
Drodzy uczniowie z klas 8b i 8c
tym razem przed Wami

NAJWAŻNIEJSZE INSTYTUCJE W POLSCE –
 ZWIEDZANIE WIRTUALNE

NIESTETY, W TYM ROKU SZKOLNYM NIE UDA NAM  SIĘ ZOBACZYĆ „NA ŻYWO” 
BUDYNKÓW NAJWAŻNIEJSZYCH INSTYTUCJI. ZATEM ZAPRASZAM NA 
WYCIECZKĘ WIRTUALNĄ!!

Otwieramy książkę na temacie: PREZYDENT RP, SĄDY, TRYBUNAŁY  .  

Podaję link, na który wchodzicie: 
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=86 
                                                                                                                             

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji:
 poznasz PAŁAC PREZYDENCKI NAZYWANY INACZEJ PAŁACEM 

NAMIESTNIKOWSKIM – czyli siedzibę Prezydenta RP w Warszawie
 zwiedzisz wirtualnie siedzibę SĄDU NAJWYŻSZEGO
 poznasz WYGLĄD TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO                                              
 dowiesz się, czym jest BELWEDER

NACOBEZU czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu po skończonej lekcji?? 

➔ będziesz wiedział,  jak wygląda Pałac Prezydencki i jak szczególne miejsce zajmuje we 
współczesnym świecie polityki

➔  poznasz różne sale Pałacu Prezydenckiego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu 
Najwyższego o Belwederu                                                                                                        

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=86


Przed Tobą teraz praca z książką i z internetem. Niezbędny jest też zeszyt i chęci:)
Na początku

a)  wpisujesz do zeszytu tą notatkę:

Prezydent – wybierany w wyborach większościowych na 5 lat. W III RP jest gwarantem 
jednolitości władzy państwowej, pełni funkcje reprezentacyjne  oraz zajmuje się polityką 
zagraniczną, sprawuje zwierzchnictwo na Wojskiem Polskim. Posiada szereg innych 
prerogatyw: prawo łaski, nadaje ordery i odznaczenia, wyznacza datę wyborów 
parlamentarnych, ma prawo inicjatywy ustawodawczej itd.

Trybunał Konstytucyjny – decyduje o zgodności ustaw z Konstytucją RP.

Sąd Najwyższy – wydaje ostateczne orzeczenia do wyroków sądów powszechnych, stanowi 
wykładnię prawa, rozpatruje kasacje  i skargi kasacyjne, na jego czele stoi I Prezes SN.

Belweder -  jedna z reprezentacyjnych siedzib Prezydenta.

b) zwiedzamy Pałac Prezydencki:
-od 1994 r. to oficjalna siedziba Prezydenta RP
-znajduje się w Śródmieściu Warszawy, Krakowskie Przedmieście 46/48.

Przed Pałacem znajduje się pomnik konny księcia Józefa Poniatowskiego, który zginął 
bohatersko w nurtach Elstery w bitwie pod Lipskiem w 1813 roku.

     

Jadalnia



Antyszambra – przedpokój, prowadzi do Sekretariatu Prezydenta, tutaj Prezydent wita gości.
                                        

Sala Kolumnowa –
największa w Pałacu,
tutaj odbywają się
wszystkie uroczystości.
Tutaj Prezydent RP
powołuje i odwołuje
ministrów, wręcza
nominacje sędziowskie, generalskie i profesorskie; W tej sali toczyły się obrady Okrągłego 
Stołu! 

 

                                                                                   
Gabinet Prezydenta RP



Sień Wielka

Sala Biała – tu Prezydent RP
przyjmuje głowy obcych
państw odwiedzających
Polskę.

Sala Niebieska – tu odbywają się ważne spotkania i
Prezydent RP przyjmuje zagraniczne delegacje.

Okrągły Stół znajduje się w
lewym skrzydle Pałacu.

                                                                                            



Ogród Zimowy

Ogród Pałacowy

                                     Kamienne lwy przed Pałacem

 

                                                    

Tutaj możesz zwiedzić Pałac Prezydencki wirtualnie: https://www.ai360.pl/panoramy/787 

c) Sąd Najwyższy- Pałac Krasińskich, Warszawa.

                                               

https://www.ai360.pl/panoramy/787


Na kolumnach budynku umieszczono 86 paremii prawniczych w języku polskim i łacińskim. 
Przygotował je zespół romanistów pod kierunkiem prof. Witolda Wołodkiewicza. 

      

https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Wo%C5%82odkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina


d) Trybunał Konstytucyjny przy Alei Szucha 12 a w Warszawie

                                                               

                                             



d) BELWEDER – znajduje się przy ul. Belwederskiej 54/56 w Warszawie. Powstał w latach 
1819-1822, był siedzibą Józefa Piłsudskiego jako naczelnika Państwa w latach 1918-1922.  
Trzy razy gościł tu Papież Jan Paweł II i inni goście zagraniczni. Był oficjalną siedzibą 
Prezydenta 1989 – 1994. Tu przebywali księżna Kate i książę William.

        

         

Sala Pompejańska


