
WOS KL. VIII b 25.05.2020 

 

 Temat: Organizacje międzynarodowe. 

 

Proszę przeczytać informacje z podręcznika ze stron169,170,171 dotyczące organizacji 

międzynarodowych. Po zapoznaniu się z treścią uczeń: 

- podaje pełne polskie nazwy ONZ i NATO; 

- przedstawia cele ONZ i przykłady działań podejmowanych przez tę organizację; 

- podaje nazwy głównych organów ONZ; 

- omawia okoliczności powstania NATO i cele działalności sojuszu; 

- wyjaśnia, jakie znaczenie ma członkostwo NATO dla bezpieczeństwa Polski; 

- podaje przykłady działań podejmowanych przez Polskę w ramach ONZ; 

- wymienia przykłady operacji wojskowych NATO z udziałem polskich żołnierzy. 

 

Notatka z lekcji 

Polska należy do NATO (Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego) od 1999roku. Jest to 

sojusz militarny, który powstał w połowie XX wieku. W razie zagrożenia agresją wojskową 

państw zrzeszone w NATO mogą liczyć na pomoc ze strony pozostałych krajów 

członkowskich.  

   Polska była także wśród państw założycielskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(ONZ), która powstała w 1945 roku. Celem tej instytucji jest zachowanie pokoju na świecie. 

Najważniejsze organy działające w ramach ONZ to: Zgromadzenie Ogólne, w którym każde 

państwo członkowskie ma jednego przedstawiciela, oraz Rada Bezpieczeństwa, decydująca o 

podejmowaniu przez organizację akcji militarnych. Aby utrzymać pokój, ONZ przeprowadza 

misje wojskowe w regionach zagrożonych konfliktami. 

   Rzeczpospolita Polska uczestniczy również w działaniach OBWE, czyli Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, powstałej w 1994 r. Stowarzyszenie to  przede 

wszystkim zapobiega powstawaniu konfliktów w Europie i umacnia bezpieczeństwo 

kontynentu, a także czuwa nad przestrzeganiem praw człowieka. Polska była jednym z 

pomysłodawców utworzenia OBWE. 

 
Mój adres: m.zielonka2020@gmail.com 

 
 
 
 
 

WOS KL. VIII b 26.05.2020 

 

Temat: Unia Europejska. 

 

Proszę przeczytać informacje z podręcznika ze stron 174-177 dotyczące Unii Europejskiej. Po 

przeczytaniu uczeń : 
-przedstawia przyczyny i główne etapy integracji europejskiej; 

-wyjaśnia znaczenie traktatu z Maastricht w procesie integracji europejskiej; 

-wymienia główne cele działania Unii Europejskiej; 

-podaje datę wstąpienia Polski do UE; 

-omawia zasady, które określają funkcjonowanie UE( reguły solidarności, pomocniczości, 

równości) 

-wymienia główne organy Unii Europejskiej i ich zadania. 

mailto:m.zielonka2020@gmail.com


 

Notatka z lekcji 

Pierwszym etapem integracji krajów Europy było utworzenie w latach 50 XX w. Europejskiej 

wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Europejskiej 

wspólnoty Gospodarczej. Państwa założycielskie – Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, 

Niemcy oraz Włochy- rozpoczęły bliska współpracę gospodarczą. Zbliżeniu tych krajów 

sprzyjały m.in. kultura i historia. W kolejnych latach dążono do stanowienia wspólnej polityki 

wewnętrznej, zagranicznej i bezpieczeństw oraz do powołania wspólnych instytucji wymiaru 

sprawiedliwości. Organami UE są m.in. rada Unii Europejskie, Parlament Europejski, 

Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości. 
 
Mój adres: m.zielonka2020@gmail.com 

 

 

Praca domowa 

Proszę przygotować informacje z mass mediów od 25.05 do 01.06. Informacje będą oceniane 

wg przyjętych kryteriów ( 5 informacji na ocenę bardzo dobrą).Proszę o krótką 

charakterystykę 2-3 zdania. Pracę proszę przysyłać do 01.06 godz. 18 na mój adres. 
 m.zielonka2020@gmail.com 
 


