
Temat: Organizacje międzynarodowe – ONZ. 

1. Wyjaśnij, co oznacza skrót ONZ. 

O …………………………………………………………. N ………………………………………. Z ……………………………….……………….. 

2. Wejdź na stronę: https://unic.un.org.pl/poznaj_onz/index.php  i poruszając się po zakładkach                               

ONZ w zarysie i Główne organy, wykonaj poniższe polecenia. 

a) Pokoloruj godło ONZ zgodnie z tym na stronie (zakładka godło i flaga) 

 

b) Uzupełnij brakujące informacje (zakładka historia)  

O………………………………………………. N………………………………………………..  Z……………………………………………… 

zrzesza niepodległe ………………………………………….., które dobrowolnie połączyły się w celu zapewnienia 

…………………………………………… i rozwoju społecznego na …………………………………………………….. . 

Organizacja ta powstała ………………… października 19………….. roku, po zakończeniu II …………………………….  

……………………………………………………………………… . Wtedy do ONZ należało …………………… państw. Obecnie do 

ONZ należy …………………… państw.   

c) Pomyśl i spróbuj samodzielnie uzupełnić brakujące informacje. 

GŁÓWNE CELE ONZ: 

• utrzymywanie p……………………..……… i bezpieczeństwa na ś…………………………………… , 

• rozwijanie przyjaznych relacji między p……………………………………. , 

• rozwiązywanie różnych p……………………………………..………. gospodarczych, społecznych, politycznych 

w ramach współpracy międzynarodowej, 

• ochrona praw cz…………………………………………………… . 

 

 

https://unic.un.org.pl/poznaj_onz/index.php


d) Uzupełnij tabelę (zakładka Główne organy – każdy organ ONZ ma swoją odrębną zakładkę) 

GŁÓWNE ORGANY ONZ 

Zgromadzenie 

O………………………………… 

inaczej nazywane 

Parlamentem 

N…………………………………… 

- siedziba w N…………………………… J……………………………… , 

- zasiadają w nim członkowie wszystkich państw członkowskich, 

- zatwierdza budżet ONZ, 

- przyjmuje nowych cz…………………………………………………… , 

 

R…………………………………….. 

Bezpieczeństwa 

- odpowiada za utrzymanie p……………………………. na świecie,  
- składa się z pięciu członków stałych - Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii                  
i USA oraz z dziesięciu członków niestałych, wybieranych na dwuletnią 
kadencję, 

R………………………….. 

Gospodarcza 

 i S…………………………………. 

- tworzy ją 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 
trzech lat, 
- zajmuje się rozwojem ekonomicznym, problematyką socjalną, 
k…………………..…………………, e………………………………………….………. , zdrowiem, 
przestrzeganiem praw cz………………………………………………. , 

Sekretariat 
- pracuje w nim personel urzędniczy, na którego czele stoi sekretarz 
g……………………………………………………….. , 
- organizuje pracę innych organów ONZ i wykonuje ich uchwały, 

Międzynarodowy 

T……………………………………… 

Sprawiedliwości 

- siedziba w H…………………………………. ,  
- to główny organ s……………………………………………………… ONZ, 
- składa się z ………………….. niezależnych sędziów,  
- rozstrzyga spory miedzy państwami, 

 

e) Znajdź w Internecie informację, kto i od kiedy, jest aktualnym Sekretarzem Generalnym ONZ. 

     

Obecnie funkcję Sekretarza Generalnego ONZ sprawuje                                  

A………………………………………… G……………………………………………………….                                                         

To polityk pochodzący z Portugalii.                                                                                                           

Urząd Sekretarz Generalnego ONZ objął 1 stycznia 20…………. roku. 

 


