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Olimpiada Wiedzy o Polsce 

i Świecie Współczesnym 

 

LVI Edycja 

 

 

Etap szkolny 

28.11.2014 

 

Czas pracy: 

90 minut 

 

Instrukcja dla zawodnika 

 

1. Sprawdź, czy test zawiera 19 stron (zadania 1–35 oraz brudnopis). Ewentualny brak 

strony zgłoś członkowi komisji szkolnej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym (OWoPiŚW). 

2. Pamiętaj, że rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności, 

korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone, a komisja OWoPiŚW może 

zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności pracy. 

3. Za rozwiązanie testu możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów. Przy każdym zadaniu 

wpisano liczbę punktów do uzyskania. Za odpowiedź komisja OWoPiŚW może przyznać 

wyłącznie pełne punkty.  

4. Odpowiedzi wpisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.  

5. Pamiętaj, że nie będą oceniane poprawne informacje wykraczające poza zakres polecenia. 

Jeśli zaś podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają 

z  polecenia w zadaniu) świadczą o braku zrozumienia omawianego zagadnienia 

i  zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką komisja OWoPiŚW 

oceni na zero punktów. 

 

PARTNERZY OWoPiŚW 
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Zadanie 1.                        …/1 pkt 
Podkreśl nazwę współczesnej koncepcji polityki, której odpowiada poniższy opis. 

 

Powstała w USA koncepcja, której istota znalazła swój wyraz w słynnym powiedzeniu, że 

„podstawowym celem każdego prezydenta USA jest wygrać wybory”. Koncepcja ta zakłada, że 

istotą polityki jest przede wszystkim osiągnięcie skutecznego, zwycięskiego wyniku w wyborach. 

Polityka to zatem – zgodnie z tę teorią – sztuka bycia wybieranym i bycia wybranym, co jest celem 

w samym sobie, a nie środkiem prowadzącym do właściwego celu politycznego. 

 

a)  Klasyczna koncepcja polityki   

b)  Koercyjna koncepcja państwa    

c)  Koncepcja polityki bez ideologii 

d) Konfliktowa koncepcja polityki 

 

 

Zadanie 2.                        …/1 pkt 
Rozstrzygnij, które zdania dotyczące daniny publicznej w Polsce zawierają informacje 

prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz w odpowiedniej rubryce 

znak „X”.  

 
 Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

a) 
Daniny publiczne – w kategoriach konstytucyjnych – są zaliczane do 

ciężarów i świadczeń publicznych.  

  

b) 
Zgodnie z polskim prawem, danina publiczna może mieć charakter inny 

niż pieniężny. 

  

c) 
Danina publiczna ma charakter obowiązkowy i ustawowy, a więc wynika 

z aktu prawnego uchwalanego przez parlament. 

  

  

 

Zadanie 3.                        …/1 pkt 
Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 

 

Od 1 maja 1993 r. Polska uznaje jurysdykcję 

a)  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  

b)  Międzynarodowego Trybunału Karnego  

c)  Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości  

d)  Stałego Trybunału Arbitrażowego (Rozjemczego) 

 

 

Zadanie 4.                                 …/1 pkt 
Rozstrzygnij, które wydarzenie chronologicznie było pierwsze, a które – ostatnie. W tabeli 

obok dwóch z nich wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”.  

 

 Wydarzenie związane z procesem rozpadu Jugosławii Pierwsze Ostatnie 

a) Ekstradycja Slobodana Miloševicia do Hagi   

b) Powstanie Federalnej Republiki Jugosławii, obejmującej Serbię i Czarnogórę   

c) Proklamowanie przez Słowenię i Chorwację niepodległości   

d) Rozpoczęcie rokowań w Dayton   

e) Śmierć marszałka Josipa Broz Tito    
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Zadanie 5.                        …/2 pkt 
Na podstawie materiałów źródłowych oraz własnej wiedzy rozstrzygnij, które zdania na temat 

wymiany studenckiej w ramach programu ERASMUS zawierają informacje prawdziwe, a 

które – fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

 

„W latach 1987–2012 w ramach programu Erasmus z możliwości odbycia części studiów lub 

praktyki za granicą skorzystało ponad 2,7 miliona studentów ze wszystkich krajów uczestniczących 

w programie. W roku akademickim 1987/88 było to 3244 studentów z 11 państw, a w roku 

akademickim 2011/12 – 252 827 studentów (204,7 tys. biorących udział w studiach za granicą i 

48,1 tys. biorących udział w praktykach za granicą) z 33 państw […]. W roku akademickim 

2011/12 najwięcej studentów na studia za granicę wysłała Hiszpania, a w dalszej kolejności były to: 

Niemcy, Francja, Włochy i Polska. W tym samym roku akademickim, studenci najchętniej na 

studia wyjeżdżali do Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. […]  

W latach 1998–2013 z wyjazdów oferowanych w ramach programu Erasmus skorzystało                  

139 577 polskich studentów, w tym w roku akademickim 1998/99 – 1 426 studentów, w roku 

akademickim 2011/12 – 15 315 studentów, a w roku akademickim 2012/13 – 16 221 studentów. 

[...] W latach 1998–2012 do Polski przyjechało 45 626 studentów zagranicznych […]” 
 

Źródło: A. Zygierewicz, Międzynarodowa mobilność edukacyjna studentów, „Analizy”, Biuro Analiz Sejmowych, ISSN 1899-1114, nr 11 (115),                

11 lipca 2014, s. 5.     

 
Wykres 1. Najchętniej wybierane przez polskich studentów kraje docelowe w latach 1998–2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykres 2. Kraje, z których pochodzą studenci najchętniej przyjeżdżający do Polski w latach 1998–2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Zygierewicz, Międzynarodowa mobilność edukacyjna studentów, „Analizy”, Biuro Analiz  Sejmowych, 

ISSN 1899-1114, nr 11 (115), 11 lipca 2014, s. 5.     
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 Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

a) 
W roku akademickim 2011/12 Polska znalazła się wśród pięciu krajów 

najchętniej wybieranych przez studentów zagranicznych. 
  

b) 
Polska ma ujemne saldo wymiany akademickiej (-SWA), wyrażające różnicę 

pomiędzy liczbą studentów przyjeżdżających – P i wyjeżdżających – W                   

[P–W = -SWA] 
  

c) 
Udział studentów z Niemiec w liczbie studentów zagranicznych, którzy 

przybyli do Polski w ramach programu ERAMUS w latach 1998–2012 

wyniósł ponad 60 proc. 
  

d) Polska stała się partnerem programu ERASMUS z chwilą wejścia do UE.   

e) 
Program Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów  

i pracowników. Od kilku lat stanowi część programu „Uczenie się przez 

całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme). 
  

f) 
Wśród państw uczestniczących w programie ERASMUS znajdują się 

kraje UE i EFTA oraz Turcja. 
  

  

Zadanie 6.                        …/1 pkt 
Do podanych opisów dopisz nazwy właściwych statusów prawnych.  

 

A.  Osoba powracająca do ojczyzny z dobrowolnego lub przymusowego miejsca długotrwałego 

pobytu poza granicami swego kraju. Przesłanki przyznania takiego statusu reguluje w Polsce 

ustawa z 9 listopada 2000 r., która również wprowadza jego definicję jako osoby polskiego 

pochodzenia, przybyłej do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu […]             

z zamiarem osiedlenia się na stałe.    

  ........................................................... 

B.  Osoba, która musiała opuścić terytorium, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności i nie może skorzystać ze sprawowanej przez to państwo ochrony 

(dodatkową przesłanką jest indywidualna obawa przed prześladowaniem w swoim kraju ze 

względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej 

grupy społecznej). Instytucja tego statusu wprowadzona została w Konwencji Genewskiej z 

1951 r., zmienionej Protokołem Nowojorskim z 1967 r. 

  ............................................................ 

 

Zadanie 7.                        …/1 pkt 
Na podstawie przedstawionego logo, tekstu oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.  

 

„Potrzebę powołania organizacji, mającej być platformą 

współpracy ogólnoeuropejskiej, sygnalizowano tuż po 

zakończeniu II wojny światowej. W pamiętnym 

przemówieniu na Uniwersytecie w Zurychu w dniu                                                                                                      

19 września 1946 r. były premier Wielkiej Brytanii Winston 

Churchill mówił: „Powinniśmy zbudować coś na kształt 

Stanów Zjednoczonych Europy (…) To w tym duchu 

zwracam się do was słowami: „Europo, przebudź się!”.  

Kongres w Hadze z 1948 r. […], podczas którego państwa podjęły wielostronne negocjacje nad 

kształtem nowej organizacji, zgromadził ok. tysiąca delegatów. W rezultacie [w kolejnym roku]              

10 państw podpisało w Londynie statut nowej organizacji. […]”  

Źródło: Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl oraz strona organizacji  
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A. O jakiej organizacji mowa? Podaj jej nazwę. 

 

…………………………………………………. 

 

B. Podkreśl nazwę państwa, które nie należy do tej organizacji. 

 

a) Azerbejdżan 

b) Białoruś 

c) Czarnogóra 

d) Gruzja 

e) Turcja 

 

Zadanie 8.                                …/ 1 pkt 
Do każdej informacji o instytucji dopisz jej nazwę.  
 

 Informacja o instytucji Nazwa instytucji 

a) 

Organ władzy sądowniczej orzekający w zakresie odpowiedzialności 

konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. 

W jego skład wchodzi przewodniczący, dwóch zastępców i szesnastu 

członków. 

 

b) 
Organ władzy sądowniczej, którego podstawowym zadaniem jest 

kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych. W jego skład 

wchodzi piętnastu sędziów. 

 

c) 

Organ władzy sadowniczej, którego podstawowym zadaniem jest 

sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów 

powszechnych i wojskowych. W jego ramach funkcjonują cztery izby: 

Cywilna, Karna, Wojskowa oraz Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i 

Spraw Publicznych.  

 

 

Zadanie 9.                                 …/1 pkt 
Podkreśl nazwę operacji wojskowej NATO, w której polskie siły nie brały/nie biorą udziału.  

a)  Operation Active Endeavour – operacja na Morzu Śródziemnym 

b)  Baltic Air Policing Mission – misja ochrony przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii 

c)  ISAF Afganistan (Operacja Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie) 

d) KFOR Kosovo (Kosovo Force) – międzynarodowe siły pokojowe na terenie Kosowa  

w ramach operacji wsparcia pokoju Joint Guardian 

e)  Ocean Shield – operacja NATO przeciwko piractwu morskiemu u wybrzeży Somalii 

 

Zadanie 10.                       …/1 pkt 
Do każdego organu stanowiącego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce 

przyporządkuj numer z odpowiednim modelem ordynacji obowiązującej w wyborach 

samorządowych do danego organu.  

 
1) ordynacja proporcjonalna    

2) ordynacja większościowa 

 

 Organ stanowiący Numer z modelem ordynacji  

a) Rada gminy niebędącej miastem na prawach powiatu  

b) Rada miasta na prawach powiatu  

c) Sejmik województwa   
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Zadanie 11.                       …/1 pkt 
Przyporządkuj nazwę organu do właściwej organizacji międzynarodowej. 

 

a)  Rada Europy 

b)  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) 

c)  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

d)  Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) 

 

1)  Komitet Wykonawczy 

2)  Stała Rada 

3)  Komitet Ministrów 

4)  Rada Gospodarcza i Społeczna 

 

Zadanie 12.                       …/1 pkt 
Do opisu funkcji prezydenta przyporządkuj literę alfabetu z odpowiednią nazwą państwa.  

 
a) Austria  d)  Irlandia 

b) Finlandia  e)  Polska 

c) Francja  f)  USA 

 

Opis funkcji Litera z nazwą państwa  

Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję z 

możliwością jednokrotnej reelekcji. Odgrywa decydującą rolę w tworzeniu rządu, z 

którym może aktywnie współpracować. Ma znaczący wpływ na kreowanie jego 

polityki, gdyż przewodniczy obradom Rady Ministrów. Prezydent podpisuje 

ordonanse (dekrety z mocą ustawy) oraz dekrety wydawane przez rząd, a wiele jego 

aktów nie wymaga kontrasygnaty ani premiera, ani ministrów. 

 

 

Zadanie 13.                       …/1 pkt 
Na podstawie przedstawionego logo, tekstu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia dotyczące 

polskiej partii politycznej.   
 

Partia polityczna o charakterze konserwatywno-liberalnym  

i eurosceptycznym. Ugrupowanie określa się jako antyunijne, a zarazem 

proeuropejskie – krytykuje Unię Europejską (UE) za – jak twierdzą 

członkowie partii – jej lewicową ideologię, biurokrację, etatyzm i silne 

interwencjonistyczne działania wobec gospodarek krajów członkowskich. 

Postuluje likwidację UE i przywrócenie pierwotnej strefy wolnego handlu, 

jaką była Europejska Wspólnota Gospodarcza.  
          

Źródło: strona internetowa partii 

 
 

A. Podaj nazwę partii:  ................................………………………………………………………… 

 

B.  Rozstrzygnij, czy zdanie na temat ugrupowania zawiera informację prawdziwą czy 

fałszywą. W tabeli obok zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

 

Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. partia zdobyła czwarte 

miejsce oraz pięć mandatów. 
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Zadanie 14.                                                          …/1 pkt 
Na podstawie tekstu, plakatu oraz wiedzy własnej uzupełnij zdania. 

 

Jednym z najsłynniejszych „filmów-półkowników” jest polski dramat 

historyczny pt. „Przesłuchanie” z 1982 r., w reżyserii i wg 

scenariusza Ryszarda Bugajskiego, którego rozpowszechnianie 

zostało uniemożliwione przez cenzurę w Polsce okresu komunizmu. 

Nazwa tego typu filmów pochodzi od przechowywania ich na półkach 

magazynowych (w metalowych futerałach, zawierających taśmę 

zwiniętą w szpule).  

 

A. Sprawowanie kontroli urzędniczej nad przekazami jeszcze nie 

opublikowanymi określa się pojęciem  

„cenzury ……………………….………”; inaczej: kontrola 

publikacji przed ich ukazaniem się w druku, na scenie itp.                 

Film pt. „Przesłuchanie” jest jej przykładem.  
 

Źródło: http://www.filmweb.pl 

B.  Termin „cenzura …………………………….” stosowany jest na określenie poszukiwania, 

karania i ewentualnego wycofania z obiegu wydawniczego materiałów, które już się do niego 

przedostały (nie zostały ocenzurowane przed publikacją); inaczej: kontrola publikacji po ich 

ukazaniu się w druku, na scenie itp. 
 

 

Zadanie 15.                       …/1 pkt 
Rozstrzygnij, które informacje dotyczące myśli politycznej są prawdziwe, a które fałszywe.  

W tabeli obok każdego zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

 

 Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

a) 
Egalitaryzm jest nurtem myśli politycznej, w ramach którego głoszone są 

postulaty równości obywateli w sferze społecznej i politycznej. Był jednym 

z naczelnych haseł rewolucji francuskiej (1789). 

  

b) 
Despotyzm (grec. despotes – pan, władca) jest formą nieograniczonej 

władzy najbogatszych grup społecznych. W starożytności związany był ze 

swoistą formą ustrojową państw Wschodu. 

  

c) 

Leseferyzm jest poglądem filozoficznym, zgodnie z którym państwo 

powinno restrykcyjnie nadzorować aktywność gospodarczą obywateli. Idee 

leseferyzmu głosili twórcy ekonomii klasycznej – Adam Smith i David 

Ricardo. 

  

 

 

Zadanie 16.                       …/1 pkt 
Uzupełnij tekst poprzez wpisanie prawidłowych nazw organów w strukturze NATO. 

 

(A) ………………………………….…………… Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego 

(NATO) odpowiedzialny jest m.in. za kierowanie pracami (B) …………………………..…… 

…………………………., która jest najważniejszym, traktatowym organem organizacji.  
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Zadanie 17.                       …/2 pkt 
Mapa polityczna Afryki 

Na terytorium państwa zaznaczonego na mapie 

znakiem „X” ma swoją siedzibę organizacja, 

która została wpisana w 2013 r. na listę 

zagranicznych organizacji terrorystycznych, 

prowadzoną przez Departament Stanu USA. 

Podaj nazwę tej organizacji oraz państwa 

zaznaczonego znakiem „X”. 

 

A. Nazwa organizacji   

 

……………………………………  

 

B. Nazwa państwa        
 

……………………………………  

 
 

 

Źródło: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/af.htm 

 

Zadanie 18.                       …/2 pkt 
Na podstawie fragmentu dzieła oraz własnej wiedzy odpowiedz na poniższe pytania. 

 

„Jedyną drogą do tego, żeby ustanowić taką moc nad ogółem ludzi, która by była zdolna bronić ich 

od napaści obcych i od krzywd, jakie sobie czynią wzajemnie, i która by przez to dawała im takie 

bezpieczeństwo, iżby swoim własnym staraniem i płodami ziemi mogli się wyżywić i żyć w 

zadowoleniu – otóż jedyną taką drogą jest przenieść całą ich moc i siłę na jednego człowieka albo 

na jedno zgromadzenie ludzi, które by mogło większością głosów sprowadzić indywidualną wolę 

ich wszystkich do jednej woli. […] To jest czymś więcej niż zgodą czy zezwoleniem; to jest realna 

jedność wszystkich w jednej i tej samej osobie, powstała na mocy ugody każdego człowieka z 

każdym innym tak, jak gdyby każdy człowiek powiedział każdemu innemu: <<daję upoważnienie  

i przekazuję moje uprawnienia do rządzenia moją osobą temu oto człowiekowi albo temu 

zgromadzeniu, pod tym warunkiem, że i ty przekażesz mu swoje uprawnienia i upoważnisz go do 

wszystkich jego działań w sposób podobny>>. Gdy to się stanie, wielość ludzi, zjednoczona w 

jedną osobę, nazywa się państwem, po łacinie civitas. [...]” 

Wg przekładu Czesława Znamierowskiego, PWN, Warszawa 1954, s.107-237.  

 

 

A. Kto jest autorem traktatu filozoficznego, którego fragment został przytoczony?                                                                                           

(podaj imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………… 

 
B. Czy filozof ten jest reprezentantem tzw. kontraktualizmu?  

(odpowiedz „tak” lub „nie”)    

 

………………….………… 
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Zadanie 19.                       …/1 pkt 
Na podstawie mapy oraz wiedzy własnej, rozstrzygnij, które państwa nie należą do strefy 

Schengen (wg stanu na październik 2014 r.). Podkreśl prawidłowe odpowiedzi.  

 

a) Bułgaria 

b) Cypr 

c) Dania 

d) Islandia 

e) Luksemburg 

f) Szwajcaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 20.                       …/1 pkt 
Podkreśl właściwe pojęcia odpowiadające poniższym definicjom. 

 

A.  Pogląd filozoficzny, według którego obecnie niemożliwe jest całkowite poznanie rzeczywistości, 

czy też poznanie albo udowodnienie istnienia Boga. Za jeden z pierwszych przejawów tego 

poglądu uznaje się zdanie „Wiem, że nic nie wiem” Sokratesa.  

 

a) agnostycyzm 

b) ateizm 

c) gnostycyzm 

d) sekularyzm  

 

B.  Żarliwe, często fanatyczne wyznawanie jakiejś religii, ideologii, którą przyjęło się niedawno. 

 

a)  apostazja 

b)  mistycyzm 

c) neofityzm  

d) panteizm 
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Zadanie 21.                       …/1 pkt 
Na podstawie fotografii oraz wiedzy własnej podkreśl prawidłowe uzupełnienie poniższego 

zdania.  

 

 
 

Źródło: http://www.theweek.com/article/index/246304/ 

Prezentowana fotografia została wykonana w 2013 r. w 

a)  Egipcie 

b)  Syrii 

c)  Iranie 

d)  Iraku 

podczas protestów przeciwników 

1)  Baszara Al-Asada, 

2)  Mahmuda Ahmadineżada, 

3)  Hamida Karzaja, 

4)  Mohammeda Mursiego, 

który został usunięty z urzędu prezydenta w dniu 3 lipca 2013 r. w wyniku wojskowego zamachu 

stanu. 

 

Zadanie 22.                       …/1 pkt 
Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 

 

Zapoczątkowana w 2010 r. inicjatywa „Mobilna młodzież” (ang. „Youth on the Move”), której 

celem jest poprawa jakości i atrakcyjności systemów edukacji poprzez wspieranie mobilności 

studentów i młodych specjalistów oraz ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy, jest projektem 

przewodnim przygotowanym przez 

a)  Radę Europy 

b)  Radę Europejską 

c)  Komisję Europejską 

d)  Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 
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Zadanie 23.                       …/1 pkt 
Na podstawie przedstawionych kartogramów i własnej wiedzy rozstrzygnij, które zdania 

zawierają informacje prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz w 

odpowiedniej rubryce znak „X”. 
 

Kartogram. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2004 r. i 2013 r. 

 

2004 rok      2013 rok 

                           

                                                                                                            
                                           

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych systemu Strateg na dzień 05.10.2014 r. 
 

 Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

a) W 2004 r. liczba województw, w których odnotowano zerowy lub ujemny 

przyrost naturalny na 1000 ludności była wyższa niż w 2013 r. 
  

b) Województwo o najniższym poziomie przyrostu naturalnego na 1000 

ludności w 2004 r. i 2013 r. to województwo świętokrzyskie. 
  

c) Jedynym województwem, które w 2013 r. odnotowało przyrost naturalny na 

1000 ludności w przedziale 1,6 – 3,0 było województwo pomorskie. 
  

d) W 2013 r. w województwie śląskim odnotowano wyższy przyrost naturalny 

na 1000 ludności niż w województwie dolnośląskim. 
  

 

Zadanie 24.                       …/2 pkt 
Do każdej informacji biograficznej o Prezesie Rady Ministrów dopisz imię i nazwisko osoby 

sprawującej urząd.  
 

A.  Poseł na Sejm I, II i III kadencji, Prezes Rady Ministrów w latach 1992-1993, ambasador RP 

przy Stolicy Apostolskiej w latach 2001-2013. 

.............................................................................................  
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B.  W latach 1989-1990 członek Biura Politycznego KC PZPR, Poseł na Sejm I, II, III, IV  

i VII kadencji, Prezes Rady Ministrów w latach 2001-2004. 

..............................................................................................  

C.  Działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, Poseł na Sejm nieprzerwanie od 1989 r., Prezes 

Rady Ministrów w roku 1992 oraz w latach 1993-1995, Wiceprezes Rady Ministrów w latach 

2007-2012. 

.............................................................................................. 

D.  W latach 1971-1990 członek PZPR, Poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji (marszałek Sejmu w 

2005 r.), senator VII i VIII kadencji. Prezes Rady Ministrów w latach 1996-1997, Wiceprezes 

Rady Ministrów w latach 1993-1995. 

.............................................................................................. 

 

Zadanie 25.                       …/1 pkt 
Rozstrzygnij, preambułę jakiego aktu prawnego stanowi tekst, którego fragment został 

przedstawiony poniżej. Podkreśl prawidłową odpowiedź.    

 

Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą 

pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach. 

Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na  

niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości  

i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. Poprzez ustanowienie 

obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia 

jednostkę w centrum swych działań. 

Unia przyczynia się do ochrony i rozwoju tych wspólnych wartości, szanując przy tym  

różnorodność kultur i tradycji narodów Europy, jak również tożsamość narodową Państw  

Członkowskich i organizację ich władz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym  

i lokalnym; dąży do wspierania zrównoważonego i stałego rozwoju oraz zapewnia swobodny  

przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości.(...) 

 

a)  Traktat o Unii Europejskiej (TUE) 

b)  Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)  

c)  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej  

 

Zadanie 26.                       …/1 pkt 
Przyporządkuj tytuły dzieł do ich autorów. 

 

a)  Richard Rorty 

b)  John Rawls 

c)  Michel Foucault 

d)  Jürgen Habermas 

 

1) „Teoria sprawiedliwości”  

2) „Teoria działania komunikacyjnego” 

3) „Przygodność, ironia, solidarność” 

4) „Nadzorować i karać. Narodziny więzienia” 
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Zadanie 27.                       …/1 pkt 
Zaznacz dwa zdania prawdziwe, wpisując w tabeli obok każdego z nich znak „X”.  

 

 Zdanie Prawdziwe 

a) 
Bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich w Polsce przysługuje osobom, 

które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 35 lat. 
 

b) 
Bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu RP przysługuje osobom, które 

najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 18 lat. 
 

c) 
Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu RP przysługuje osobom, które 

najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 21 lat. 
 

d) 
Bierne prawo wyborcze w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 25 lat. 
 

 

 

Zadanie 28.                                                           …/1 pkt 
Na podstawie materiału źródłowego oraz własnej wiedzy odpowiedz na pytania (zgodnie ze 

stanem na dzień wyborów do Sejmu w 2011 r.).      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PO – Platforma Obywatelska  
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe 

PiS – Prawo i Sprawiedliwość  

SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej 
RP – Ruch Palikota  

MN – Mniejszość Niemiecka  

 
 

 

 
 

 
 

  

 
Źródło: „Dane o posłach wg stanu na dzień wyborów”, Oficjalna strona Sejmu RP, http://www.sejm.gov.pl/ 

 

 
 

 Pytanie Odpowiedź   

a) Które ugrupowanie posiada przedstawicieli o najdłuższym stażu poselskim?  

b) 
Jaki procent ogólnej liczby mandatów stanowią posłowie posiadający staż co 

najmniej trzech kadencji? Podaj zaokrągloną liczbę procentową.  
 

c) 
Która z partii posiada największą – proporcjonalnie do liczby uzyskanych 

mandatów – liczbę przedstawicieli bez stażu poselskiego? 
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Zadanie 29.                       …/2 pkt 
Do każdej fotografii dopisz numer nazwy funkcji, jaką przedstawiona osoba pełni w Unii 

Europejskiej. Odpowiedzi wybierz spośród niżej podanych. Następnie wpisz znak „X” obok 

osoby, która została wybrana na to stanowisko po raz drugi. 

 

 
Fotografia Numer nazwy funkcji Druga kadencja 

a) 

 

  

b) 

 

  

c) 

 

  

d) 

 

  

 

1)  Przewodniczący Komisji Europejskiej (od listopada 2014 r.) 

2)  Przewodniczący Komitetu Regionów (od czerwca 2014 r.) 

3)  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (od lipca 2014 r.) 

4)  Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa                                

(od listopada 2014 r.) 

 

Zadanie 30.                       …/1 pkt 
Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 

 

Premierem Wielkiej Brytanii wywodzącym się z Partii Pracy nie był 

a)  Tony Blair 

b)  Gordon Brown 

c)  John Major 

d)  James Callaghan 
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Zadanie 31.                       …/3 pkt 
Na podstawie mapy oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia. 

 

Mapa polityczna Ameryki Południowej 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Źródło: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/sa.htm 

 

 

A.  Uzupełnij tabelę dotyczącą państw Ameryki Południowej. Do każdego opisu dopisz nazwę 

właściwego państwa oraz numer, którym zostało oznaczone na mapie.  

 
 

Opis państwa Nazwa państwa 
Numer na 

mapie 

a) 
Kraj stowarzyszony z Mercosur; w 2010 r. prezydentem 

państwa został Juan Manuel Santos. 
  

b) 
Członek Mercosur; w 2013 r. prezydentem państwa został 
Nicolás Maduro Moros. 

  

c) 
Członek Mercosur; w 2007 r. prezydentem państwa 

została Cristina Fernández de Kirchner. 
  

d) 
Członek Mercosur; w 2011 r. prezydentem państwa 

została Dilma Vana Rousseff. 
  

 

B. Podaj nazwę terytorium zamorskiego wskazanego strzałką na mapie oraz przyporządkuj 

je do właściwego państwa. Wpisz nazwę terytorium, a następnie podkreśl prawidłową 

nazwę państwa.  

 

Nazwa terytorium …………………………………………………………..  

 

a)  Australia 

b)  Francja 

c)  USA 

d)  Wielka Brytania  
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Zadanie 32.                       …/1 pkt 
Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 

 

Efektem konferencji w Bretton Woods, która odbyła się w trakcie prezydentury F.D. Roosevelta, 

było 

a)  utworzenie NATO. 

b)  udzielenie przez USA gwarancji nienaruszalności granic dla państw Europy Zachodniej. 

c)  powstanie Izraela. 

d)  zapoczątkowanie nowego systemu finansowego i monetarnego. 

 

 

Zadanie 33.                       …/1 pkt 
Podkreśl poprawne dokończenie zdania. 

 

Stanowisko sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin w 2012 r. objął 

a)  Hu Jintao 

b)  Wen Jiabao 

c)  Xi Jinping 

d)  Kim Dzong Un 

 

 

Zadanie 34.                       …/2 pkt 
Na podstawie poniższego tekstu oraz wiedzy własnej, rozstrzygnij, które zdania zawierają 

informacje prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz 

w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

W dniu 17 lipca 2013 r., po latach przygotowań, Komisja Europejska przestawiła projekt 

rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, który został poddany 

kontroli parlamentów narodowych. Odpowiednio wysoka liczba uzasadnionych opinii tych 

ostatnich o naruszeniu przez projekt aktu ustawodawczego UE zasady pomocniczości może 

doprowadzić do zmiany tego projektu lub do wstrzymania nad nim prac. Jeżeli projekt aktu 

ustawodawczego UE, tak jak w przypadku projektu rozporządzenia o Prokuraturze Europejskiej, 

dotyczy przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości to do zawieszenia prac nad nim, 

mającego na celu dokonanie jego ponownej analizy, koniecznych jest 14 głosów parlamentarnych 

(każdemu z 28 parlamentów narodowych przysługują dwa głosy). W przypadku projektu 

rozporządzenia o Prokuraturze Europejskiej zebrano 19 głosów pochodzących z 14 parlamentów 

narodowych, co wszczęło procedurę „żółtej kartki”.  

Źródło: J. Łacny, M. Zreda, Projekt rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, „Przegląd Sejmowy”, Rok XXII, 

4(123)/2014, s. 37-38. 

 

 Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

a) 
Parlamenty narodowe zostały uwzględnione po raz pierwszy w tekście 

prawa traktatowego dzięki postanowieniom Traktatu z Maastricht. 
  

b) 
Traktat z Lizbony rozszerzył i wzmocnił narzędzia oddane do dyspozycji 

parlamentów narodowych. 
  

c) 
Parlamenty narodowe czuwają nad poszanowaniem zasady pomocniczości 

przy tworzeniu aktów ustawodawczych UE, m.in. poprzez mechanizm 

wczesnego ostrzegania (MWO). 
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Zadanie 35.                       …/8 pkt 
W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się ordynację proporcjonalną. Opisz 

cechy charakterystyczne ordynacji proporcjonalnej i ordynacji większościowej w wyborach 

parlamentarnych oraz potencjalne konsekwencje dla systemu partyjnego wynikające z 

wprowadzenia jednomandatowej ordynacji większościowej w wyborach do Sejmu RP. 
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BRUDNOPIS 


