
Polska jest krajem pięknym i posiadającym długą historię oraz wyjątkowe tradycje. Jeśli 

spełnisz kilka warunków – między innymi, poznasz nasze symbole narodowe 

PATRIOTYM – jest to słowo, które oznacza postawę człowieka kochającego swó

starającego się o niego dbać

 w sposób widoczny i świadomy, np. okazując szacunek symbolom narodowym, 

starając się poprawnie posługiwać ojczystym jęz

Polska jest krajem pięknym i posiadającym długą historię oraz wyjątkowe tradycje. Jeśli 

między innymi, poznasz nasze symbole narodowe 

prawdziwym patriotą. 

 

jest to słowo, które oznacza postawę człowieka kochającego swó

starającego się o niego dbać. Można to robić na różne sposoby

w sposób widoczny i świadomy, np. okazując szacunek symbolom narodowym, 

starając się poprawnie posługiwać ojczystym językiem, albo pamiętając o historii kraju…

Polska jest krajem pięknym i posiadającym długą historię oraz wyjątkowe tradycje. Jeśli 

między innymi, poznasz nasze symbole narodowe - możesz zostać 

 

jest to słowo, które oznacza postawę człowieka kochającego swój kraj i 

różne sposoby: 

w sposób widoczny i świadomy, np. okazując szacunek symbolom narodowym, 

ykiem, albo pamiętając o historii kraju… 



 

 w sposób nieświadomy i mimowolny, np. pomagając innym ludziom wokół nas, 

wrzucając śmieci do kosza zamiast na chodnik, lub kupując produkty pochodzące z Polski, 

dzięki czemu nasi rodacy mogą rozwijać swoje firmy i zatrudniać tam polaków. 

 

Prawda, że to proste? To teraz czas na kilka informacji… 

 

SYMBOLE NARODOWE – są to ważne dla każdego patrioty rzeczy, które rozpoznaje on i 

ludzie spoza jego kraju. Każdy kraj na świecie ma swoje własne symbole narodowe. Należy 

im się szacunek, to znaczy, że np. nie można ich niszczyć, albo używać w nieodpowiedni 

sposób. 

 

 W Polsce mamy następujące symbole narodowe: 

1. Barwy narodowe – są to kolory, które kojarzą się z danym krajem. W Polsce mamy 

dwa kolory: biały i czerwony. Występują one na naszej fladze i w godle. Często artyści i 

twórcy odwołują się do nich, jak np. w pieśni patriotycznej Czerwone maki na Monte Cassino. 



 

2. Flaga państwowa – jest to oficjalny znak każdego państwa, który najczęściej posiada 

kształt prostokątny (ale są też kraje, które mają flagi kwadratowe, jak np. Watykan, a nawet 

trójspiczaste, jak Nepal). W Polsce flaga składa się z dwóch pasów umieszczonych jeden nad 

drugim: biały u góry, czerwony na dole. 

 

3. Godło państwowe – jest symbolem państwa, ale nie jego herbem. W różnych krajach 

jego funkcję mogą pełnić: drzewa, ludzie, rośliny, obiekty, symbole, albo zwierzęta. W Polsce 

takim symbolem jest orzeł. 

W naszym kraju pojęcia godło i herb zostały połączone, dlatego herb Polski jest nazywany 

godłem. Oto poprawny opis jego wyglądu: Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek 

orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z 

dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. 



4. Hymn narodowy - nazywany też hymnem państwowym, jest uroczystym utworem o 

charakterze patriotycznym i jednym z symboli państwowych.

związanych z hymnami narodowymi różnych krajów…

 Większość hymnów na świecie jest w formie pieśni, ale zdarzają się 

hymn nie ma słów, takie jak Hiszpania.

 Najdłuższym na świecie jest hymn grecki 

 Najstarszą pieśnią użytą jako hymn jest utwór 

stał się on oficjalnym hymnem Holandii dopiero w 1932 roku.

W Polsce Hymnem Narodowym jest 

 

nazywany też hymnem państwowym, jest uroczystym utworem o 

charakterze patriotycznym i jednym z symboli państwowych.  Jest wiele ciekawostek 

związanych z hymnami narodowymi różnych krajów… 

Większość hymnów na świecie jest w formie pieśni, ale zdarzają się 

hymn nie ma słów, takie jak Hiszpania. 

Najdłuższym na świecie jest hymn grecki – ma 158 zwrotek.

pieśnią użytą jako hymn jest utwór Wilhelm z Nassau. Mimo popularności 

oficjalnym hymnem Holandii dopiero w 1932 roku.

 

W Polsce Hymnem Narodowym jest Mazurek Dąbrowskiego

nazywany też hymnem państwowym, jest uroczystym utworem o 

Jest wiele ciekawostek 

 

Większość hymnów na świecie jest w formie pieśni, ale zdarzają się kraje, w których 

ma 158 zwrotek. 

. Mimo popularności 

oficjalnym hymnem Holandii dopiero w 1932 roku. 

Mazurek Dąbrowskiego. 



 

 

Teraz już wiesz, jak wyglądają polskie symbole narodowe. Są one obecne w naszym życiu 

szczególnie podczas ważnych uroczystości oraz świąt. Pamiętaj o odpowiednim 

postępowaniu z nimi i dumnie je prezentuj. 

 

Wywieś flagę 3 maja! 

 

 

NM 


