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ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE 

Proszę dopasować nazwy organizacji międzynarodowych do definicji. 

A - ___ - organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa. 

Jej zadaniem jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony 

zdrowia i zwalczania epidemii, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. 

Polska jest krajem członkowskim tej organizacji od początku jej działalności (7 kwietnia 1948).

B - ___ - organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 roku w 

wyniku wejścia w życie, podpisanej 26 czerwca 1945 w San Francisco, Karty Narodów Zjednoczonych. 

Jest następczynią Ligi Narodów. Jej głównym celem jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków. Jednym z sześciu głównych organów 

tej organizacji jest Rada Bezpieczeństwa, która składa się z 5 stałych członków.

C - ___ -  organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie. Stanowi kontynuację Układu Ogólnego 

w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), została powołana w 1994 w Marrakeszu. Jej głównym 

zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami. Polska była jednym z 

państw założycielskich tej organizacji.

D - ___ - organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 roku. Celem istnienia tej 

organizacji była obrona militarna przed atakiem ze strony ZSRR i jego państw satelickich, od 1955 

zorganizowanych w strukturę Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR i rozwiązaniu Układu 

Warszawskiego (1991), pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu 

konfliktów regionalnych.

E - ___ -  międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz 

kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej 

członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby 

ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”.

F - ___ - międzynarodowa organizacja założona z inicjatywy barona Pierre’a de Coubertina 23 czerwca 

1894 r. w Paryżu. Kieruje ruchem olimpijskim organizując co 2 lata igrzyska olimpijskie (na przemian 

zimowe i letnie). Komitet działa na podstawie Karty Olimpijskiej. Stałą siedzibą tej organizacji jest 

Lozanna w Szwajcarii.
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1. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
2. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
3. Rada Europy

4. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl)
5. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
6. Światowa Organizacja Handlu (WTO)
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