
Lekcja 1-2 (data: 27.03.2020 i 30.03.2020) 

TEMAT: ONZ- zjednoczony świat, zjednoczone narody. 

1. ONZ- Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

2. ONZ- powstała w 1945r., w celu utrzymania pokoju na świecie. 

3. ONZ- ma charakter pokojowy. 

4. Do ONZ należą 192 państwa, w tym Polska. 

5. Siedziba ONZ- Nowy Jork. 

6. Przewodniczący ONZ- to Sekretarz Generalny. 

7. Kadencja na stanowisku Sekretarza trwa 5 lat. 

8. Cele ONZ: 

 Utrzymanie pokoju na świecie; 

 Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami; 

 Ochrona praw człowieka. 

9. Podstawę funkcjonowania ONZ stanowią zapisy zawarte w KARCIE 

NARODÓW ZJEDNOCZONYCH. 

10. W skład ONZ wchodzą: 

 Fundusze i programy działające na rzecz: rozwoju, pomocy i praw 

człowieka; 

 UNICEF- działa na rzecz dzieci; 

 UNESCO- działa na rzecz nauki i oświaty; 

 WHO- działa na rzecz zdrowia; 

 Polska Akcja Humanitarna; 

 Międzynarodowy Czerwony Krzyż. 

11. ONZ- posiada RADĘ BEZPIECZEŃSTWA, w skład której wchodzi 15 

członków: 

 5- stałych (Chiny, Francja, Rosja, Anglia, USA) 

 10- zmiennych. 

12. Wszystkie państwa UE są członkami ONZ. 

13. UE współpracuje z ONZ w zakresie: 

 zapewnienie pokoju na świecie; 

 dbałość o środowisko; 

 pomocy humanitarnej potrzebującym, 

 przestrzegania praw człowieka; 

 rozwoju gospodarczego i handlu międzynarodowego; 



 przybliżanie innych kultur. 

Zad. domowe 

Zadanie domowe dotyczy wszystkich tematów, które do tej pory zostały 

przekazane drogą mailową. 

Polecenie: Proszę zalogować się na : epodrecznik.pl ; dalej okno- kształcenie 

ogóle; dalej: szkoła podstawowa; dalej: wiedza o społeczeństwie; dalej: kolejno 

szukamy następujących tematów i w nie klikamy, aby tam obejrzeć 

umieszczone filmy (zawsze są dwa): 

1. Polska w Unii Europejskiej. 

2. Polska w NATO. 

3. Czy w ONZ świat jest lepszy? 

INFORMACJA:  

1. ostatnie zadanie domowe, które zadałam (prasówka)- czekam na 

sprawdzenie do 27.03.2020r. Przypominam, że prasówka ma być napisana w 

zeszycie (lub wydrukowana i wklejona do zeszytu), następnie proszę zrobić 

zdjęcie i wysłać mi MMSem pod numer: 600-322-925. Proszę, aby zdjęcie było 

wyraźne, a pismo czytelne. (przypominam, że, aby zdjęcie z zadaniem do mnie 

dotarło, musi być włączony Internet w telefonie). 

2. Wysyłając mi zadanie domowe proszę się podpisać, tak, abym wiedziała kto 

je zrobił i przesłał. 


