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oBGANlzAcJE MlĘDZYNARoDoWE
Zadanie 1,
wpiŚŻ w€ właściwe miejsca tabeli nazł-y płaszczyzn, do których odnoŚŻą 6ię podarre cele integracii,
oraz podaj po jednym przyldadŻie oI8anizacji działaiłcych w łm Żakresie.

Wybrane cele integracii Płaszczyzna integracii Pe ykłacl organizacji
międŻynarodowej

Ułatwienia W hand|u międzynarodowym'
swobodny prŻepływ kapitału oraŻ poszerzanie
rynków zb}łu.

ZapeWnienie bezpieczeństwa krajom
członkowskim, zapobieganie konf liktom,
akcje prewencyine.

lntegrowanie się narodóW, wspólne
działania wobec innych państw
iorganizacii.

Zadanie 2,
Mapy przedstawiają Państwa czlonkowskie dwóch organizacji międz}'rrarodowych.

a) wpiŚz pod kłźdą mapą właściwą naŻwę organiżacii.

b) Podaj głólr'rte Ćel€ tych olganjŻaąi.

c) wymień naŻ$']r Pięciu państw €ŻłonkowŚkich tych olganizacji.

Agnieszka
Pole tekstowe
TEMAT: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE.Zapoznaj się z rozdziałem z podręcznika /str. 144-150/.Wykonaj kartę pracy w terminie do 3.12 i odeślij na adres: dyrektor@cku2.waw.pl



Zadanie 3,
Uzupełnii zdania określ€niami wybnnymi spośIód Podanych. wpisz ie w odpowiedniej formie.

biląns handlu Żagraniczneło' ekPortować' i,11portob,ać, handel.agrafiicŻry], reeksportować

} Polska to wiodący producent w}'robó\"r' meblarskich' są one z powodzeniem

na rynki zagnnicŻne.

2. Małe zasoby gazl ziemnego Śkutkują tym, że musimy go

graĘic)ł

zza wschodniej

3. Niewielką część gazu ziemne8o się z Polski do Niemiec, cz€ch i słowacii.

4' Roczne zestawienie wartości eksportu i importu towarów i usłu8 nazy.lvamy

Zadanie 4,
Poniżej wymieniono cztely cele wybranych organizacji międz}narodo\Ą'ych. 

- .
A. Głóvr'n}.rn Żałoźeniem tej olganizac.ii iest dbalość o przestr?eganie praw czl;wieka w okresie wojen,

konflików zblojnych i kataklizmów olaz walka z głodem i niedo4.wieniem.
B. Głównym zadaniem tej organizacji jest wzmocnienie współpracy gospodarcuej i Żniesienie bariel

handlowych w kraiaCh Ameryki Południowej.
c. zadaniem tei olganiŻacji iest zacieśnianie wspóĘrary na kont'pencie i dążenie do powstania

zjednoczonej Afryki, w któIej będŻie obowiąz}'wać wspólna waluta.
D' Do głół'nych celów tej oĘanizacji należ4: zapewni€nie Pokoiu i bezpiecŻeńŚtwa na świecią poszani_

wanie praw człowieka oĘz wa]ka z nbóstwem.

DobieP do każdej ofganiŻacji międŻ}rrarodowej rł).rnietrionei w tabeli opiś iei działalności. w tym
c€tu zaznacŻ właściwą literę (A-D).

Zadanie 5.
\r'r'spółpraca \^r€urolegionach dotycŻy iednostek Śamorządo\łych obszaJów PrŻygranicznych połoźonych
w sąsiadujących ze sobą Państwach.
UŻupełnii tabelę naz$'ami dwóch klaiów, które sranicą ż PolŚĘ i wchodzą w skład wymienionych
eurorcgionów.

Nażwa organizacji oznacŻenia literowe opisów
organizacja NarodóW zjednocŻonych (oNą B c D

Międzynarodowy Komltet czerwonego Krzyża (lcRc) B c D

UniaAfrykańska (UA) B c D

Nr Nazwa eurotegionlr Nazwy k.ajów

1. Bug

2. Nysa

Karpaty

4- Beskidy




