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Liczba punktów: ………../40 

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

Szkoła - ……………………………………………………….. w ……………………………………. województwo - ……………………………….. 
Uwaga!  

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, a dopiero po jej przeczytaniu o rozwiązywanie zadań ! 

- 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 

- Udzielasz odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru w nieprzekraczalnym czasie 40 minut;  

- Za każde pytanie można dostać 0 lub 1 pkt.  

- W każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa; prawidłowe zaznaczenie właściwej jednej 

odpowiedzi (w zadaniach, w których tylko jedna jest prawidłowa) lub wszystkich właściwych odpowiedzi (w 

zadaniach, w których kilka jest prawidłowych) z jednoczesnym niezaznaczeniem żadnej błędnej odpowiedzi 

skutkuje przyznaniem 1 pkt. za dane zadanie, w przeciwnym razie przyznaje się 0 pkt. 

- Test wypełniaj długopisem (piórem) w kolorze niebieskim lub czarnym. 

- Nie można używać ołówków i  korektorów (za ich stosowanie cała praca zostanie zdyskwalifikowana).  

- Zasady udzielania odpowiedzi: Właściwą/-e odpowiedź/-zi zaznaczaj poprzez wzięcie w obwódkę (w kółko) 

właściwej literki odpowiedzi (a, b, c i/lub d); następnie po zaznaczeniu w kółko wybranych przez Ciebie 

odpowiedzi wpisz w kratce obok, ile odpowiedzi zaznaczyłeś/-aś – 1, 2, 3, czy 4; niewpisanie liczby odpowiedzi 

w kratkę lub inna liczba w kratce niż ilość zaznaczeń odpowiedzi w kółko będą równoznaczne z brakiem 

odpowiedzi i otrzymaniem za dane zadanie 0 pkt.! 

- Każde inne zaznaczenie odpowiedzi (zamazanie itp.), skreślenie zaznaczonej odpowiedzi, jej poprawka (w 

tym i liczby odpowiedzi w kratce), traktowane są jako odpowiedź błędna i otrzymuje się za nią 0 pkt. 

- Na końcu testu, na stronie 4, masz dołączony brudnopis, który nie będzie podlegał ocenianiu 
 

….. 1/ W 1965 r. we wspólnotach europejskich został podpisany traktat: 

a/ brukselski  b/ fuzyjny   c/ paryski   d/ rzymski  

….. 2/ W 1981 r. do wspólnot europejskich wstąpiła (-y): 

a/ Dania  b/ Grecja   c/ Hiszpania   d/ Portugalia 

….. 3/ Polska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z UE w roku: 

a/ 1994  b/ 1996   c/ 1998   d/ w żadnym z nich 

….. 4/  Organizacja międzynarodowa, której logo zamieszczono obok, powstała w roku: 

a/ 1989   b/ 1990   c/ 1991   d/ 1994  

….. 5/  Do organizacji międzynarodowej, której logo zamieszczono obok, należy/-ą: 

a/ Armenia   b/ Gruzja   c/ Mołdawia   d/ Ukraina 

..…. /5 Razem punktów za zadania 1-5 
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….. 6/ W 1999 r. do NATO wstąpiła (-y): 

a/ Czechy   b/ Polska   c/ Słowacja   d/ Węgry 

….. 7/ Zaznacz logo (-a) tej (-ych) organizacji międzynarodowej (-ych), która (-e) nie powstała (-y) na 
terenie Afryki: 

a/    b/    c/   d/  

….. 8/ W 1992 r. Polska podpisała traktat o dobrym sąsiedztwie i pokojowej współpracy z: 

a/ Białorusią   b/ Litwą   c/ Rosją   d/ Ukrainą 

….. 9/ Polska należy do: 

a/ CEFTA   b/ EFTA   c/ ISE    d/ RPMB 

…..  10/ W 1991 r. został (a, -y) rozwiązany (-a,  -e):  

a/ EWWiS   b/ RWPG   c/ UoPWiPW   d/ UW 

….. 11/ Lex generalis to: 

a/ przepisy ogólne      b/ przepisy szczegółowe 

c/ przepisy regulujące szeroko zakres spraw, obejmujące szeroki katalog adresatów 

d/ żadne z powyższych 

….. 12/ Do odstępstw i wyjątków paremii lex retro non agit należy (-ą):  

a/ dopuszczalne jest stosowanie surowszego prawa (lex severior retro non agit) 

b/ dopuszczalne jest stosowanie wyjątków w zakresie prawa karnego i finansowego 

c/ w polskiej praktyce zdarzają się zmiany interpretacji przepisów, które powodują zmianę skutków 

prawnych dla zdarzeń z przeszłości 

d/ zdarza się, że prawo dopuszcza retroaktywność przepisów, gdy zmiana prawa związana jest z 

korzyściami lub nagrodami 

….. 13/ Senat w RP jest izbą: 

a/ drugą   b/ niższą   c/ pierwszą   d/ wyższą 

….. 14/ Umowy międzynarodowe ratyfikowane przez prezydenta RP nie wymagające zgody na 
ratyfikację sejmu i senatu w hierarchii źródeł prawa w Polsce są powyżej: 

a/ aktów prawa lokalnego b/ rozporządzeń  c/ ustaw   d/ zarządzeń 

….. 15/ Do aktów wiążących prawa pochodnego UE należy (-ą): 

a/ decyzje   b/ dyrektywy   c/ ustawy   d/ zalecenia 

...…. /10 Razem punktów za zad. 6-15 
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….. 16/ Z 1964 r. pochodzi (-ą) kodeks (-y): 

a/ Kc    b/ Kpa    c/ Kpc    d/ Krio  

….. 17/ Do działów prawa cywilnego w RP należy prawo: 

a/ rodzinne   b/ rzeczowe   c/ spadkowe   d/ zobowiązań    

….. 18/ Małżeństwo w RP ustaje na skutek: 

a/ rozwodu   b/ separacji   c/ unieważnienia  d/ śmierci   

….. 19/ Do kar należy (-ą) w polskim prawie karnym: 

a/ grzywna   b/ nawiązka   c/ świadczenie pieniężne d/ żadne z powyższych 

…..  20/ Ze względu na stosunek organu administracji do adresata aktu wyróżniamy akt administracyjny: 

a/ deklaratoryjny  b/ konstytutywny  c/ wewnętrzny  d/ zewnętrzny 

….. 21/ Ustawa o RPD w RP pochodzi z roku: 

a/ 1997   b/ 1999   c/ 2000   d/ żadne z powyższych 

….. 22/ Główną rolę w tworzeniu PDPC odgrywał (-a, -li):  

a/ R. Cassin   b/ J. Humphrey  c/ E. Roosevelt   d/ F. Roosevelt  

….. 23/ Kwestie związane z prawami człowieka w KNZ poruszone zostały w art.: 

a/ 1  b/ 13    c/ 56    d/ żadnym 

….. 24/ W Konwencji Praw Dziecka znajdują się prawa: 

a/ kulturalne  b/ osobiste   c/ polityczne   d/ socjalne 

….. 25/ Porównując ONZ-owskie PDPC i MPPOiP, to mają  one różne: 

a/ charakter prawny  b/ miejsce uchwalenia c/ postać   d/ rok uchwalenia 

….. 26/ Protokół fakultatywny do MPPOiP Polska ratyfikowała w roku: 

a/ 1977   b/ 1989   c/ 1991   d/ 1997 

….. 27/ KPC powołano na podstawie którego art. MPPOiP: 

a/ 1    b/ 12    c/ 19    d/ 28 

….. 28/ Prawo do pracy gwarantuje (-ą): 

a/ EKS  b/ MPPGSiK   c/ MPPOiP   d/ PDPC 

….. 29/ Konwencja o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych to: 

a/ I KG  b/ II KG   c/ III KG   d/ IV KG  

….. 30/ KPC ma siedzibę w: 

a/ Genewie  b/ Hadze   c/ Luksemburgu  d/ Strasburgu  

….. 31/ Porównując KPC do KPGSiK, to mają one takie same: 

a/ częstotliwość sesji b/ kadencję   c/ liczbę członków  d/ siedzibę (miasto) 

...…. /16 Razem punktów za zadania 16-31 
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….. 32/ Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ma siedzibę w: 

a/ Genewie  b/ Hadze   c/ Luksemburgu  d/ Strasburgu  

….. 33/ Ile lat trwa kadencja Rady Praw Człowieka ONZ: 

a/ 3  b/ 4    c/ 5    d/ 6 

….. 34/ Do praw I generacji należą prawa: 

a/ cywilne   b/ obywatelskie  c/ osobiste   d/ polityczne 

…..  35/ Jeśli chodzi o międzynarodową ocenę stanu przestrzegania praw człowieka w RP w okresie 
rządów PiS, to: 

a/ nasiliła się krytyczna ocena    b/ wzrosła pozytywna ocena 

c/ wizerunek RP na arenie międzynarodowej osłabł d/ wizerunek RP wzmocnił się 

….. 36/ Komitet Praw Dziecka podlega bezpośrednio: 

a/ RB ONZ   b/ RGiS ONZ   c/ Sekretarzowi Generalnemu d/ ZO ONZ 

….. 37/ Przeciwieństwem ksenofobii jest: 

a/ ksenolatria  b/ ksenopatia  c/ ksenoratia   d/ żadne z powyższych 

….. 38/ Organizacja pozarządowa o charakterze apolitycznym i non-profit, o statusie organizacji 
pożytku publicznego, założona w Krakowie w 2002 r., to: 

a/ AI  b/ HRW   c/ IHF    d/ żadne z powyższych  

….. 39/ Regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka występuje w: 

a/ Afryce  b/ Ameryce   c/ Australii   d/ Azji 

….. 40/ ETPC ma siedzibę w: 

a/ Genewie  b/ Hadze   c/ Luksemburgu  d/ Strasburgu  

...…. /9 Razem punktów za zadania 32-40 

BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

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


