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Polska to nie tylko nazwa naszego kraju. To miejsce, w
którym żyjemy, w którym żyją nasi rodzice i w którym
żyli nasi przodkowie.

Polska to nasz dom, nasze podwórko, szkoła, do której
chodzimy, nasi koledzy i koleżanki, nasi nauczyciele. To
miasto, w którym mieszkamy i otaczające je rzeki, góry,
lasy i jeziora.

Polska to język, którym mówimy i który odróżnia nas od
innych narodów. W każdym zakątku Ziemi usłyszeć
można polski język – nasz język ojczysty. To dzięki
ludziom, którzy, chociaż mieszkają w innych, dalekich
krajach, wciąż czują się dumni z bycia Polakami i wciąż
potrafią i lubią mówić po polsku.

Polska to nasza historia, o której się uczymy i którą
powinniśmy pamiętać. To legendy o początkach naszego
państwa, bazyliszek, Pan Twardowski i poznańskie
koziołki… To ważne historyczne wydarzenia, dzięki
którym Polska stała się niepodległym państwem.

Polska to nasza kultura i tradycje, które pozwalają nam
czuć jedność i szacunek dla tych samych wartości.

Polska to Wielcy Polacy, którzy rozsławili nasz kraj.
Mikołaj Kopernik, Maria Curie Skłodowska, Jan Paweł II i
wielu innych.

Polska to nasz kraj, nasz naród i nasze państwo.

Nazwa „Polska” pochodzi od plemienia Polan, którzy ponad
tysiąc lat temu zamieszkiwali dzisiejszą Wielkopolskę. Władca
Polan, Mieszko I, zjednoczył ziemie dające początek Państwu
Polskiemu. „Polska” w językach obcych brzmi bardzo
podobnie.

Po angielsku - Poland 
Po francusku - Pologne 
Po włosku i hiszpańsku - Polonia
Po niemiecku – Polen 
Po rosyjsku – Polsza 

Pologne?

Co to jest Polska? 

P
O

LS
K
A



Zadanie 1. Odszukaj na mapie Polskę i pokoloruj. 

Zadanie 2.  Uporządkuj powyższą mapę, wpisując w odpowiednie miejsca 
nazwy państw, które sąsiadują z Polską. 

Zadanie 3. Wyjaśnij pojęcia:

1. Kraj -

2. Naród -

3. Państwo -

Czechy   Ukraina   Rosja   Słowacja   Niemcy   Litwa   Białoruś

Zadanie 4. Zastanów się co oznacza słowo „Ojczyzna”. Czy można mieć 
więcej niż jedną ojczyznę? Uzasadnij.
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Zadanie 5. Czy wiesz co to znaczy być lokalnym patriotą? Oznacza to być
dumnym z miejsca, w którym się mieszka. Zastanów się co wiesz na
temat historii swojego miasta. Wypisz poniżej kilka ciekawostek,
interesujących faktów, obyczajów, tradycji związanych z Twoim miastem.
Poproś o pomoc rodziców lub innych członków rodziny, mieszkających w
tym samym mieście.

Moje rodzinne miasto to:

Interesujące fakty: Ciekawostki:

Znani ludzie:

Tradycyjna potrawa::
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Polskie Godło
Polska, tak samo jak inne kraje, ma swoje godło, czyli
oficjalny znak państwa i społeczeństwa. Godło Polski
umieszczane jest na wszystkich dokumentach
państwowych, na pieniądzach, a także w urzędach i
szkołach.

Godłem Polski jest wizerunek białego orła na
czerwonym tle. Orzeł ma głowę zwróconą w prawo,
rozłożone szeroko skrzydła, oraz złote pazury, dziób i
koronę.

Wizerunek orła związany jest legendą o Lechu, Czechu i
Rusie. Zgodnie z legendą, miejsce, które wybrał Lech na
nocleg, znalazło się pod ogromnym dębem, na którym
miał swoje gniazdo orzeł Bielik. Lech uznał to za znak,
gdyż w dawnych czasach orzeł, podobnie jak lew i
gryf, uważany był za symbol władzy królewskiej.

Wizerunek orła, jako symbol państwa polskiego,
pierwszy raz pojawił się na monecie za czasów króla
Bolesława Chrobrego, w roku 1000.

Biały orzeł na czerwonym tle został uznany oficjalnym
godłem Polski w roku 1295, na rozkaz króla Przemysła II.

W roku 1705 król Agust II Mocny ustanowił Order Orła
Białego, jako najważniejsze polskie odznaczenie. Order
ten przyznawany jest do dzisiaj, za wybitnej zasługi dla
naszej Ojczyzny.

Denar Bolesława CHrobrego Godło Przemysła II
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Zadanie 1.  Uzupełnij zdania.

1. Biały Orzeł na czerwonym tle to ____________________ Polski.

2. Orzeł pierwszy raz pojawił się na __________________ za czasów

Króla Bolesława Chrobrego. 

3. _______________ Orła Białego ustanowił król August II Mocny.

Zadanie 2.  Przeczytaj zdania. Zdecyduj czy są prawdziwe czy fałszywe.

1. Orzeł w polskim godle ma głowę zwróconą w prawo.   P    F

2. Pazury, dziób i ogon Orła mają złoty kolor.  P    F

3. Czech wybrał na nocleg miejsce pod drzewem, na którym orzeł miał swoje

gniazdo.    P   F

Zadanie 3. Wyjaśnij pojęcia:

1. Godło -

2. Legenda -

3. Order -

Zadanie 4. Zastanów się, jakie,
oprócz orła, zwierzęta lub
przedmioty mogłyby być użyte w
godle Polski. Podaj 3 przykłady.
Zaprojektuj nowe godło z jednym
z nich.

1.

2.

3.

Polskie Godło
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Flaga Polski
Flaga Polski jest prostokątem o proporcjach 5:8, czyli na
przykład 50 cm x 80 cm. Flaga składa się z dwóch
poziomych pasów: białego na górze i czerwonego na
dole. Kolory naszej flagi nawiązują do kolorów naszego
państwowego godła. Kolor biały symbolizuje czystość i
szlachetność, podczas gdy czerwony symbolizować ma
czerwień królewskich szat, miłość i odwagę.

Flaga Polski nie zawsze wyglądała tak, jak wygląda
dzisiaj. Na przestrzeni dziejów państwa polskiego
zmieniała się liczba pasów oraz odcień czerwieni. Flaga
biało – amarantowa używana była podczas Powstania
Listopadowego. Za czasów Króla Augusta II Mocnego,
flaga była biała, co było pomysłem samego króla. W
postaci takiej, jaką znamy obecnie, flaga nasza
obowiązuje od roku 1919.

Oficjalnie Polska używa trzech flag. Najważniejsza – to
dwa pasy, biały i czerwony.

Flaga z białym i czerwonym pasem oraz wizerunkiem
naszego godła używana jest w polskich urzędach
znajdujących się za granicą – konsulatach i ambasadach,
a także na lotniskach i portach morskich.

Flaga z białym i czerwonym pasem, wizerunkiem
naszego godła oraz wcięciem z prawej strony, czyli
bandera – umieszczana jest na masztach okrętów
Marynarki Wojennej.

Flagi polskie zobaczyć można na budynkach
państwowych, w święta narodowe umieszcza się je też
na domach.

Flaga 
Państwowa 

Flaga Państwowa 
z Godłem 

Bandera 
Wojenna
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Zadanie 1.  Przeczytaj zdania. Zdecyduj czy są prawdziwe czy fałszywe.

1. Flaga składa się z dwóch pionowych  pasów: białego na górze i czerwonego

na dole.  P    F

2. Flaga Polski zawsze wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj.   P    F

3. W konsulatach i ambasadach używa się flagi państwowej z godłem.  P  F

4. Flagi wywiesza się podczas ważnych świąt państwowych.  P    F

Zadanie 2.  Czy wiesz, że flagi niektórych innych państw są bardzo 
podobne do polskiej? Odszukaj w atlasie lub internecie flagi państw 
podanych poniżej i narysuj jak wyglądają.

Zadanie 3.  Wypisz 3 polskie święta państwowe, podczas których 
wywieszamy nasze flagi. 

1.

2.

3.

Austria Monako

Indonezja Malta

Flaga Polski
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Hymn Polski
Każde państwo, oprócz godła i flagi, ma również swoją
najważniejszą pieśń, którą nazywa się hymnem. Polski
hymn narodowy to „Mazurek Dąbrowskiego”, napisany
w 1797 roku we Włoszech, dla polskich żołnierzy, których
dowódcą był generał Henryk Dąbrowski. Słowa tej
pieśni napisane zostały przez poetę Józefa Wybickiego
w czasach, kiedy Polska była pod obcymi zaborami, co
oznacza, że nie istniała jako niepodległe państwo. Pieśń
ta miała podnosić na duchu polskich żołnierzy, dodawać
im odwagi i dawać im nadzieję na przyszłość. Przez
wiele lat była dla polskich żołnierzy pieśnią bojową,
którą śpiewali przed bitwami.

Początkowo hymn składał się z 6 zwrotek i refrenu,
jednak w późniejszych czasach poeci dodawali kolejne,
dotyczące aktualnych wydarzeń politycznych.

Po odzyskaniu niepodległości, w roku 1918, przez pewien
czas zastanawiano się, która pieśń patriotyczna
powinna zostać uznana za nasz narodowy hymn.
Ostatecznie, 26 lutego 1927 roku, został nim Mazurek
Dąbrowskiego.

Dzisiejszy hymn składa się z 4 zwrotek i refrenu.

Obecnie hymn grany jest podczas narodowych
uroczystości, ważnych świąt i wydarzeń, na zawodach
sportowych, a także w szkołach.

Podczas śpiewania hymnu należy zachować powagę
oraz postawę pełną szacunku.

Mazurek Dąbrowskiego był początkowo nazywany
„Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech”
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Zadanie 1.  Uzupełnij tekst Mazurka Dąbrowskiego.

Jeszcze ……………………………… nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca ………………………………………………… wzięła,

………………………………… odbierzemy.

Marsz, marsz,……………………………………………,

Z ziemi ……………………………………… do Polski.

Za twoim…………………………………………………

Złączym się z narodem.

Zadanie 2. Wymień dwie polskie rzeki, które pojawiły się w tekście 
hymnu.

Zadanie 3. Wymień dwie historyczne postaci, które pojawiły się w 
tekście hymnu.

Zadanie 4. Znajdź w tekście i podaj dwa wyrazy, które są archaizmami –
słowami, których używano w dawnych czasach, a których dzisiaj nie 
używamy.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Hymn Polski
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Za czasów panowania ostatniego króla Polski,
Stanisława Augusta Poniatowskiego, sytuacja w Polsce
była bardzo trudna. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria
doprowadzily do pierwszego rozbioru Polski i narzuciły
Polsce system rządów, w którym wszystko
kontrolowane było przez przedstawicieli trzech
zaborczych państw. Polska wyniszczona wojnami,
utraciła część swojego terytorium. Władza króla była
bardzo osłabiona, a bogaci dbali wyłącznie o własne
interesy, uciskając coraz bardziej biedniejszych
obywateli. Kraj nasz chylił się ku upadkowi.

Na szczęście część szlachty i magnatów zrozumiała, że
nasze państwo wymaga pilnej naprawy. Dla ratowania
ojczyzny zwołano Sejm Wielki, który z przerwami trwał
cztery lata (od 1788 do 1792 r.). Najważniejszym
wydarzeniem tego sejmu było uchwalenie 3 maja 1971 r.
konstytucji, czyli zbioru zasad, regulujących
funkcjonowanie państwa polskiego. Jej twórcami byli
polscy patrioci min. Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.
Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie, po
konstytucji Stanów Zjednoczonych, nowoczesną ustawą
zasadniczą.

Konstytucja miała ulepszyć ustrój i
wzmocnić nasz kraj. Wprowadzała w
miejsce elekcji (wyboru) króla tron
dziedziczny. Odebrała część praw
szlachcie, więcej praw natomiast zyskali
mieszczanie. Najwyższą władzę
sprawował sejm, na którym posłowie
musieli podejmować decyzje większością
głosów. Utworzono rząd – Straż Praw z
królem na czele. Wzmocniono również
armię.

Konstytucja Polski 

Niestety nie wszyscy chcieli się pogodzić z nowym
porządkiem. Przeciwnicy reform – zdrajcy narodu
zawiązali Konfederację Targowicką, zwracając się po
pomoc do rosyjskiej carycy Katarzyny II. Doprowadziło
to do II rozbioru Polski w 1793 roku, a Targowica stała
się symbolem zdrady narodowej.
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Zadanie 2. Wyobraź sobie, że masz zadanie stworzenia konstytucji 
Twojej klasy. Jakie postanowienia w niej umieścisz? Jakie prawa i 
obowiązki powinny się w niej znajdować?

Konstytucja Polski 
Zadanie 1.  Odpowiedz na pytania. 

1. Jak nazywał się ostatni król Polski?

2. Które państwa doprowadziły do I rozbioru Polski?

3. Ile lat obradował Sejm Wielki?

4. Które państwo ma najstarszą na świecie nowoczesną konstytucję?

5. Podaj datę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.

6. Wymień nazwiska 2 osób, które brały udział w tworzeniu konstytucji.

7. Co jest symbolem zdrady narodowej?
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Godło, flaga i hymn – nasze symbole narodowe to nie
jedyne symbole, które kojarzą nam się z Polską i mają
dla nas Polaków znaczenie szczególne. Wiele
przedmiotów i rzeczy wiążących się z ważnymi dla
Polski historycznymi momentami, stanowi dla nas symbol
naszego kraju. Do symboli takich należą między innymi:

Husaria – Polskie wojsko konne, wykorzystujące pióra
jako charakterystyczny element zbroi. Umocowane na
zbroi skrzydła, wykonane z ptasich piór miały straszyć
konie nieprzyjaciela.

„Pan Tadeusz” – Polska „epopeja narodowa”, napisana
przez najwybitniejszego polskiego poetę Adama
Mickiewicza, jest książką bliską sercu każdego Polaka.

Grunwaldzkie miecze – W roku 1410, tuż przed
wielką bitwą z krzyżakami, posłowie
krzyżaccy podarowali Królowi Władysławowi
Jagielle dwa miecze. Miało oznaczać to, iż
krzyżacy lekceważą polskie wojsko i uważają
je za nieprzygotowane do bitwy. Na szczęście
król Jagiełło pokonał zakon krzyżacki, a owe
dwa miecze stały się symbolem wielkiego
zwycięstwa. Z bitwą pod Grunwaldem wiąże
się również inny polski symbol – słynny obraz
Jana Matejki, przedstawiający tę bitwę.

Dzwon Zygmunta – Najsławniejszy polski dzwon,
wiszący na wieży katedry na zamku Wawel, w
Krakowie. Został ufundowany przez króla Zygmunta I
Starego. Dzwon ten bije tylko podczas najważniejszych
w Polsce uroczystości państwowych i świąt kościelnych.

Znak „Polska Walcząca” – Symbol w
kształcie kotwicy, której człon w kształcie
litery P symbolizuje Polskę, a ramiona
literę W – walkę lub „kotwicę” – symbol
nadziei na odzyskanie niepodległości
Polski okupowanej przez Niemcy, w czasie
II wojny światowej.

Polskie Symbole
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Polskie Symbole
Symbole Polskości

Zastanów się jakie jeszcze znasz symbole polskości. Podaj pięć
przykładów. Mogą być to znane postaci, przedmioty lub zdarzenia.
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Początek Maja w Polsce wiąże się z obchodami aż
trzech ważnych świąt:

1 Maja – Święto Pracy

Międzynarodowe święto robotników, obchodzone od
1890 roku. Wprowadzone zostało w celu upamiętnienia
strajku, który wybuchł 1 maja 1886r. w USA. Ponieważ w
tamtych czasach ludzie musieli pracowali bardzo ciężko,
przez 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, postanowili
strajkiem wymusić na pracodawcach poprawę
warunków pracy. Strajk przerodził się w zamieszki. W
ich trakcie doszło do starć z policją, w wyniku których
zginęło wielu robotników. Demonstracja ta przeszła do
historii i została nazwana "Kampanią na rzecz
8-godzinnego dnia pracy". W Polsce Święto Pracy od
1950r. jest świętem państwowym i dniem wolnym od
pracy. W czasach PRL-u 1 maja organizowano liczne
pochody, obecnie w wielu miastach w Polsce odbywają
się marsze, pochody oraz uroczystości. W tym dniu
szczególne podkreśla się jak ważna jest praca w życiu
każdego człowieka.

2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Święto wprowadzone w 2004 roku. Tego samego dnia
obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
2 maja nie jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia
organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje
patriotyczne. W ostatnich latach, powszechne stało się
noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten
spopularyzował prezydent Lech Kaczyński.

3 Maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja, ustanowione w 1919 i
ponownie w 1990. W czasach PRL-u obchodzenie tego
święta było zabronione przez władze. Również
zabronione było wywieszanie tego dnia flag.

Wiwat Maj

Majowe Święta



Mój wymarzony zawód
Wyobraź sobie siebie w przyszłości. Kim chciałbyś zostać?
Jaki wykonywać zawód? Uzasadnij swój wybór.

Wiwat Maj

Majowe Święta
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Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz ... 

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz ... 

Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany –

Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 

Marsz, marsz ... 

„Mazurek Dąbrowskiego”

Słowa: Józef Wybicki, 1797 r. 




