
 

 

 

 

                    Klasa VIII WOS poniedziałek 27.04.2020r. 

     

 

 

     Temat:Organizacje międzynarodowe. 

 

1) Zapisz temat w zeszycie. 

2) Przeczytaj temat z podręcznika-str. 168-171 

3) Zapisz notatkę do zeszytu. 

Każde państwo dąży do osiągnięcia wyznaczonych celów czyli do realizacji własnej 

racji stanu zarówno w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej(ZAGRANICZNEJ) 

Aby wykonywać swoje zadania współpracuje a czasami rywalizuje na arenie 

międzynarodowej z innymi państwami. Te działania państwa nazywamy polityką 

zagraniczną. Ważnym jej elementem polityki zagranicznej jest współpraca 

międzynarodowa. 

       a) Organy wewnętrzne prowadzące polska politykę zagraniczną to: 

– Prezydent RP 

– Parlament 

– Premier i Rada Ministrów 

– Minister Spraw Zagranicznych 

       b)Organy zewnętrzne to: 

                          -służba dyplomatyczna z ambasadorem na czele 

                          -służba konsularna z konsulem na czele 

 Zadania ambasadora i konsula str168.Mają one swoje placówki w wielu krajach 

na całym świecie. Zajmują się sprawami wyznaczonymi przez władze polskie. 

Reprezentują swoje państwo w oficjalnych kontaktach, organizują lokale wyborcze 

podczas wyborów, pomagają obywatelom, którzy w danym kraju znaleźli się w 

trudnej sytuacji np. zgubili paszport. 

   

 Polska na arenie międzynarodowej realizuje swoje inte resy nie tylko poprzez 

prowadzenie polityki zagranicznej lecz także poprzez członkostwo i udział w pracach 

organizacji międzynarodowych. Powołanie takich organizacji pozwala państwom na 

wspólne rozwiązywanie problemów nawet o zasięgu globalnym. 

   Polska należy do NATO (Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego) do 1999r., do 

Unii Europejskiej od 01.05.2004r. Od 1945r. Polska należy do Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 

      ONZ- powstała w 1945r. Polska była jednym z państw założycielskich..Głównym 

celem jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. 

       Główne organy, cele i działalność- patrz podręcznik str. 169. 

 

     NATO- międzynarodowa organizacja o charakterze polityczno-wojskowym, która 



powstała w 1949r. W razie zagrożenia państwo ma zagwarantowana pomoc ze strony 

innych państw członkowskich. 

    Patrz podręcznik str. 170. 

 

   Zadania 

 

1) Poszukaj informacji na temat polskich działań na forum ONZ 

2) Napisz, do jakich innych organizacji Polska jeszcze należy? 

3) Wykonaj z podręcznika ćwiczenia: 3 i 7 str. 173. 

  Zadanie dla chętnych- Przygotuj prezentację o ONZ i NATO. 

 

 

   Czwartek 30.04.2020r.. 

 

    Temat: Unia Europejska, proces integracji. 

 

 

1) Zapisz temat do zeszytu. 

2) Przeczytaj temat- podręcznik. ,str.174-175. 

3) Zapisz notatkę. 

 A) Integracja europejska to ścisła współpraca między państwami Europy. Politycy 

zachodnioeuropejscy uważali, że integracja umożliwi: 

           -odbudowę gospodarczą po zniszczeniach II wojny światowej, 

           -stworzenie ekonomicznej przeciwwagi dla rosnącej potęgi USA i ZSRR, 

          -utrzymanie pokoju w Europie. 

   B)Proces integracji europejskiej zapoczątkowało utworzenie przez Belgię, Francję, 

Holandię, Luksemburg, Niemcy, Włochy trzech wspólnot europejskich, czyli 

organizacji o charakterze gospodarczym: 

• w 1951r. -Europejska Wspólnota Węgla i Stal i(EWWiS), 

• w 1957r..- Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska 

Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). 

C) Powstanie Unii Europejskiej. 

  Przełomowym wydarzeniem w procesie integracji europejskiej było podpisanie w 

1992r. Traktatu z Maastricht. Na mocy tego dokumentu utworzono nową organizację 

o szerokich uprawnieniach- Unię Europejską. 

 Zadania: 
 

1.Wpisz najważniejsze zadania Unii Europejskiej. 

2.Napisz krótką notatkę o ojcach- założycielach zjednoczonej Europy. 

3.Poszukaj informacji:jakie państwa wraz z Polską weszły do Unii Europejskiej 

01.05.2004r.,kiedy odbyło się ostatnie rozszerzenie Unii i jakie państwa przystąpiły 

do niej, ile państw należy obecnie do Unii? 

   Wykonaj ćwiczenie 1 z podręcznika-str 178. 

 

Uwaga: Wszyscy pracują i przesyłają prace na mojego maila. 


