
	

 

KLASA II LO PO SP                   CZERWIEC 
WOS (ZAKRES PODSTAWOWY)             

 
 
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego  

- geneza i cele NATO 
- organy NATO 
- państwa członkowskie NATO 
- działania NATO na rzecz pokoju na świecie 
- USA w strukturach NATO 

 
Służby zagraniczne Polski  

- istota i cele polityki zagranicznej 
- dyplomacja 
- placówki dyplomatyczne i ich zadania 
- ambasady i konsulaty 
- działalność polskiej dyplomacji 

 
1. Na podstawie wykresu oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli 

informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa. 
 

Które z następujących stwierdzeń jest bliższe Pana(i) poglądowi na temat przynależności Polski 
do NATO?  

 
Przynależność do NATO: 
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Przynależność do NATO:  

 
Źródło: 20 lat członkostwa Polski w NATO. Komunikat z badań CBOS, nr 31/2019, 

Warszawa 2019, s. 11, 13. 
 
 

1. Najwięcej respondentów wyrażało pozytywne opinie o NATO  
w roku poprzedzającym wejście Polski do tej organizacji. 

P F 

2. Liczba respondentów przekonanych, że przynależność do 
NATO oznacza podporządkowanie Polski innym siłom 
zewnętrznym, systematycznie maleje od 1999 r. 

P F 

3. Większość ankietowanych w całym badanym okresie wyrażała 
pozytywną opinię o członkostwie Polski w NATO. 

P F 

 
 

2. Wpisz właściwe zakończenie zdań. 
 
Najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach międzynarodowych jest— 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kontroluje prowadzenie polityki zagranicznej, decyduje o wojnie i pokoju, w pewnym 
stopniu uczestniczy w realizacji polityki zagranicznej— 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ma decydujący wpływ na kształt i główne kierunki polityki zagranicznej państwa— 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Odpowiada za realizację polityki zagranicznej państwa, prowadzi rokowania, zawiera 
umowy, utrzymuje kontakt z przedstawicielami innych państw, mianuje członków misji 
dyplomatycznych— 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Urzędy działające na terytorium innych państw. Ich zadaniem jest nie tyle 
reprezentowanie państwa i jego interesów, ile ochrona interesów swoich obywateli— 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest 
prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa. 
 

W 1991 roku NATO przyjęło Koncepcję Strategicznego Sojuszu, która 
przewidywała możliwość uczestniczenia w operacjach pokojowych. 

 

Pierwszą samodzielną akcją zbrojną NATO była interwencja w Kosowie 
(24 marzec 1999 - 10 czerwiec 1999). 

 

Rada Północnoatlantycka podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje 
dotyczące sojuszu, które zapadają większością bezwzględną. 

 

Główny organ NATO złożony ze stałych przedstawicieli państw 
członkowskich oraz sekretarza Generalnego Paktu to Rada 
Północnoatlantycka. 

 

Główne siły obrony to jednostki pozostające w różnym stopniu 
gotowości, które mogą być użyte w każdym regionie. W ich skład 
wchodzi kilka dywizji pancernych i zmechanizowanych z USA i Wielkiej 
Brytanii. 

 

 
 

4. Zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych, związanie Rzeczypospolitej Polskiej 
umową międzynarodową wymaga zgody wyrażonej w drodze: 
 
a. ogłaszania lub przez zawieranie  
b. ratyfikacji lub przez zatwierdzenie   
c. obowiązywania lub przez wykonywanie 

  
 

5. Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Najwyższym przedstawicielem danego państwa za granicą jest: 

 
a. sekretarz generalny                  
b. ambasador 
c. minister spraw zagranicznych        
d. konsul 
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