
Wiedza o społeczeństwie 0d 20.04. do 24.04.  

Witam Was serdecznie.  

 Przedstawiam kolejne treści z wiedzy o społeczeństwie. Niestety nadal 

musimy pracować w swoich domach. Życzę Wam wszystkim wytrwałości i dużo 

zdrowia. Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat: Fakty i opinie- Demokracja pośrednia czy bezpośrednia? (20.04.) 

 

Proszę zapoznać się z tekstami źródłowymi ze strony 166 i odpowiedź na pytanie: 

Która (według Ciebie) z form demokracji bardziej sprzyja sprawnemu 

funkcjonowaniu państwa? – odpowiedź proszę odesłać na adres mailowy do 

27.04. 

 

Informacje dodatkowe- przypomnienie zagadnień o demokracji 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Organizacje międzynarodowe i polityka zagraniczna. (23.04.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

 Pojęcia: Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Paktu 

Północnoatlantyckiego (NATO), Rada Bezpieczeństwa, misje wojskowe.  

 Uczeń pozna strukturę ONZ, cele i przykłady działania ONZ (misje pokojowe ONZ), 

formy aktywności Polski w pracach ONZ, cele i przykłady działania NATO, główne cele 

zasad polityki obronnej Polski, okoliczności przystąpienia Polski do NATO, dowie się                

o udziale wojsk polskich  w działaniach militarnych NATO. 

Proszę zapoznaj się z podanymi informacjami: 

Stosunki międzynarodowe to interakcje między różnymi podmiotami. Najważniejszym 

uczestnikiem stosunków międzynarodowych jest państwo. Oprócz państw w stosunkach 

międzynarodowych uczestniczą także inne podmioty. Są to na przykład organizacje 

międzynarodowe. 

Międzynarodowe stosunki: 

 polityczne dotyczą najważniejszych interesów państwa, takich jak bezpieczeństwo, 

przetrwanie, rozwój; 

 gospodarcze obejmują m.in. handel zagraniczny czy przepływ technologii; 

 społeczne koncentrują się na kulturze i oświacie. 

W stosunkach międzynarodowych państwo stara się oddziaływać na inne podmioty (państwa, 

organizacje międzynarodowe) przede wszystkim za pośrednictwem polityki zagranicznej. 

Przez politykę zagraniczną rozumiemy proces realizacji określonych celów państwa na arenie 

międzynarodowej. Cele te powinny odzwierciedlać interesy obywateli. Każde państwo ma 

hierarchię swych interesów realizowanych w ramach polityki zagranicznej. Najważniejsze 

z nich nazywamy racją stanu. Interesy mogą być trwałe i zmienne. Interesy trwałe to te 

podstawowe, np. przetrwanie państwa na arenie międzynarodowej, ochrona systemu 

politycznego i ekonomicznego. Najczęściej państwa realizują cele polityki zagranicznej 

za pomocą środków dyplomatycznych. Dobór środków jest uzależniony od pozycji 

państwa na arenie międzynarodowej. 

Poza państwami w stosunkach międzynarodowych bierze udział wiele innych podmiotów. 

Należą do nich przede wszystkim organizacje międzynarodowe. 



Organizacje międzynarodowe zaczęły powstawać w drugiej połowie XIX wieku. Osiągnięcia 

naukowo-techniczne oraz szybki rozwój gospodarczy państw zrodziły zapotrzebowanie na 

nową formę stosunków międzynarodowych. Organizacje międzynarodowe skupiające 

państwa nazywa się organizacjami rządowymi. Działają one na podstawie 

umowy międzynarodowej zawartej przez państwa. 

 

 

 

 



 

 

Proszę zapisać do zeszytu. 

Organizacja międzynarodowa to pewna zinstytucjonalizowana (tzn. posiadająca stałe 

organy) forma międzynarodowej wielostronnej współpracy państw lub osób fizycznych bądź 

prawnych pochodzących z różnych krajów, która została powołana dla realizacji celów 

określonych w jej statucie. 

Polityka zagraniczna to wszelkie działania danego państwa mające na celu realizację jego 

interesów w stosunkach z innymi państwami, zapewnienie mu bezpieczeństwa 

międzynarodowego oraz ochronę interesów jego obywateli przebywających w innych 

państwach. 

 

Organizacje międzynarodowe- podział ze względu na zasięg oddziaływania 

uniwersalne regionalne 

Zajmują się sprawami politycznymi, 

społecznymi oraz gospodarczymi na całym 

świecie (przykład: Organizacja Narodów 

Zjednoczonych) 

Obejmują swoim zasięgiem określony 

region świata (przykład: Rada Państw 

Morza Bałtyckiego, Unia Afrykańska) 

 



Organizacje międzynarodowe- podział ze względu na kryterium członkostwa 

rządowe pozarządowe 

Tworzą je państwa (przykład: Organizacja 

Współpracy i Rozwoju- w skrócie z ang. 

OECD) 

Zakładają je związki, instytucje, osoby 

prawne lub fizyczne (przykład: Związek 

Młodzieży Chrześcijańskiej- w skrócie z ang. 

YMCA) 

 


