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Temat lekcji: Relacje Polski z sąsiadami. 

Po lekcji będziesz umiał/umiała: 

 Wymienid kraje, które sąsiadują z Polską i należą do UE  oraz te, które nie należą do UE. 

 Scharakteryzowad stosunki Polski z sąsiednimi paostwami. 

 Wyjaśnid, czym są euroregiony i jakie euroregiony powstały wzdłuż polskich granic. 

 Zapisz w zeszycie temat: Relacje Polski z sąsiadami. 

 Przeczytaj treśd tematu ze stron 168 – 172.  

 Obejrzyj film przedstawiający relacje Polski z paostwami sąsiednimi dostępny 

pod poniższy linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=GOCW-57a7oA 

 Korzystając z mapy na stronie 48 przypomnij sobie, z jakimi paostwami 

sąsiaduje Polska. Zwród uwagę na kierunki geograficzne. 

 Zapoznaj się z opisami paostw sąsiadujących z Polską oraz relacji jakie 

występują między naszym krajem a paostwami sąsiednimi (strony 168 – 170).  

 Przeczytaj w podręczniku na stronie 171 czym są euroregiony, w jakim celu 

powstały i jakie działania są w nich podejmowane? 

 Polska współpracuje z sąsiednimi paostwami w obrębie wielu 

międzynarodowych organizacji. Na podstawie tabeli (str. 172) zapoznaj się, do 

jakich organizacji należy Polska i na czyn polega współpraca między 

paostwami w ramach tych organizacji. 

 Wykonaj dwiczenia: 1, 2, 3 w zeszycie dwiczeo na stronie 102 i 102. Uczniowie 

chętni mogą również wykonad dwiczenie „Dla dociekliwych” na stronie 103. 

 Zapisz w zeszycie:  

 Polska sąsiaduje z siedmioma paostwami. 

 Współpraca między Polską a krajami sąsiadującymi dotyczy polityki, 

gospodarki, nauki, edukacji i kultury. 

 Polska wraz z Niemcami, Czechami, ze Słowacją i z Litwą są członkami Unii 

Europejskiej oraz znajduje się w strefie Schengen. 

 Na obszarach przygranicznych między Polską a jej sąsiadami utworzono 16 

euroregionów. 

https://www.youtube.com/watch?v=GOCW-57a7oA


Praca domowa: 

Wypełnij test dostępny pod poniższym linkiem do jutra, to jest do 02.06.2020 r. Zrób to 

uważnie, ponieważ pierwsza próba będzie oceniana.  

https://forms.gle/k7xjaeWHoDUVWUj5A 

Jeśli czegoś nie rozumiesz, masz pytania – napisz – skontaktuję się z Tobą indywidualnie. 
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