bezpieczeństwa Polski:
a) Inicjatywy regionalne:
-Trójkąt Wajmarski ( Polska, Francja ,Niemcy),
- Grupa Wyszehradzka – (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry)
b) Strategie Polski:
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego,
- aktywność Polski na arenie międzynarodowej (prawa człowieka, demokracja, wolność

obywatelska),
- wzmacnianie obrony cywilnej i wojskowej,
- utrzymywanie dobrych relacji z panstwami sąsiednimi,
- rozwijanie gospodarki kraju, rolnictwa, eksportu, sektora finansowego, i energetycznego,
- nakłady na rozwój eksperymentalny oraz naukowy,
- w ramach NATO wspólna obrona granic( tarcza antyrakietowa, dostęp do najlepszych technologi
wojskowych, rozmieszczenie wojsk amerykańskich w celu wzmocnienia wschodnich granic)
- utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Narodowych Sił Rezerwy
- budowanie świadomości obywatelskiej.
Podsumowując dzisiejszą lekcję proszę o skopiowanie linku i obejrzenie prezentacji na
zamieszczonej stronie.
http://prezi.com/p/vg6llf_2f4au/bezpieczeństwo-polski-w-stosunkachmiedzynarodowych/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Praca domowa:
Wykonaj krzyżówkę z hasłem BEZPIECZEŃSTWO
- u góry kartki napisz Szkoła Podstawowa nr 10, następnie umieść swoje imię i nazwisko oraz
klasę,
- następnie narysuj krzyżówkę
- umieść hasło pionowo (zapisz w kolorze)
- uzupełnij krzyżówkę odpowiedziami,
- pod krzyżówką umieść ułożone i ponumerowane pytania, które będą zwiazane z tematyką EDB
Zrobione zdjęcia lub skan pracy domowej wykonanej w zeszycie (lub w innej formie),
przesyłacie na adres e mail iralawniczek@interia.pl
Na przesłanie pracy macie czas do 30.04.2020 r.
Dziękuję za zajęcia.
Pozdrawiam. Czekam na prace.
Ławniczek Irena

