
 

1 
 

TEST ETAPU SZKOLNEGO VIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY                  
WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM 

Rok szkolny 
2020/21 

                            Liczba punktów: …………../ na 40 możliwych 

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

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

Uwaga!  

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

- 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).  

- Właściwą(-e) odpowiedź(-zi) zaznaczaj poprzez wzięcie w obwódkę (w kółko) właściwej literki odpowiedzi (a, 

b, c i/lub d).  

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

poprawka, 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 – możesz w nim 

sporządzać swoje notatki. 
 

1/ A. Duda wygrał wybory prezydenckie 2020 r., uzyskując w II turze % głosów ważnych: 

a/ nieco ponad 50%  b/ ok. 51%   c/ ok. 52%   d/ ok. 53% 

2/ PPR powstała w roku: 

a/ 1941   b/ 1942   c/ 1943   d/ 1944 

3/ Do instytucji siejących terror w okresie stalinizmu w Polsce należała (-y): 

a/ IW  b/ MO    c/ NTN    d/ UB 

4/ Do państw autorytarnych Europy Zachodniej po II wojnie światowej należała (-y): 

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

5/ Konstytucja PRL została uchwalona: 

a/ 22 lipca  b/ 27 lipca   c/ 1951 r.   d/ 1952 r.  

6/ Polski Czerwiec miał miejsce w roku: 

a/ 1956   b/ 1958   c/ 1968   d/ 1976 

7/ Do antykomunistycznych ruchów opozycyjnych w Czechosłowacji po II wojnie światowej zaliczamy: 

a/ Kartę 77  b/ KOR    c/ ROPCiO   d/ Sajudis  

8/ Realizację Planu Balcerowicza rozpoczęto: 

a/ 1 stycznia  b/ 1 grudnia   c/ 1989 r.   d/ 1990 r. 

9/ Partiami koalicyjnymi tworzącymi rząd K. Marcinkiewicza był (-a, -y): 

a/ AWS  b/ LPR    c/ PiS    d/ UP   
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10/ Konstytucja III RP została uchwalona: 

a/ 2 kwietnia  b/ 22 kwietnia   c/ 1995 r.   d/ 1996 r. 

11/ Prezydent RP wobec ustawy parlamentarnej może ją: 

a/ odrzucić  b/ skonsultować z TK  c/ zatwierdzić   d/ zawetować  

12/ Sejm powołuje członków: 

a/ KRS  b/ RPP    c/ TK    d/ TS 

13/ Prokuratorem Generalnym w III RP jest i był automatycznie minister sprawiedliwości, z wyjątkiem lat: 

a/ 2009-15  b/ 2010-15   c/ 2010-16   d/ 2011-16   

14/ Prezydent RP powołuje 2 członków do: 

a/ Kolegium IPN  b/ KRRiT   c/ KRS    d/ RPP  

15/ Prezesem (-ami) RM w okresie rządów PiS jest (był,-li): 

a/ L. Kaczyński   b/ K. Marcinkiewicz  c/ M. Morawiecki  d/ B. Szydło 

16/ Aktualnie RPO w III RP jest: 

a/ M. Banaś  b/ A. Bodnar   c/ M. Pawlak    d/ nikt 

17/ NIK dokonuje kontroli, stosując konstytucyjne kryteria: 

a/ celowości  b/ gospodarności   c/ legalności   d/ rzetelności 

18/ Prezesa IPN powołuje: 

a/ sam sejm  b/ sejm za zgodą senatu c/ na 5 lat   d/ na 6 lat 

19/ SN sprawuje nadzór nad właściwym orzecznictwem sądów: 

a/ administracyjnych  b/ powszechnych  c/ wojskowych  d/ żadne z powyższych 

20/ Wybory do PE w RP są: 

a/ 4-przymiotnikowe  b/ 5-przymiotnikowe  c/ w 13 okręgach wyborczych d/ w 41 okręgach wyb. 

21/ Wystosowanie listu otwartego 50 ambasadorów we wrześniu 2020 r. w obronie praw człowieka 
dyskryminowanych mniejszości seksualnych miało miejsce wobec władz: 

a/ Białorusi   b/ Polski   c/ Rosji   d/ żadnego z powyższych 

22/ W 1679 r. przyjęto w Anglii:  

a/ Habeas Corpus Act  b/ Magna Charta Libertatum c/ Bill of Rights  d/ Common Law 

23/ Specjalnym rodzajem praw człowieka są prawa: 

a/ dziecka   b/ LGBT   c/ władz   d/ żadne z powyższych 

24/ Zgodnie z koncepcją absolutnych praw człowieka wyróżniamy prawa: 

a/ generacyjne  b/ negatywne   c/ niezbywalne  d/ pozytywne 

25/ Do praw I generacji zaliczamy prawo (-a) do: 

a/ pracy   b/ pokoju   c/ pomocy humanitarnej d/ życia 

26/ Regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka występuje w: 

a/ Afryce  b/ Ameryce   c/ Azji    d/ żadne z powyższych 
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27/ KPC ma swoją siedzibę w: 

a/ Belgii  b/ Genewie   c/ Hadze   d/ Holandii 

28/ PDPC został przyjęta: 

a/ 1 grudnia  b/ 16 grudnia   c/ 1948 r.   d/ 1949 r.  

29/ Do stałych organów pomocniczych ONZ w dziedzinie ochrony praw człowieka należy (-ą): 

a/ Komisja Praw Człowieka      b/ Międzynarodowy Trybunał Karny 

c/ Rada GiS      d/ Rada Praw Człowieka 

30/ W 1950 r. Rada Europy przyjęła: 

a/ Europejską Kartę Praw Podstawowych    

b/ Europejską Konwencję Praw Człowieka 

c/ Konwencję o Ochronie Podstawowych Wolności i Praw Człowieka 

d/ Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

31/ Z ilu sędziów składa się Wielka Izba ETPC w Strasburgu: 

a/ 7  b/ 17    c/ 47    d/ żadne z powyższych 

32/ W Warszawie ma siedzibę: 

a/ Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OBWE) 

b/ Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (RE) 

c/ Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

d/ Urząd Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych 

33/ AI powstała: 

a/ w 1961 r.       b/ w Londynie    

c/ z inicjatywy Petera Benensona     d/ żadne z powyższych 

34/ W którym rozdziale polskiej konstytucji znajdują się przepisy regulujące wolności, prawa oraz obowiązki 
człowieka i obywatela: 

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

35/ Krytyczne uwagi wobec kwestii przestrzegania praw człowieka przez rządy PiS wyraził (-y): 

a/ doroczne raporty rządu USA o stanie przestrzegania praw człowieka na świecie 

b/ Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo 
Karaniu 

c/ Komitet Praw Człowieka      

d/ Rada Praw Człowieka 

36/ Do przyczyn łamania praw człowieka na świecie zaliczamy przyczyny: 

a/ ekonomiczne  b/ informacyjne  c/ kulturalne   d/ prawne 

37/ Autorytarny reżim A. Łukaszenki, łamiący prawa człowieka, występuje w: 

a/ Białorusi  b/ państwie postsowieckim c/ Rosji   d/ Ukrainie 
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38/ Zgodnie z opracowaną przez filozofów i polityków Azji koncepcją tzw. wartości azjatyckich: 

a/ możliwe jest odrzucenie uniwersalizmu praw człowieka 

b/ ważniejszą wartością od idei wolności jest dyscyplina 

c/ ważniejszą wartością od idei wolności jest porządek 

d/ ważniejszy nacisk kładzie się na obowiązki, a nie prawa jednostki, na hierarchię, stabilność i harmonię 
społeczną oraz podporządkowanie rodzinie i wspólnocie 

39/ Funkcja organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka polegająca na tym, iż NGO’s 
uczestniczą w kształtowaniu standardów przestrzegania praw człowieka, zgłaszają inicjatywy oraz projekty 
aktów pranych w tym zakresie, to funkcja: 

a/ humanitarna  b/ implementacyjna  c/ normatywna  d/ promocyjna  

40/ W 1966 został (-y) przyjęty (-e): 

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

 

Liczba punktów:………………… Podpisy Komisji Szkolnej: …………………………………………………... 

BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uwaga! 

1/ Testy można drukować w formacie A4 lub pomniejszonym (dwie strony na jednej) – sugerowane 

powielanie: na jednej kartce A4 dwustronnie w formacie A5 (dwie strony na jednej) 

2/ Komisja Szkolna po sprawdzeniu testów, wyłania uczniów, którzy awansowali do II etapu, w terminie 

loguje się na stronę Olimpiady i wypełnia protokół, a pocztą do Komitetu Okręgowego przesyła w 

wymaganym terminie: 

- protokół z etapu szkolnego (ostemplowany i podpisany) 

- testy uczniów wytypowanych do awansu 

- oświadczenie (załącznik nr 5 do Regulaminu Olimpiady) wypełnione przez wszystkich wytypowanych do 

awansu uczniów (jeśli są pełnoletni, a za niepełnoletnich oświadczenia wypełniają ich rodzice) – brak 

przesłanych oświadczeń skutkować będzie niezakwalifikowaniem ucznia do II etapu Olimpiady! 


