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

Rok szkolny 
2021/22 

                            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 

(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).  

- 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 wobec ustawy tzw. „lex TVN”: 

a/ nie podjął jeszcze decyzji wobec niej   b/ podpisał ją  

c/ skierował ją do TK J. Przyłębskiej   d/ zawetował ją 

2/ W konflikcie w byłej Jugosławii pod koniec XX w. brali udział: 

a/ Bośniacy   b/ Chorwaci   c/ Rosjanie   d/ Serbowie 

3/ Od Gruzji pod koniec XX w. oderwał (-a, -y) się: 

a/ Abchazja  b/ Górny Karabach  c/ Górski Karabach  d/ Osetia Pn. 

4/ Martin Luther King: 

a/ naśladował H. D. Thoreau i M. Gandhiego  b/ otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla  

c/ walczył o prawa Afroamerykanów   d/ został zastrzelony przez czarnego rasistę 

5/ UE liczbę 15 członków osiągnęła w roku: 

a/ 1973  b/ 1981   c/ 1986   d/ 1995  

6/ W 1999 r. NATO osiągnęło liczbę członków: 

a/ 15    b/ 17    c/ 19    d/ 21 

7/ System partyjny PRL tworzyła (-y): 

a/ PPR  b/ PPS    c/ PZPR   d/ ZSL 
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8/ Ministrem (-ami) spraw zagranicznych III RP w latach 90. XX w. był (-li): 

a/ W. Bartoszewski  b/ S. Meller   c/ A. Olechowski  d/ K. J. Skubiszewski 

9/ Państwem (-ami) komunistycznym (-i) po II wojnie światowej stał (-a, -y) się: 

a/ Albania  b/ Jugosławia  c/ Polska   d/ ZSRR 

10/ W obradach „okrągłego stołu” 1989 r. uczestniczył (-li) m.in.: 

a/ J. Kaczyński  b/ L. Kaczyński  c/ A. Kwaśniewski  d/ L. Wałęsa 

11/ Projekt ustawy przechodzi w sejmie RP przez liczbę czytań: 

a/ 1  b/ 2    c/ 3    d/ 4  

12/ Prokuratura w RP za rządów PiS: 

a/ jej struktura nie zmieniła się    b/ jej niezależność nie zmieniła się 

c/ jej niezależność osłabła     d/ jej niezależność wzmocniła się 

13/ Kandydat na prezydenta RP musi mieć ukończone min. lat: 

a/ 21  b/ 25    c/ 30    d/ żadne z nich  

14/ Premierem jest aktualnie: 

a/ Jarosław Kaczyński b/ Tadeusz Morawiecki c/ Beata Szydło  d/ nikt z nich 

15/ RPO w RP jest aktualnie: 

a/ A. Bodnar   b/ M. Pawlak   c/ M. Wiącek   d/ nikt z nich 

16/ PiS aktualnie sprawuje kontrolę nad: 

a/ KRRiT  b/ KRS    c/ NIK    d/ RPO 

17/ Ilu przymiotnikowe są w RP wybory do PE: 

a/ 3  b/ 4    c/ 5    d/ żadne z nich 

18/ Z tytułu odpowiedzialności konstytucyjnej orzeka (-ją): 

a/ SN  b/ sądy powszechne c/ TK    d/ TS 

19/ Do organów wykonawczych samorządu terytorialnego w RP należy (-ą): 

a/ marszałek wojewódzki b/ zarząd gminy  c/ zarząd powiatu  d/ zarząd wojewódzki 

20/ Na szczeblu terenowym wyróżnia się administrację rządową: 

a/ niezespoloną  b/ ogólną   c/ specjalną   d/ zespoloną 

21/ Bill of Rights w Anglii przyjęto w roku: 

a/ 1679   b/ 1689   c/ 1699   d/ żadnym z nich 

22/ Do praw pozytywnych zaliczamy prawa:  

a/ ekonomiczne  b/ gospodarcze  c/ socjalne   d/ społeczne 

23/ Prawo do własności jest prawem generacji: 

a/ I    b/ II    c/ III    d/ IV 
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24/ PDPC przyjęto w roku: 

a/ 1945  b/ 1946   c/ 1947   d/ 1948 

25/ Na MPPC składa (-ją) się: 

a/ MPPESiK  b/ MPPGSiK   c/ MPPiC   d/ MPPOiP   

26/ W XX w. ONZ przyjął szereg konwencji w kwestii praw człowieka, w tym i: 

a/ Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych  

b/ Konwencję o prawach politycznych kobiet 

c/ Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 

d/ Konwencje w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa 

27/ W Strasburgu swoją siedzibę ma (-ją): 

a/ ERPO  b/ ETPC   c/ PE    d/ RE 

28/ Wielka Izba ETPC obraduje w składzie ilu osobowym: 

a/ 7  b/ 13    c/ 17    d/ 23  

29/ EKS została przyjęta przez RE w roku: 

a/ 1950  b/ 1961   c/ 1966   d/ 1996 

30/ Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE ma swoją siedzibę w: 

a/ Brukseli  b/ Helsinkach  c/ Wiedniu   d/ Warszawie 

31/ Z inicjatywy Petera Benensona założono: 

a/ AI  b/ HFHR   c/ HFPC   d/ HRW 

32/ Organizacją, która od 2007 r. ma status konsultacyjny przy RGiS ONZ, kierującą się celami m.in. 
edukacji, prowadzenia badań w zakresie praw człowieka i rozwijania kultury wolności, jest: 

a/ AI  b/ HFHR   c/ HFPC   d/ HRW 

33/ Do zasad działania MKCK należy (-ą) m.in.: 

a/ bezstronność  b/ humanitaryzm  c/ jedność   d/ neutralność 

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/ Polska ratyfikowała KPD w roku: 

a/ 1989  b/ 1991   c/ 1993   d/ 1995 

36/ Krytyczną ocenę przestrzegania praw człowieka w RP za rządów PiS wyraził (-a, -y): 

a/ KPC  b/ Rada Praw Człowieka ONZ c/ RE    d/ UE 

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

a/ Białorusi  b/ państwie postsowieckim c/ Rosji   d/ Ukrainie 
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38/ Pozytywnymi przykładami państw w odpowiedzi na pytanie, czy konstytucjonalizm, 
demokracja i uniwersalizm praw człowieka, jako „dzieło” Zachodu, są możliwe do zastosowania 
także w innych kręgach cywilizacyjnych na świecie, jest (są): 

a/ Indie  b/ Irak    c/ Japonia   d/ Korea Pd. 

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/ Do głównych rodzajów przyczyn łamania praw człowieka na świecie należą przyczyny: 

a/ ekonomiczne  b/ kulturalne   c/ kulturowe   d/ polityczne 

 

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! 


