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Rok szkolny 
2021/22 

 

 

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; 

(jest to czas łączny na zapoznanie się z instrukcją i rozwiązanie testu). 

- 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/ Putin dokonał agresji na Ukrainę: 

a/ w 2014 r.  b/ 20.02.2022 r.  c/ 24.02.2022 r.  d/ 28.02.2022 r.  

….. 2/ Z inicjatyw wspólnotowych fiaskiem zakończyły się (nie rozpoczynając działalności): 

a/ EWO  b/ EWP   c/ UZE    d/ żadna z nich 

….. 3/ Polska zakończyła negocjacje akcesyjne z UE: 

a/ 11 XII 2002  b/ 13 XII 2002  c/ 12 III 2003   d/ 19 III 2003 

….. 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/ Austria   b/ Norwegia   c/ Szwajcaria   d/ żadne z nich 

..…. /5 Razem punktów za zadania 1-5 
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….. 6/ UKE w RP to – rozwiń skrót: 

a/ Urząd Komunikacji Ekonomicznej    b/ Urząd Komunikacji Elektronicznej 

c/ Urząd Kontroli Ekonomicznej    d/ Urząd Kontroli Elektronicznej 

….. 7/ Praesumptio boni viri to zasada prawa: 

a/ domniemania niewinności    b/ prawo nie działa wstecz 

c/ rządów prawa      d/ żadna z nich 

….. 8/ Marszałkiem Senatu RP jest obecnie: 

a/ B. Borusewicz  b/ S. Karczewski  c/ E. Witek   d/ żaden z nich 

….. 9/ Z 1964 r. pochodzi (-ą) w RP kodeks (-y): 

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

…..  10/ Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo do (i w jakim terminie):  

a/ odwołania   b/ zażalenia   c/ 7 dni   d/ 14 dni 

….. 11/ Art. 72 konstytucji RP gwarantuje dzieciom prawo (-a): 

a/ prawo do życia      b/ zakaz zatrudniania dzieci do 16 roku życia 

c/ prawo do nauki, obowiązek nauki do 18 roku życia 

d/ zapewnienie dziecku ochrony praw dziecka i samego dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 
wyzyskiem i demoralizacją przez państwo 

….. 12/ KNZ została podpisana:  

a/ 26 IV 1945   b/ 26 V 1945   c/ 26 VI 1945   d/ 26 VII 1945 

….. 13/ Konwencja praw dziecka składa się z preambuły oraz ilu artykułów: 

a/ 10    b/ 20    c/ 30    d/ więcej 

….. 14/ Z ilu części składa się MPPOiP: 

a/ I    b/ II    c/ III    d/ więcej 

….. 15/ KPC został powołany na mocy którego artykułu MPPOiP: 

a/ 8    b/ 18    c/ 28    d/ żadnego z nich 

….. 16/ KPGSiK został powołany do życia: 

a/ na podstawie MPPGSiK b/ na podstawie MPPOiP c/ na podstawie MPPC d/ żadnego z nich  

….. 17/ Prawo do pracy znajduje się m.in. w: 

a/ EKS    b/ konstytucji RP  c/ MPPGSiK   d/ PDPC 

….. 18/ W art. 3-21 PDPC zostały wymienione prawa: 

a/ gospodarcze  b/ obywatelskie  c/ społeczne   d/ polityczne  

...…. /13 Razem punktów za zad. 6-18 
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….. 19/ Ile lat trwa kadencja członków KPC: 

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

….. 20/ Decyzję o powołaniu Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka podjęto w: 

a/ Nowym Yorku  b/ Paryżu   c/ Warszawie  d/ Wiedniu 

….. 21/ Gierek utracił władzę w PRL bezpośrednio w następstwie Polskiego: 

a/ Czerwca   b/ Grudnia   c/ Października  d/ Sierpnia 

….. 22/ W PRL legalnie działała (-o, -y): 

a/ KPN   b/ PZPR   c/ SD    d/ ZSL  

….. 23/ W 1952 r. do NATO wstąpiła (-y): 

a/ Grecja  b/ Hiszpania   c/ RFN    d/ Turcja 

….. 24/ Stroną (-ami) konfliktu w Górskim Karabachu był (-a, -y): 

a/ Armenia  b/ Azerbejdżan  c/ Indie   d/ Pakistan 

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

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

….. 26/ Wnioskodawca może wycofać swój projekt ustawy do zakończenia czytania: 

a/ I    b/ II    c/ III    d/ nie może 

….. 27/ Ilu szczeblowy jest samorząd terytorialny w RP: 

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

….. 28/ Do polskich konstytucji II RP należy (-ą): 

a/ kwietniowa  b/ lipcowa   c/ majowa   d/ marcowa 

….. 29/ Mateusz Morawiecki jest: 

a/ ministrem  b/ premierem   c/ wicepremierem  d/ żadnym z nich 

….. 30/ KRS jest aktualnie (zgodnie z oceną konstytucjonalistów i organów międzynarodowych, w 
tym ENCJ oraz TSUE): 

a/ niezależna  b/ wybrana wadliwie c/ zależna od władzy d/ żadne z nich 

….. 31/ Z Anglii pochodzi (-ą): 

a/ Bill od Rights      b/ Habeas Corpus Act  

c/ Magna Charta Libertatum    d/ Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 

….. 32/ Do praw negatywnych należą prawa: 

a/ do własności prywatnej b/ osobiste   c/ polityczne   d/ proceduralne  
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….. 33/ Do praw III generacji należy (-ą) prawo do: 

a/ czystego środowiska naturalnego   b/ komunikowania się 

c/ samodzielnego decydowania i rozwoju  d/ pokoju 

….. 34/ W 1948 r. ONZ przyjęła: 

a/ KPD  b/ Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa 

c/ PDPC  d/ Konwencję dotyczącą statusu uchodźców 

…..  35/ Do aktualnych stałych organów pomocniczych ONZ w dziedzinie ochrony praw człowieka 
należy (-ą): 

a/ Komisja Praw Człowieka b/ Komitet Praw Człowieka c/ MTK   d/ Rada Praw Człowieka 

….. 36/ Do zasadniczych elementów regionalnego systemu międzynarodowej ochrony praw 
człowieka dla Europy należy (-ą) system (-y): 

a/ OBWE   b/ ONZ   c/ RE    d/ UE 

….. 37/ AI powstała w: 

a/ Londynie   b/ Nowym Yorku  c/ Paryżu   d/ Warszawie 

….. 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  

...…. /8 Razem punktów za zadania 33-40 

BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

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


