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 Na dzisiejszej lekcji dowiesz się jak przebiega współpraca Polski z krajami sąsiednimi oraz co ma na to 

wpływ.  

Dowiesz się także na czym polega współpraca między paostwami na szczeblu lokalnym. 

 Zapisz w zeszycie temat lekcji Relacje Polski z sąsiadami . 

Tak jak dobre stosunki sąsiedzkie w życiu codziennym są istotne, tak samo dobre relacje paostwa z 

sąsiednimi krajami.  

Nie zawsze oczywiście jest to łatwe, ponieważ czasem paostwa mają odmienne interesy i znalezienie 

„wspólnego języka” nie jest prostą sprawą. 

 Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi relacji Polski z poszczególnym krajami (str.168 – 10) 

zwracając uwagę na to, z którymi sąsiadami nasze relacje są najtrudniejsze i dlaczego.  

Dobre stosunki sąsiedzkie pomiędzy paostwami rozwijają się również na płaszczyźnie lokalnej, czyli 

współpracy obszarów przygranicznych na różnych płaszczyznach. 

 Przykładem są euroregiony, których zasięg przedstawia mapka na str.171. Czego może dotyczyd taka 

współpraca? Jest to wypunktowane na str.171 (zapoznaj się).  

Współpraca pomiędzy paostwami odbywa się również w ramach organizacji zrzeszających pewną 

grupę paostw. Na lekcjach (nie tylko geografii) w starszych klasach dowiesz się więcej o zakresie 

działalności takich organizacji. Przykładowe organizacje, do których należy Polska i jej sąsiedzi zostały 

przedstawione w tabeli na str.172. Zapisz w zeszycie krótką notatkę . W notatce sam musisz zapisad 

nazwy właściwych paostw. Sąsiedzi Polski – członkowie Unii Europejskiej: - - - - Sąsiedzi Polski, którzy 

używają waluty euro: - - - Sąsiedzi Polski – paostwa powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego: - - - 

- Ustnie wykonaj również poniższe dwiczenie, aby sprawdzid, co zapamiętałeś z lekcji. Którego kraju 

sąsiadującego z Polską dotyczy poniższy opis? 

 1. Polska poparła ten kraj w działaniach na rzecz odłączenia się od Związku Radzieckiego i wraz z nim 

weszła do Unii Europejskiej.  

2. Ten kraj jest najważniejszym partnerem handlowym Polski. 

 3. Większośd gazu importowanego do Polski pochodzi z tego kraju.  

4. Polska wspiera przemiany gospodarcze zachodzące w tym kraju i popiera jego dążenie do integracji 

z Unią Europejską.  


