
	

 

KLASA II LO PO SP                               MAJ 
WOS (ZAKRES PODSTAWOWY)             

 
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych 

- powstanie ONZ 
- podstawy działania ONZ 
- główne organy ONZ 
- działania ONZ na rzecz pokoju na świecie 
- system Narodów Zjednoczonych 
- operacje pokojowe ONZ 

 
Unia Europejska  

- etapy procesu integracji europejskiej 
- państwa członkowskie Unii Europejskiej 
- prawo Unii Europejskiej 
- strefa Schengen 
- strefa euro 
- obowiązujące akty prawa pierwotnego Unii Europejskiej 
- zasady i obszary funkcjonowania Unii Europejskiej 
- instytucje i organy Unii Europejskiej 
- prawa obywatela Unii Europejskiej 
- korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej dla państw i ich obywateli 

 
 

1. 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]. 
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Do każdego opisu dopisz pełną polską nazwę organizacji funkcjonującej w systemie ONZ. 

A…………………………………………………………………………………………….………………………………….………. 

B…………………………………………………………………………………………….………………………………….………. 

 

2. Spośród zdań dotyczących Organizacji Narodów Zjednoczonych wybierz dwa zdania 
prawdziwe. Zaznacz P przy tych zdaniach. 

A. Konferencja założycielska ONZ zakończyła się w 1946 roku podpisaniem 
Karty Narodów Zjednoczonych. P 

B. 
W Zgromadzeniu Ogólnym ONZ każde państwo członkowskie 
dysponuje 
jednym głosem. 

P 

C. Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 5 stałych i 15 niestałych 
członków. P 

D. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to główny organ sądowy 
ONZ. P 

E. 
FAO to organ wyspecjalizowany ONZ zajmujący się rozwojem 
współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie oświaty, nauki i kultury. 

P 

 

3. Traktat z Maastricht wszedł w życie: 

a. 1 grudnia 1991 roku 
b. 7 lutego 1992 roku 
c. 1 listopada 1993 roku 

 

4. Dokonał zmiany w trzech filarach przenosząc część kompetencji z III do I. Zwiększył 
znaczenie organów UE w zakresie polityki bezpieczeństwa, współpracy policyjnej i 
sądowej w sprawach karnych, to główne postanowienia: 

a. Traktatu amsterdamskiego 
b. Traktatu z Maastricht 
c. Traktatu nicejskiego 
 

5. Trzeci filar Unii Europejskiej obejmuje: 

1. współpracę policyjną i wojskową 
2. wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa 
3. współpracę policyjną i sądową 
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6. Wspólną walutę euro wprowadzono: 

1. 1 stycznia 1998 roku 
2. 1 stycznia 1999 roku 
3. 1 stycznia 2000 roku 

 

7. Zaznacz w tabeli literą P wydarzenie chronologicznie pierwsze, a literą O—wydarzenie 
chronologicznie ostatnie. 

A. wstąpienie Polski do Rady Europy  
B. wstąpienie Polski do Unii Europejskiej  
C. wstąpienie Polski do Organizacji Narodów Zjednoczonych  
D. wstąpienie Polski do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego  

 
 
8. Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą państw europejskich. 
Do każdego podanego opisu dopisz nazwę właściwego państwa oraz numer, którym 
oznaczono je na mapie. 
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 Opis państwa Nazwa 
państwa 

Numer 
na mapie 

A.  Państwo, w którym rozegrały się wydarzenia zwane 
pomarańczową rewolucją. 

 
 

B.  Państwo założycielskie Wspólnot Europejskich.  
 

C.  Państwo, w którym w latach 90. XX wieku toczyła  
się wojna domowa. 

 
 

D.  Państwo graniczące z Polską, uczestniczące w 
pracach Grupy Wyszehradzkiej. 
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