
HISTORIA klasa VIII od 11.05. do 15.05. 

 

Witam Was 

Przesyłam Wam kolejne treści z historii do przeanalizowania. Pozdrawiam Was 

serdecznie. 

 

Temat :Konstytucja Rzeczpospolitej z 1997 roku. (11.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Proszę zapoznać się z podanymi treściami oraz wiadomościami                              

z podręcznika strona 252 

 

Do najważniejszych problemów państwa polskiego po 1989 r. należało uchwalenie 

konstytucji. Zmiany wprowadzone w 1989 r. , choć istotne, nadal utrzymywały                       

w mocy wiele zapisów konstytucji stalinowskiej z 1952 r.. Podobnie tzw. mała 

konstytucja z 1992 r.  opierała się na zmienionej ustawie zasadniczej PRL.                            

Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto prace nad konstytucją, która miała 

stać się podstawą ustroju Trzeciej Rzeczpospolitej.  

2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję 

Rzeczpospolitej Polskiej. W tym samym roku została ona zatwierdzona                               

w referendum konstytucyjnym i podpisana przez prezydenta Aleksandra 

Kwaśniewskiego. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej: 

1. Określała Polskę jako „demokratyczne państwo prawne” i „dobro wspólne 

wszystkich obywateli”, w którym „władza zwierzchnia należy do Narodu”, 

2. Ustaliła trójpodział władzy: 

a) Władza ustawodawcza- sejm i senat 

b) Władza wykonawcza- prezydent i rząd 

c) Władza sądownicza- sądy i trybunały 



Konstytucja RP z 1997 r. spełnia standardy współczesnego państwa 

demokratycznego (Konstytucja ta, obowiązuje do dziś). Zawarte w niej zasady 

ustrojowe nawiązują do bogatego dorobku współczesnej myśli politycznej, 

kształtującej się od czasów oświecenia, rewolucji francuskiej i amerykańskiej. 

W konstytucji znajduje się zapis, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 

państwem prawnym”. Oznacza to, że wszystkie polskie instytucje działają zgodnie        

z przepisami prawa. Obywatele polscy również podlegają przepisom prawa. 

Obywatele Polski zgodnie z konstytucją mają prawo do życia i wolności. Każdy ma 

konstytucyjne prawo do wolności wyznania. Nikomu nie można zabronić 

uczestniczenia w obrzędach religijnych, ale nie można też nikogo zmuszać do 

udziału w nich. Konstytucja zapewnia prawo do prywatności. Bez nakazu sądu nie 

można rewidować mieszkania, rzeczy osobistych, naruszać tajemnicy 

korespondencji ani podsłuchiwać rozmów telefonicznych. Obywatele, którzy 

uważają, że ich prawa zostały naruszone, mogą wnosić sprawy do sądu lub skargi 

do urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Konstytucja nakłada na dzieci obowiązek 

nauki do 18 roku życia. 

W Konstytucji RP jest określony sposób wyłaniania władz oraz ich zadania 

(kompetencje). 

 

                          

 

 

Proszę przepisać do zeszytu 

1. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym (dokumentem). Obecna 

Konstytucja została uchwalona w 1997 r. Według niej Polska jest 

demokratycznym państwem prawa, władza zwierzchnia należy do Narodu.  



2. W rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje trójpodział władzy (prawa ustanawiają 

sejm i senat, za ich wykonanie odpowiadają prezydent oraz rząd na czele                             

z premierem, niezawisłe sądy stoją na straży sprawiedliwości. 

 

Pytanie podsumowujące- odpowiedź proszę odesłać do nauczyciela 

termin 20.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Sukcesy polskiej polityki zagranicznej. (13.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji 

 Polska polityka zagraniczna 

 

 

Proszę zapoznać się z podanymi informacjami oraz treściami                                 

z podręcznika strona 253 oraz filmikiem link do filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=GN0MCWU1aCo (Największy dylemat polskiej 

polityki zagranicznej) 

 

Pozycja Polski na arenie międzynarodowej  

Przejawem odzyskania niepodległości przez Polskę były nie tylko wewnętrzne zmiany 

polityczne, ale także możliwość stanowienia o sobie na arenie międzynarodowej.                  

W 1991 r. Polska i pozostałe kraje dawnego bloku wschodniego doprowadziły do 

rozwiązania Układu Warszawskiego. Następstwem tego było stopniowe wycofywanie 

radzieckich jednostek wojskowych z polskiego terytorium. Ostatnich żołnierzy 

rosyjskich pożegnano 18 września 1993 r. – prawie dokładnie 54 lata po wkroczeniu 

Armii Czerwonej na terytorium Drugiej Rzeczpospolitej.  

 W 19991 r. podjęto również działania zmierzające do zacieśnienia stosunków                

z Czechosłowacją i Węgrami. Na spotkaniu przywódców tych państw w Wyszehradzie 

zdecydowano się prowadzić skoordynowaną politykę zagraniczną, ukierunkowaną na 

jak najściślejszą współpracę z Sojuszem Północnoatlantyckim i europejską Wspólnotą 

Gospodarczą. Polska stała się także członkiem tzw. trójkąta weimarskiego (współpraca 

polsko- niemiecko- francuska)oraz aktywnym uczestnikiem organizacji regionalnych- 

Inicjatywy Środkowoeuropejskiej oraz Rady Państw Morza Bałtyckiego. 

 Jednak najważniejszym celem Polski była bez wątpienia integracja ze 

strukturami europejskimi, zarówno militarnymi (NATO), jak i polityczno- 

gospodarczymi (EWG- UE). Fakt znalezienia się w strukturach NATO większość 

społeczeństwa i ugrupowań politycznych uznawała za równoznaczne z trwałą 

gwarancja niepodległości i bezpieczeństwa.  

https://www.youtube.com/watch?v=GN0MCWU1aCo


Większość tych celów udało się Polsce osiągnąć. W 1991 roku Polska przystąpiła 

do RE, w 1999 roku do NATO, a w 2004 roku do UE. W relacjach dwustronnych 

szczególne znaczenie miało nawiązanie dobrych stosunków z Niemcami, które po l 989 

roku stały się głównym partnerem gospodarczym Polski oraz Stanami Zjednoczonymi. 

Obecnie polska polityka zagraniczna skupia się na utrzymaniu i rozwijaniu bliskich 

stosunków z USA, zwiększeniu roli Polski w UE i NATO oraz rozwianiu współpracy                     

z sąsiadami, w szczególności  z Niemcami oraz z Ukrainą. Polska dąży także do poprawy 

relacji z Rosją. 

 

 

 

Proszę przepisać do zeszytu 

Po 1989 roku Polska odzyskała samodzielność w polityce zagranicznej, wystąpiła ze 

struktur bloku wschodniego i rozpoczęła starania o członkostwo w UE i NATO. 

 

Pytanie podsumowujące- odpowiedz ustnie 

Wymień najważniejsze dokonania Polski na arenie międzynarodowej po 1989 roku. 


