
 Wiem co trzeba - luty - WOS - liceum – klasa III, poziom rozszerzony 

 

II.II. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

1.Współczesne konflikty międzynarodowe 

1. Organizacja Narodów Zjednoczonych 

2. Międzynarodowy system bezpieczeństwa 

Wymogi podstawy programowej: 

– ruch alterglobalistyczny 

– istota konfliktów międzynarodowych 

– przyczyny konfliktów zbrojnych w przeszłości 

– współczesne konflikty zbrojne 

– przyczyny konfliktów w XXI w. 

– podział konfliktów 

– terroryzm 

– metody działań terrorystów 

– rodzaje terroryzmu ze względu na motywacje sprawców 

– strategie walki z terroryzmem 

– pacyfizm 

– metody pokojowego rozstrzygania sporów 

– Pokojowa Nagroda Nobla 

– Liga Narodów 

– Karta atlantycka i Deklaracja Narodów Zjednoczonych 

– konferencja w San Francisco – Karta Narodów Zjednoczonych 

– cele i zasady działania ONZ 

– organy ONZ – ich kompetencje i sposób działania 

– System Narodów Zjednoczonych 

– organizacje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych 

– rola ONZ po II wojnie światowej i zakończeniu zimnej wojny 

– reforma ONZ 

– bezpieczeństwo międzynarodowe 



– operacje pokojowe ONZ 

– unilateralne i multilateralne sposoby zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego 

– Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego – geneza, cele i struktura  

– relacje między państwami NATO a państwami nieczłonkowskimi 

– współczesne zadania NATO 

– Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

– koncepcja bezpieczeństwa OBWE 

– wybrane regionalne systemy bezpieczeństwa i współpracy na świecie 

 

Zadanie 1.  

O działaniach polskich oddziałów w państwach Azji 

Opis A. Z nowym charakterem działań przyszło się zmierzyć […] w lutym 2004 roku. […] 

Największym wyzwaniem […] było powstanie Armii Mahdiego Muktady as-Sadra. Polskie 

plutony […] przez kilka dni były oblegane przez sadrystów oraz bojowników Al-Kaidy i 

czeczeńskich. 

Opis B. Polacy stacjonowali m.in. w Kabulu, Ghazni, Kandaharze, […] przejęli 

odpowiedzialność za prowincję Ghazni, w której pozostali do końca 2013 roku. Nasi 

żołnierze walczyli z talibami, odbudowywali prowincję Ghazni, pomagali szkołom, szpitalom 

i sierocińcom. 
„Obronność. Zeszyty Naukowe” 2014, nr 1(9); www.polskieradio.pl 

Fragment mapy politycznej Azji 

 
www.worldatlas.com 

 

Uzupełnij tabelę – do każdego opisu działań dopisz nazwę państwa, w którym były one 

prowadzone, oraz numer, którym oznaczono to państwo na mapie. 

 



Nazwa państwa  Numer na mapie 

Opis A.  

Opis B.  

 

 

Zadanie 2.  

O konflikcie etnicznym w Afryce 

W 1994 roku […] w walkach na tle etnicznym pomiędzy plemionami Tutsi i Hutu zginęło 

około 800 tysięcy ludzi. Zajścia rozpoczęły się 7 kwietnia 1994 roku […]. Systematyczna 

masakra mężczyzn, kobiet i dzieci trwała około 100 dni. 

www.unic.un.org.pl 

Podaj nazwę państwa, na terenie którego miał miejsce konflikt opisany w tekście. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 3.  

O organizacjach funkcjonujących w systemie ONZ 

Opis A. Dąży do zapewnienia wszystkim ludziom możliwie najwyższego poziomu zdrowia. 

Współpracuje z rządami przy opracowywaniu i realizacji narodowych planów ochrony 

zdrowia, pomaga w transferze technologii, promuje standardy i rozpowszechnia informacje w 

dziedzinie ochrony zdrowia. 

Opis B. Dąży do poprawy warunków wyżywienia i życia ludności, popiera rozwój rolnictwa i 

międzynarodową wymianę produktów rolnych. Od 1961 roku rozwija kampanię walki z 

głodem, której celem jest zwiększenie produkcji żywności przez zastosowanie nowoczesnych 

metod w rolnictwie. 

Na podstawie: www.unic.un.org.pl/wolontariat/pomoc_a_wol.php [dostęp: 17.02.2015]. 

 

Na podstawie opisu napisz pełną polską nazwę organizacji funkcjonującej w systemie ONZ. 



A. …………………………………………………………………… 

B. …………………………………………………………………… 


