
Lekcja 
Temat: Mniejszości i migranci 

1. Emigrant - osoba która opuszcza miejsce zamieszkania w celu poszukania sobie nowego miejsca / osiedlenia się 
w innym miejscu 

2. Uchodźca - osoba, która pod przymusem okoliczności opuściła własny kraj - np. z powodu wojny, prześladowao 
politycznych, itp. 

3. Imigrant - przyjazd do danego kraju na pobyt czasowy lub stały 

4. Przyczyny migrowania ludzi: 
 bieda 
 bezrobocie 
 niskie płace 
 klęski żywiołowe 
 sprawy polityczne - zagrożenie aresztowaniem lub śmiercią 
 wojna 
 możliwośd studiowania 

5. Mniejszością narodową nazywamy grupę reprezentującą narodowośd inną niż narodowośd ludności dominującej 
na terenie danego paostwa. Przedstawiciele takich społeczności najczęściej dbają o zachowanie własnych zwyczajów, 
kultury, języka oraz tradycji, czyli tożsamości narodowej. W Polsce żyją m.in. mniejszości niemiecka, ukraioska i 
białoruska. 

6. Mniejszości etniczne wyróżniają się w społeczeostwie dzięki charakterystycznym zwyczajom lub odmiennemu 
językowi, jednak w odróżnieniu od mniejszości narodowych nie uznają siebie za częśd jakiegoś narodu, który ma 
własne paostwo. W Polsce zaliczamy do nich m.in. Łemków oraz Tatarów. 

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce mają zagwarantowane m.in. prawo do zachowania oraz rozwijania 
swoich tradycji i kultury, a także do posługiwania się własnym językiem i wyznawania dowolnej religii. 

7. Polonię tworzą członkowie narodu polskiego mieszkający poza granicami Polski i dbający o zachowanie 
tożsamości narodowej. Najczęściej są to emigranci, którzy opuścili ojczyznę np. z przyczyn ekonomicznych lub 
politycznych, oraz ich potomkowie. Starają się oni utrzymad kontakt z paostwem, w którym się urodzili lub z którego 
pochodzą ich przodkowie, i czują się Polakami. 
 
8. Plusy i minusy migracji 
 

 
 

 

Plusy  Minusy 

• Uzupełnia niż demograficzny - więcej • Wydawanie pieniędzy za granica a nie u 
             ludzi  siebie w kraju 

• Dodatkowa siła robocza (najczęściej • Nie wszyscy chcą się asymilowad i 
             tania)  integrowad 

• Wzbogaca kulturę • Czynnik podejrzany - np. terroryści 

• Możliwośd poprawy swojego życia na • Wyjazd wykwalifikowanych 
             lepsze  pracowników z kraju 

 • Bariera językowa 
 • Tęsknota za domem 
 • Praca często na niższym stanowisku 

niż wykształcenie 
 


