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Liczba punktów: ………../40 

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

Szkoła - ……………………………………………………….. w ……………………………………. województwo - ……………………………… 

Uwaga! 
- Samo posiadanie przy sobie telefonu komórkowego lub innych urządzeń telekomunikacyjnych czy 
elektronicznych nośników informacji, równoznaczne jest z dyskwalifikacją, dlatego jeśli nie oddałeś ich 
swojemu opiekunowi, musisz je przekazać teraz na czas pisania testu osobie w Komisji Egzaminacyjnej 
- Na rozwiązanie wszystkich zadań części II etapu okręgowego 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. 
 

1/ Wpisz nazwę państwa, które w II półroczu 2020 r. sprawowało prezydencję w UE (w pkt. „a”) i po 

myślniku wpisz imię i nazwisko szefa rządu tego państwa (w pkt. „b”), negocjującego w osiągnięciu 

kompromisu z premierem RP w kwestii m.in. przyjęciu budżetu UE     /2 …… 

a/ …………………………………………………………………… - b/ …………………………………………………………………….. 

2/ Wymień 3 strony konfliktu (nie państwa) w Bośni i Hercegowinie w latach 90. XX w.: /3 …… 

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

3/ Podaj lata poniższych wydarzeń historycznych:       /3 …… 

a/ istnienia Polski Ludowej pod nazwą RP   - ……………………… - …………………………… 

b/ I kadencji Sejmu III RP      - ……………………… - …………………………… 

c/ istnienia EWWiS        - ……………………… - …………………………… 

4/ Do podanego loga podaj nazwę organizacji międzynarodowej powstałej w XX w.:  /2 …… 

  
a/ b/ 

 

Punkty razem za zadania 1-4 (blok I) - ………. /10 
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5/ Rozwiń skróty poniższych organów w RP:        /3 …… 

a/ UKE - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b/ UOKiK - …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c/ KRS - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6/ Podaj nazwy poniżej opisanych zasad funkcjonowania sądów w RP    /4 …… 

A władza sądownicza umiejscowiona w klasycznym monteskiuszowskim 
trójpodziale władzy; wyodrębniając ją poza dwie pozostałe władze, określa 
pozycję władzy sądowniczej w systemie wzajemnych hamulców i równowagi 

 

B przyznaje sądom wyłączność na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości; sądy 
sprawują swoją funkcję niezależnie od pozostałych władz, które poza 
nielicznymi wyjątkami (np. prawo łaski, amnestia) zostały pozbawione 
wpływu na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 

 

C sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej; struktura sądów jest 
identyczna w całym państwie; orzecznictwo sądów oparte jest na jednolitej 
podstawie prawnej 

 

D obok prawa do obrony czy prawa do jawności rozprawy, proces powinien 
opierać się na innych, konstytucyjnie wyróżnionych zasadach, jak np.: zakaz 
tortur, nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege,  domniemanie 
niewinności 

 

 

7/ Podaj nazwy poniżej opisanych rodzajów prawa        /3 …… 

A Dotyczy podstaw ustroju politycznego, gospodarczego, samorządu 
terytorialnego, praw i obowiązków obywatelskich, a także struktur 
organizacji państwowych, sposobów ich powoływania, wzajemnych relacji 

 

B Reguluje sprawy majątkowe i niemajątkowe wynikające z więzi rodzinnych 
między rodzicami i dziećmi oraz między samymi małżonkami, a także ich 
krewnymi i powinowatymi 

 

C Reguluje sposób korzystania z mienia, określa co właścicielowi 
(użytkownikowi, współwłaścicielowi lub uprawnionemu) wolno zrobić z daną 
rzeczą, informuje o tym, w jaki sposób nabyć własność 

 

 

8/ KPD:            /4 …… 

a/ rozwiń skrót tego dokumentu - ……………………………………………………………………………………………………… 

b/ podaj rok jego przyjęcia - …………………………… 

c/ kto go uchwalił, przyjął (podaj nazwę) - …………………………………………………………………………………………… 

d/ podaj państwo, w którym jako jedynym na świecie on nie obowiązuje  - ………………………………………… 

 

Punkty razem za zadania 5-7 (blok II) i 8 (blok III) - ………. /14 
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9/ Uzupełnij poniższą tabelę – wstaw znaki „X” w odpowiednią kolumnę – do jakich praw należą 
dane rodzaje praw człowieka wymienione w tabeli:       /5 …… 

 Prawa Prawa generacji Prawa w polskiej konstytucji 

I II III polityczne osobiste ekon.,socj.,kult. 

A prawo azylu       

B prawo do minimalnego wynagrodzenia       

C prawo do ochrony zdrowia       

D prawo do sądu i obrony         

E wolność zgromadzeń       
 

10/ Uzupełnij poniższy tekst dotyczący praw człowieka w katolickiej nauce społecznej (KNS)   /6 …… 

Fundamentalną zasadą KNS jest świętość ludzkiego ……………………………………… (a) oraz nienaruszalność 

………………………………………………. (b) istoty ludzkiej; życie ludzkie musi być oceniane nieporównywalnie 

wyżej od rzeczy materialnych; papież ……………………………………………………… (c) wielokrotnie wspominał 

o tej kwestii w jednej ze swoich głównych encyklik Evangelium Vitae (łac. Ewangelia ……………….. (d)). 

Akty atakujące i zagrażające ludzkiemu życiu, takie jak morderstwo, ………………………………………………..… 

(e), eutanazja  i inne, zawsze muszą spotykać się ze sprzeciwem katolików. Kościół popiera własność 

………………..………………… (f) i naucza, iż „celem, ku któremu bezpośrednio zmierza pracownik, jest 

zdobycie dobra materialnego i posiadania go wyłącznie jako swoje i własne”. 

11/ B – Praca z materiałem źródłowym - plakaty i rysunki satyryczne: 11.1-11.3  /3 …….. 

Plakat 

 
Na podstawie: [...].org.pl 

Odpowiedz na poniższe polecenia do plakatu obok. 

11.1. Podaj pełną nazwę organizacji, która była inicjatorką 
akcji przedstawionej na plakacie: 

 …….…………………………………………………………………………………… 

11.2. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.  

Akcja spowodowana była naruszeniem przez władze 
państwa, do którego wysyłano listy, praw i wolności: 

A. socjalnych                          B. kulturalnych 

C. politycznych                       D. ekonomicznych 

11.3. Podaj nazwę państwa sąsiadującego z Polską, do 
którego władz wysyłano listy w związku z akcją 
przedstawioną na plakacie, a po myślniku nazwisko 
dyktatora w tym państwie 

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

Punkty razem za zadania 8-11.3 (blok III) - ………. /14 
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11/ B – Praca z materiałem źródłowym - plakaty i rysunki satyryczne: 11.4-11.5  /2 …….. 

 

 
11.5. Odpowiedz: 
a/ jakiego rodzaju prawa wyborczego dotyczy 
powyższy rysunek: 

11.4. Napisz: 
a/ jakiej wolności dotyczy powyższy rysunek 
 
…………………………………………………………………… 
b/ do której generacji praw człowieka ona 
należy: 
             ………………………………. 

………………………………………………………………………. 

b/ do którego rodzaju praw I generacji ono należy: 

………………………………………………………………………. 

 

Punkty razem za zadanie 11.4-11.5 (blok III) - ………. /2 

BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów za cały test razem: ………./ na 40 możliwych. Podpisy czytelne Komitetu Okręgowego:  

Sprawdzający: ………………………………………… Weryfikujący: ………………………………………. 

Podpis osoby kwalifikującej - Organizatora (spoza Komitetu Okręgowego): ..................................................... 


