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Liczba 
punktów: 

 

WOJEWÓDZTWO ………………………………………………………………………… Szkoła -………………………………………………………. 

…………..………………………………………………….………………………………………….. w ………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………………………………….. Klasa ……………. 

Uwaga! 
- Na rozwiązanie wszystkich zadań części II etapu centralnego masz 40 minut 
- Pamiętaj, że odpowiedzi udzielasz długopisem w kolorze niebieskim lub czarnym 
- Nie można używać ołówków ani korektorów (za ich stosowanie Twoja praca zostanie 
zdyskwalifikowana i za całość otrzymasz 0 pkt.) 
- Każde skreślenie, poprawka i nieczytelna odpowiedź traktowane są jako odpowiedź błędna. Tak 
więc udzielając odpowiedzi, zastanów się najpierw zanim dokonasz odpowiedniego wpisu czy 
zaznaczysz odpowiedź 
- Z boku każdego zadania masz wpisaną liczbę, która wskazuje, ile można uzyskać punktów za dane 
zadanie 
- Jeżeli w zadaniach jednokrotnego czy wielokrotnego wyboru zaznaczysz (zakreślisz) więcej 
odpowiedzi niż liczba z boku, za całe zadanie otrzymasz 0 pkt., podobnie jak i w zadaniach, gdzie 
masz wymienić określoną liczbę odpowiedzi a wymienisz więcej (np. zamiast jednej – dwie, albo 
zamiast czterech – pięć) – wówczas także otrzymasz za dane zadanie 0 pkt. 
- Na ostatniej stronie testu masz brudnopis, który nie będzie podlegał ocenie 
- Sprawdź, czy masz wydrukowane czytelnie 4 strony arkusza, ewentualne braki zgłoś członkowi Komisji 

 

1/ Uzupełnij tekst dotyczący MPPOiP:                  /6…… 

MPPOiP został uchwalony w wyniku konferencji ONZ w a/………………………………………….……………. 

(miejscowość), na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr b/ ………………. z dn. c/ 

……………………………. (dokładna data). MPPOiP wszedł w życie d/ ……………………………… (dokładna 

data). Polska ratyfikowała go e/ ………………………………. (dokładna data). Dotychczas dokument 

ratyfikowało f/ …………. (liczba) państw. 

 

2/ Podaj rok oraz imię i nazwisko pierwszego Polaka, który zasiadł w KPC:   /2…… 

a. rok objęcia stanowiska: ……………………………………………………………………………………………….. 

b. imię i nazwisko:      ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Razem pkt. - ………../8 za zad. 1-2 
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3/ Wpisz informacje dotyczące I protokołu fakultatywnego Międzynarodowego Paktu Praw 

Obywatelskich i Politycznych.                              /5…… 

Pierwszy protokół fakultatywny został uchwalony a./……………………………………… (dokładna data) 

w b./…………………………..…………. (miejscowość). Polska ratyfikowała go c./ ……………………………….. 

(dokładna data). Dotychczas ratyfikowało go d./………. (ilość) państw. Obywatele państw, które 

go ratyfikowały, mogą składać skargi do e./ ……………..…………………………………………..…………………. 

(nazwa instytucji).  

4/ Wpisz prawa, które zostały zapewnione w MPPOiP:       /6 …... 

a/ część I, art. 1: 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b/ część II, art. 3: 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c/ część III, art. 7: 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ Wpisz informacje dotyczące II protokołu fakultatywnego MPPOiP:           /5…... 

Drugi protokół fakultatywny został uchwalony a./………………….……………………… (dokładna data) 

w b./………………………….………………. (miejscowość). Polska podpisała go c./ ……………………………….. 

(dokładna data). Dotychczas ratyfikowało go d./……………. (ilość) państw. Zakazuje stosowania 

e./ …………………………………………………………., na terenie państw, które ten protokół ratyfikowały.  

 

 

Razem pkt. - ………../16 za zad. 3-5 
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6/ Odpowiedz na pytania dotyczące Komitetu Praw Człowieka:     /6…... 

a/ Na mocy którego artykułu MPPOiP został powołany KPC - ………………………………………… 

b/ Z ilu członków się składa - ……………………………………………………………………………………………. 

c/ Jak wybierani są członkowie KPC (rodzaj głosowania) - …………………………………………………. 

d/ Kto zgłasza kandydatów do KPC - ……………………………………………………………………………….. 

e/ Po ile osób do KPC mogą zgłosić poszczególne podmioty wymienione powyżej w pkt. d – 

- maksymalnie po ……….. (wpisz liczbę)  

f/ Czy KPC może wydawać wiążące wyroki wobec państw - …………………………………………….. 

 

7/ Podaj polską nazwę dokumentu, który razem z MPPOiP zapewnia podstawowe prawa                

i wolności człowieka oraz zobowiązania państwa wobec obywateli oraz rok wejścia w życie 

tego dokumentu:             /2…… 

a/ dokument - ………………………………………………………………………………………………………………. 

b/ rok - ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8/ Podaj rok oraz nazwę państwa, które jako pierwsze ratyfikowało MPPOiP:   /2..…. 

a/ państwo -………………………………………………………………………………………………………………. 

b/ rok - ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9/ Podaj 4 prawa niederogowalne w art. 8, 11 i 16 MPPOiP:       /4…... 

- ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

-  ………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

-  ……………………………………………….…………………………..…………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10/ Wymień dwa państwa, które w tym samym roku co Polska ratyfikowały MPPOiP:  /2…... 
 

- ………………………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………………. 

Razem pkt. - ………../16 za zad. 6-10 
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BRUDNOPIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów:………………… Podpisy Komitetu Głównego: Spr.: ……………………………… Wer.: ……………………………  


