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ETAP CENTRALNY VIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY                                         
WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – CZ.I 

Rok szkolny 
2020/21 

  

Liczba 
punktów: 

 

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

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

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

Uwaga! 
- Na rozwiązanie wszystkich zadań części I etapu centralnego masz 50 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/  Do podanych biogramów dopisz imię i nazwisko przedstawionej osoby:    /4…… 

a. Polski prawnik, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, wiceminister spraw 

zagranicznych; sędzia w ETPC (1992–2002) i TSUE (2004–2009).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b.  Polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego. 1 listopada 2012 roku został 

sędzią ETPC.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

c.  Polski prawnik specjalizujący się w postępowaniu karnym, prawach człowieka i prawie karnym, 

sędzia Sądu Najwyższego, od 2021 prezes MTK.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d.  Polski prawnik, w latach 1946–1967 sędzia MTS w Hadze, będąc jego prezesem w latach 1961–1964.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Razem pkt. - ………../4 za zad. 1 
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2/ Podaj imię i nazwisko pierwszego i aktualnego Komisarza Praw Człowieka Rady Europy:    /2 …… 

a. pierwszego - ………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

b. aktualnego - ……………………………………………………………………….……………………………….………………… 

3/ Przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom.       /6…… 

W tym celu wstaw litery w odpowiednie rubryki tabeli:        

A. prawo do udziału w życiu kulturalnym  B. prawo do minimalnego wynagrodzenia 

C. prawo do wspólnego dziedzictwa ludzkości D. prawo do pozyskiwania informacji 

E. prawo do składania petycji, skarg, wniosków F. prawo do czystego środowiska 

I. Pierwsza generacja II. Druga generacja III. Trzecia generacja 

   
 

4/ Rozwiń skróty poniższych instytucji związanych z ochroną praw człowieka:             /3……  

a.  – MTK …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

b.  - KPC ………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

c.  – ETPC ……………………………………………….……………………………………………………….………………………………….. 

5/ Podaj, w którym roku Polska przystąpiła do podanych organizacji.     /4……        
 

a. OBWE - …………………………………………….. 

b. OECD - ………………………………..…………… 

c. Rada Europy - …………………………………………….. 

d. Trójkąt Weimarski - ……………………………………….. 

6/ Wpisz co to za termin.                                                    /5…… 

a. jeden ze sposobów wyrażenia ostatecznej zgody na związanie się umową międzynarodową przez 

upoważniony do tego organ państwowy - …………………………………………………………………………………………… 

b. możliwość kształtowania swoich praw i obowiązków własnym działaniem  

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

c. czyn społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę - …………………………………… 

d. informuje o skutkach niezastosowania się do dyspozycji normy prawnej - ………………………………………. 

e. w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka oznacza tymczasowe zawieszenie wykonywania 
zobowiązań nałożonych na państwo-stronę umowy międzynarodowej z dziedziny ochrony praw człowieka   

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

Razem pkt. - ………../20 za zad. 2-6
       

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygnatariusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_mi%C4%99dzynarodowa
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7/ Uporządkuj chronologicznie powstanie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw 
człowieka (od najstarszej do najmłodszej z nich). Wpisz P przy powstałej jako pierwsza i O przy  
ostatniej.             / 2……  
a.  Human Rights Watch (......) 

b. Amnesty International (…...) 

c. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (……) 

d. Helsińska Fundacja Praw Człowieka (……) 

 
8/ Helsińska Fundacja Praw Człowieka od 2007 roku ma status konsultacyjny. Podaj przy jakiej 
instytucji (polską nazwę) której organizacji międzynarodowej.     /1…… 
             
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9/ Uzupełnij informacje dotyczące UNESCO:          /4…… 
 
a. pełna polska nazwa - …….………………………………………………………………………………………………………………… 

b.  data powstania (dzień, miesiąc, rok) - ……………………………………………………………………………………………. 

c.  rok podpisania Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju - ………………………………………………… 

d. ilość celów Agendy 2030 - ………………………………………………………………………………………………………………. 

10/ Podaj na podstawie opisu nazwę państwa, gdzie łamane są prawa człowieka   /4…… 

a. Państwo w Azji Południowo - Wschodniej, położone na Półwyspie Indochińskim, stolicą jest Hanoi -  

………………………………………………………………… 

b. Wyspiarskie państwo unitarne w Ameryce Północnej, położone na Morzu Karaibskim, w 

archipelagu Wielkich Antyli - ………………………………………………………………… 

c. Państwo położone w zachodniej Azji. Stolica znajduje się w Rijadzie. Jest jednym z państw 

założycielskich Ligi Państw Arabskich - ………………………………………………………………… 

d. Państwo położone w Azji Zachodniej nad Morzem Kaspijskim, przywódcą jest Ilham Alijew – 

………………………………………………………………… 

11/ Podaj rok uchwalenia podanych dokumentów dotyczących ochrony praw człowieka: /2……  

a. Konwencja o prawach politycznych kobiet      - ……………………… 

b. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji  kobiet  - ………………………  

12/ W którym roku Polska ratyfikowała MPPOiP.           /1……    

- ……………………… 

Razem pkt. - ………../14 za zad.7 -12 
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13/ Wpisz informacje dotyczące kwestii derogacji w MPPOiP:       /2…… 
a/ nr art. regulującego sposób stosowania derogacji     - ………… 

b/  czy w każdej sytuacji państwo może skorzystać z klauzuli derogacyjnej  - ………… 

14/  Podaj polską nazwę organizacji, która w 1917 r. została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla 

                   /1.…..     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15/ Podaj imiona i nazwiska dwóch fundatorów Polskiej Akcji Humanitarnej:    /2……    
 
-…………….………………………………………………………………………………………………………………… 

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

16/Uzupełnij informacje na temat Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka: /3......     

a. siedziba - ……………………………………………………………………………………………………………………… 

b. rok założenia - ……………………………………………………………………………………………………………… 

c. nazwisko dyrektora - ……………………………………………………………………………………………………. 

17/Uzupełnij informacje na temat ETPC.         /4......     

ETPC został powołany w 1959 r. Jego siedziba znajduje się w …………………………………………………………. (a 

– podaj miejscowość) ETPC rozpatruje skargi z …….. (b - wpisz liczbę) państw członkowskich 

należących do ………………………….………………………………. (c – wpisz polską nazwę organizacji 

międzynarodowej). Zarzuty muszą dotyczyć naruszenia praw i wolności człowieka zagwarantowanych 

w …………………………………………………………….…………………………………………………………………………… (d – wpisz 

polską nazwę dokumentu).  

                                                                                                                    Razem pkt. - ………../12 za zad. 13-17 

BRUDNOPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


