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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 (jest to czas łączny na 
zapoznanie się z instrukcją i rozwiązanie testu). 
- 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 (podaj liczbę a pkt. A), z ilu członków składa się Komitet Praw Dziecka i w pkt. B podaj nazwę 

organu, któremu podlega on bezpośrednio        /2 …… 

A/ ……….  B/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2/ Wpisz, ile lat trwa kadencja członków poniższych instytucji:     /4 …… 

a/ Rada Praw Człowieka ONZ - ………….    b/ UNHCR - …………. 

c/ KPC - ………….      d/ KPGSiK - …………. 

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

a/ istnienia PRL       - ……………………… - …………………………… 

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

c/ istnienia EWG/WE        - ……………………… - …………………………… 

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

  
a/ b/ 

 

Punkty razem za zadania 1-4 - ………. /11 
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5/ Uzupełnij poniższą tabelę – wstaw znaki „X” w odpowiednią kolumnę – do jakich praw należą 

dane rodzaje praw człowieka wymienione w tabeli:       /10 …… 

 Prawa Generacja Rodzaje praw człowieka 

I II III polit. osobiste ekon. socjalne kult. kolekt. 

A Prawo do nauki          

B Prawo do obywatelstwa          

C Prawo do ochrony zdrowia          

D Prawo do pokoju          

E Prawo do pomocy humanitarnej          

F Prawo do własności          

G Prawo do życia          

H Wolność od głodu          

I Wolność zgromadzeń          

J Zakaz tortur          
 

6/ Rozwiń skróty poniższych organów RP i po myślniku wpisz, ile lat trwa kadencja jego szefa:  /4 …… 

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

b/ UODO - ………………………………………………………………………………………………………………………….. - ………. 

c/ NIK - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ………. 

d/ IPN - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ………. 

7/ Podaj nazwy poniżej opisanych zasad funkcjonowania sądów w RP    /2 …… 

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 

 

 

8/ 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 
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9/ Część B. Zadanie z materiałem źródłowym – praca z mapą Europy  
Opis A: Państwo te jako pierwsze w Europie zalegalizowało małżeństwa homoseksualne, stan 
przestrzegania standardów praw człowieka jest na wysokim poziomie, podobnie jak i stopień 
demokracji i praworządności. Niedawno jednak (od 1 I 2020 r.) zmieniło swoją oficjalną nazwę, aby 
poprawić wizerunek kraju na arenie międzynarodowej i zerwać z negatywnymi skojarzeniami, które 
przez lata do niego przylgnęły. 
Opis B: W tym konstytucyjnie demokratycznym państwie z systemem trójpodziału władz od kilku 
ostatnich lat nowe jego władze łamią (m.in. w ocenie krajowych konstytucjonalistów oraz RE, ONZ, UE 
i OBWE) demokrację, konstytucję, trójpodział władzy, praworządność i obniżają standardy 
przestrzegania praw człowieka, za co – po raz pierwszy w historii UE – uruchomiona została przeciwko 
temu państwu procedura art. 7. TUE. 
Opis C: Państwo te jako pierwsze w UE zaczęło odchodzić od standardów demokratycznego państwa, 
praworządności i trójpodziału władz, naruszając standardy przestrzegania niektórych praw 
obywatelskich, za co uruchomiona została przeciwko temu państwu procedura art. 7. TUE. 
Opis D: W państwie tym, rządzonym przez dyktatora fałszującego kilka ostatnich wyników wyborów 
prezydenckich, by utrzymać się przy władzy, autorytarny reżim dąży do podporządkowania sobie 
wszystkich organizacji działających w kraju i zwalcza opozycję, jak i wszelkie społeczne protesty, 
szykanując i wtrącając do więzień przeciwników politycznych, a łamanie praw człowieka jest na 
porządku dziennym. 
Opis E: W tym autorytarnym państwie władza łamie prawa człowieka i jednocześnie stanowi 
zagrożenie dla państw sąsiednich, dokonując w XXI w. kilku aktów agresji, dopuszczając się zbrodni 
ludobójstwa, za które ciągle nikt nie odpowiedział. 
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9. Do opisu danego państwa:  
- wpisz jego nazwę, 
- zaznacz na mapie Europy dane państwo podanym symbolem (A-E),  
- wpisz, jakie miasto jest stolicą tego państwa 
- znakiem X oznacz, jaki jest aktualny status danego państwa w Radzie Europy: czy należy ono do 
RE, nie należy do RE czy jest zawieszone w RE 

Opis 
państwa 

Nazwa państwa Symbol Stolica państwa Przynależność do RE Pkt. 

Nale
-ży 

Nie 
należy 

Zawie-
szone 

Opis A  A     /2…… 

Opis B  B     /2…… 

Opis C  C     /2…… 

Opis D  D     /2…… 

Opis E  E     /2…… 
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Liczba punktów za cały test razem: ………./ na 40 możliwych. Podpisy czytelne Komitetu Okręgowego:  

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

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


