
Wiedza o społeczeństwie klasa VIII 27.04. do 30.04. 

Witam Was 

Nadal z powodów niezależnych od nas (epidemia) musimy przebywać w swoich 

domach, przed komputerami i materiałami przesyłanymi przez nauczycieli. Sytuacja 

jest ciężka dla Wszystkich i chcielibyśmy powrotu do „normalności”. Czekam na to                

z niecierpliwością. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się w tych ciężkich chwilach. 

 

Temat: ONZ i NATO- struktura, działanie. (27.04.) 

Zagadnienia do lekcji: 

 pojęcia: Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Paktu 

Północnoatlantyckiego (NATO), Rada Bezpieczeństwa, misje wojskowe.  

 struktura ONZ,  

  cele i przykłady działania ONZ (misje pokojowe ONZ)   

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami oraz informacjami                                               

z podręcznika strona 169-170 

Zapoznaj się z krótkim materiałem filmowym: 

https://epodreczniki.pl/a/czy-z-onz-swiat-jest-lepszy/DP7cExVKc  

https://epodreczniki.pl/a/organizacja-narodow-zjednoczonych-pokoj---

bezpieczenstwo---wspolpraca/D1EZk96tj  

 

ONZ- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 

Powstała w 1945 r. , cele działań ONZ najlepiej widać na podstawie jej struktury, na 

którą składa się przede wszystkim: 

a) Rada Bezpieczeństwa- do jej zadań należy utrzymanie bezpieczeństwa 

międzynarodowego i pokoju. W tym celu podejmuje ona negocjacje między 

stronami (państwami, narodami, grupami etnicznymi) pozostającymi                                

w konflikcie; może też użyć sił zbrojnych ONZ 

https://epodreczniki.pl/a/czy-z-onz-swiat-jest-lepszy/DP7cExVKc
https://epodreczniki.pl/a/organizacja-narodow-zjednoczonych-pokoj---bezpieczenstwo---wspolpraca/D1EZk96tj
https://epodreczniki.pl/a/organizacja-narodow-zjednoczonych-pokoj---bezpieczenstwo---wspolpraca/D1EZk96tj


b) Rada Gospodarczo- Społeczna – zakres jej działań jest bardzo szeroki: od 

pomocy w rozwoju gospodarczym, socjalnym (ochrona zdrowia, zwalczanie 

bezrobocia), kulturowym, po ochronę praw człowieka. 

c) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości- jest organem sądowym 

ONZ. Swoją siedzibę ma w Hadze (Holandia). Do MTS skargi mogą wnosić 

tylko państwa będące stronami konfliktu (w odróżnieniu od Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, do którego mogą być składane skargi 

i wnioski indywidualne). 

W ramach ONZ zostały wyodrębnione organizacje wyspecjalizowane, działające                         

w ściśle określonym zakresie. Należą do nich m.in. UNESCO, UNICEF i WHO. 

UNESCO- Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki                  

i Kultury 

UNICEF- Fundusz Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki                            

i Kultury 

UNICEF- Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom 

WHO- Światowa Organizacja Zdrowia 

 

 

 

 



NATO- ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO- została 

utworzona w 1949 r. jako sojusz wojskowy państw kapitalistycznych: USA, Kanady, 

Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec Zachodnich (dawniej RFN), Włoch, Hiszpanii, 

Portugalii, Belgii, Holandii, Luksemburga, Dani, Norwegii, Grecji, Turcji i Islandii.  

Organizacja ta stanowiła przeciwwagę dla zagrożenia militarnego ze strony bloku 

państw socjalistycznych, które zawarły (w 1955 r.) podobny pakt wojskowy, nazywany 

Układem Warszawskim. Należała do niego również  PRL. Układ Warszawski został 

rozwiązany po upadku ZSRR w 1991 r. Po zmianie ustrojowej Polska, podobnie jak 

większość byłych państw socjalistycznych, zaczęła ubiegać się o przyjęcie do Paktu 

Północnoatlantyckiego i została jego członkiem w 1999 r. zasadą działania państw 

NATO jest wspólna obrona przed atakiem militarnym z zewnątrz. Jeżeli kraj należący 

do tej organizacji zostanie zaatakowany, wszystkie państwa członkowskie mają 

obowiązek wesprzeć go w walce przez wysłanie własnych żołnierzy, udzielenie 

informacji na temat wroga, udostępnianie sprzętu wojskowego. 

                 

 

 



 

 

 

Ćwiczenie podsumowujące 

Wymień jedną z organizacji wyspecjalizowanych ONZ i na podstawie 

informacji znalezionych w internecie omów jej działalność. 

 



Temat: Polska o organizacjach międzynarodowych. (30.04.) 

Zagadnienia do lekcji: 

 formy aktywności Polski w pracach ONZ,  

 okoliczności przystąpienia Polski do NATO,  

 udział wojsk polskich w działaniach militarnych NATO 

 

Zapoznaj się z krótkimi filmikami Polska w NATO 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2tGwiwon9bY  

https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/D2BDk8f7O  

 

Proszę zapoznaj się z podanymi treściami oraz informacjami                                               

z podręcznika strona 171-172  

Polska współpracuje z wieloma instytucjami o charakterze 

ponadpaństwowym. Udział Polski w organizacjach międzynarodowych: 

 ONZ- Organizacja Narodów Zjednoczonych 

 NATO- Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (członkiem od 1999 r.).  

 OBWE- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

 Rada Europy 

 Grupa Wyszehradzka 

 Rada Państw Morza Bałtyckiego  

 MCK- Międzynarodowy Czerwony Krzyż 

 Komitet Helsiński 

 Amnesty International 

 Greenpeace 

Ćwiczenie podsumowujące: 

Wyobraźcie sobie, że Polska nie należy do żadnych organizacji międzynarodowych i nie 

zezwala na działalność żadnej z nich na swoim terytorium. Jak uważacie: czy taka 

sytuacja byłaby korzystna dla Was i Waszych bliskich? Podyskutuj o tym z bliskimi            

i zapisz wnioski. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2tGwiwon9bY
https://epodreczniki.pl/a/polska-w-nato/D2BDk8f7O

