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Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym 

 

LVIII Edycja 

 

 

Etap szkolny 

25.11.2016 

 

Czas pracy: 

60 minut 

 

 

Instrukcja dla zawodnika 

 

1. Sprawdź, czy test zawiera 14 stron (zadania 1 – 21). Ewentualny brak strony zgłoś członkowi 

Komisji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (OWoPiŚW). 

2. Pamiętaj, że rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności, 

korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone, a Komisja OWoPiŚW może 

zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności pracy. 

3. Za rozwiązanie testu możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów. Przy każdym zadaniu wpisano 

możliwą do uzyskania liczbę punktów. Za odpowiedź Komisja OWoPiŚW może przyznać 

wyłącznie pełne punkty.  

4. Odpowiedzi wpisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. Pisz czytelnie. Używaj 

długopisu/pióra tylko z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 

Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.  

5. Pamiętaj, że nie będą oceniane poprawne informacje wykraczające poza zakres polecenia. Jeśli 

podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają z  polecenia w 

zadaniu) świadczą o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i  zaprzeczają udzielonej 

prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką Komisja OWoPiŚW oceni na zero punktów. 

 

 

 

 

PARTNERZY OWoPiŚW 
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Zadanie 1.                                   …/3 pkt 
Wykonaj polecenia dotyczące wyborów do Dumy Federacji Rosyjskiej, które odbyły się we wrześniu 

2016 r.  

 

A.  Przyporządkuj przybliżony wynik procentowy w głosowaniu na listy partyjne w wyborach do 

Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej poprzez wpisanie w tabeli poniżej właściwej nazwy partii 

politycznej, która go osiągnęła. Odpowiedzi wybierz spośród: Jedna Rosja, Komunistyczna Partia 

Federacji Rosyjskiej, Partia Socjalistyczna, Platforma Obywatelska, Sprawiedliwa Rosja, Unia na 

rzecz Demokracji. 

  

 Przybliżony wynik procentowy Nazwa partii politycznej 

a) 54%  

b) 13%  

c) 6%  

 

B.  Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok 

każdego zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

 

 zdanie prawdziwe fałszywe 

a) W wyborach do Dumy Państwowej w 2016 r. zastosowano mieszany system wyborczy.   

b) Frekwencja w wyborach do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej w 2016 r. była 

najwyższa w historii. 
  

c) W wyborach do Dumy Państwowej w 2016 r. 100 deputowanych wyłoniono w 

okręgach jednomandatowych. 
  

d) Kadencja Dumy Państwowej trwa 3 lata.   

 
C.  Rozstrzygnij, która z osób przedstawionych w tabeli pełni obecnie funkcję przewodniczącego 

Dumy Państwowej. W tabeli poniżej wpisz znak „X” w odpowiedniej rubryce. 

 

a) Wiaczesław Wołodin b) Władimir Żyrinowski c) Siergiej Naryszkin 

   

   

 
Zadanie 2.                                                               …/2 pkt 
Uzupełnij poniższy fragment tekstu poprzez podkreślenie prawidłowych odpowiedzi dotyczących 

uprawnień legislacyjnych w ramach zwykłej procedury prawodawczej Unii Europejskiej. 

 

„(1) … opracowuje wnioski ustawodawcze z własnej inicjatywy lub na wniosek (2) …, często po 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Ostateczna wersja wniosku jest przekazywana równocześnie              

(3) …, a w niektórych przypadkach (4) … .”  

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/20150201PVL00004/Uprawnienia-legislacyjne 
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1. 

a)  Komisja Europejska    c)  Rada Europejska 

b)  Parlament Europejski  d)  Rada (UE) 

 

2.  

a)  innych instytucji UE 

b)  państw EU 

c)  innych instytucji lub państw EU 

d)  innych instytucji lub państw EU, bądź też w wyniku inicjatywy obywatelskiej 

 

3. 

a)  Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom państw członkowskich 

b)  Komisji Europejskiej, Radzie (UE) i parlamentom państw członkowskich 

c)  Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (UE) 

d)  Parlamentowi Europejskiemu, Radzie (UE) i parlamentom państw członkowskich  

 

4.  

a)  Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 

b)  Komitetowi Regionów oraz Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 

c)  Komitetowi Regionów oraz parlamentom państw członkowskich 

d)  parlamentom państw członkowskich 

 

 

Zadanie 3.                                        …/2 pkt 
Zdecyduj, które z podanych artykułów lub fragmentów artykułów nie są fragmentami Konstytucji 

RP. W tabeli poniżej wpisz znak „X” w rubryce obok artykułów, które nie znajdują się w Konstytucji 

RP. 

 

 Artykuł  lub fragment 
Nie jest fragmentem 

Konstytucji RP 

a) Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.  

b) Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.  

c) Przepisów Konstytucji nie stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.  

d) 
Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie 

zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent 

Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.  
 

e) Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia centralizację władzy publicznej.  

f) 
Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa 

wspólnotę samorządową. 
 

g) 
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo 

znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

h) 
Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży 

suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego 

terytorium.  
 

i) 
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, 

ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.  
 

j) Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.  
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Zadanie 4.                                   …/2 pkt 
Do podanych opisów umów międzynarodowych dopisz powszechnie stosowany akronim ich nazwy. 

Odpowiedzi wybierz spośród: ACTA, CEFTA, CETA, EMEA, NAFTA, SALT II, TISA, TTIP. 

 

 Opis umowy Akronim nazwy 

a) 

kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa, która jest efektem negocjacji między UE                    

a Kanadą; jeżeli zostanie przyjęta w pełnym zakresie, zapewni unijnym 

przedsiębiorstwom więcej atrakcyjnych możliwości prowadzenia działalności 

gospodarczej w Kanadzie, a także przyczyni się do tworzenia miejsc pracy w Europie 

 

b) 
Umowa o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym – porozumienie 

negocjowane pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (USA) 
 

c) 
Porozumienie w sprawie handlu usługami – inicjatywa, nad którą trwają negocjacje                        

23 członków Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym UE; działalność tych krajów 

stanowi w sumie 70 proc. światowego handlu w sektorze usług 
 

 

 
Zadanie 5.                                        …/2 pkt 
Dokończ zdania poprzez podkreślenie właściwej odpowiedzi. 

 

1.  Zgodnie z Konstytucją RP, maksymalna relacja długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto (PKB) 

nie może przekroczyć 

a)  30% 

b)  50% 

c)  60% 

d)  75% 

 

2. Wartość długu publicznego w Polsce 

a)  jest równa wartości deficytu budżetowego 

b)  jest wyższa niż wartość deficytu budżetowego w 2015 r. 

c)  jest niższa niż wartość deficytu budżetowego w 2015 r. 

d)  spada nieprzerwanie od 2010 r. 

 

 
Zadanie 6.                                   …/2 pkt 
Zdecyduj, które wydarzenie w ramach tzw. arabskiej wiosny było chronologicznie pierwsze, a które 

ostatnie. W tabeli poniżej obok dwóch wydarzeń wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”.  

 
 wydarzenie pierwsze ostatnie 

a) rezygnacja prezydenta Tunezji ibn Alego    

b) zaprzysiężenie na urząd prezydenta Egiptu Muhammada Mursiego    

c) śmierć przywódcy Libii Muammara Kaddafiego    

d) dymisja wiceprezydenta Sudanu Alego Osmana Tahy    

e) rezygnacja prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka    
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Zadanie 7.                                    …/3 pkt 
Wykonaj poniższe polecenia dotyczące ugrupowań politycznych.     

                         

A.   Zaznacz ugrupowania polityczne, które aktualnie sprawują władzę w państwach europejskich 

(tworzą rząd), wg stanu na październik 2016 r. W tabeli obok właściwych partii wpisz 

w odpowiedniej rubryce znak „X”.  
 

 Ugrupowanie polityczne 
sprawuje władzę państwową 

(tworzy rząd) 

a) holenderska Partia na rzecz Wolności (niderl. Partij voor de Vrijheid, PVV)  

b) 
Fianna Fáil – Partia Republikańska (ang. Fianna Fáil – The Republican 

Party, irl. Fianna Fáil – An Páirtí Poblachtánach) 
 

c) Kierunek – Socjalna Demokracja (słow. SMER – sociálna demokracia, SMER)  

d) Ruch Pięciu Gwiazd (wł. MoVimento 5 Stelle, M5S)  

e) Szwajcarska Partia Ludowa (niem. Schweizerische Volkspartei, SVP)   
 
 

B. Spośród partii politycznych wymienionych w tabeli w podzadaniu A. wybierz tę, której dotyczą 

poniższe materiały źródłowe (logo i zdjęcie).  

 

  

 

  

 

 

 

 
 

Źródło: Oficjalny profil partii na https://www.facebook.com/ 

 

Odp.  …………………………………………………………………   

 

Zadanie 8.                                                               …/3 pkt 
Na podstawie infografiki, fragmentu komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz wiedzy 

własnej dokończ zdania poprzez wpisanie i podkreślenie poprawnych odpowiedzi. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niderlandzki
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„5 lipca 2016 na marginesie Tygodnia Politycznego Almedalen w Visby (Szwecja), w Rezydencji Wojewody Gotlandii Cecilii 

Schelin Seidegård, miała miejsce ceremonia przekazania prezydencji w (…). Wydarzenie odbyło się w ramach programu 

’POLSKA in Almedalen 2016’, przygotowanego  przez Ambasadę RP w Sztokholmie. 

Wśród gości znaleźli się m.in.: szwedzki minister obrony Peter Hultqvist, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

Annika Söder, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i konsulowie honorowi państw członkowskich i obserwatorów (…) oraz 

dyrektor Instytutu Szwedzkiego Annika Rembe. Polską prezydencję reprezentowali ambasador Wiesław Tarka oraz ambasador 

Michał Czyż (polski przewodniczący Komitetu Wyższych Urzędników (…)); prezydencję islandzką: ambasador Islandii w Szwecji 

Estrid Brekkan oraz Gudmundur Árni Stefánsson (islandzki przewodniczący Komitetu Wyższych Urzędników). Delegacji 

Sekretariatu (…) przewodniczył p.o. dyrektora Sekretariatu Bernd Hemingway. 

Uczestnicy ceremonii podkreślali bezprecedensową aktywność i zaangażowanie Polski na rzecz współpracy w regionie Morza 

Bałtyckiego, w tym wysiłki na rzecz spajania potencjału różnych instytucji i formatów aktywnych w regionie. Podkreślono duże 

znaczenie spotkania ministrów kultury we wrześniu 2015 r. (Gdańsk) i pierwszej w historii sesji ministrów nauki (…) w czerwcu 

2016 r. (Kraków), a także wiceministrów spraw zagranicznych (czerwiec 2016 r., Warszawa) […]”. 

Źródło: http://www.msz.gov.pl/pl 
 

1.  Organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Sztokholmie, o której mowa to  

 

…………………………………………………….……………………………  

 

2.  Pierwsza po przemianach demokratycznych w Europie Środkowej konferencja z udziałem 

przedstawicieli rządów państw i instytucji międzynarodowych zainteresowanych rozwojem współpracy 

w regionie Morza Bałtyckiego, podczas której przyjęta została Deklaracja Morza Bałtyckiego (Baltic Sea 

Declaration), miała miejsce w dniach 2 i 3 września 1990 r. w 

a)  Kłajpedzie (Litwa)  c) Ronneby (Szwecja) 

b)  Kopenhadze (Dania)  d) Rydze (Łotwa) 
 

 

3.  Trzecie przewodnictwo Polski w organizacji przypadło na okres  

a)  od 1 lipca 2014 r.  c)  od 1 lipca 2015 r. 

b)  od 1 stycznia 2015 r.   d)  od 1 stycznia 2016 r.  

do 30 czerwca 2016 r. 

 

 

Zadanie 9.                                                       …/3 pkt 
Wykonaj polecenia dotyczące ustrojów politycznych państw.  

 

A. Przyporządkuj państwa do sposobu wyłaniania prezydenta poprzez wpisanie ich nazw we 

właściwych rubrykach tabeli. Odpowiedzi wybierz spośród następujących:  

a) Argentyna   d)  Rosja 

b) Grecja  e)  Stany Zjednoczone Ameryki 

c) Indie    f)  Węgry 

 
wybory prezydenckie powszechne 

(bezpośrednie) 

wybory pośrednie 

kolegium elektorów parlament 

……………………………… ……………………………. ……..…………………… 

……………………………… …………………………….. ……..……………………. 

 

 



 7 

 B. Spośród państw wymienionych w podzadaniu A. wybierz te, które są federacjami o prezydenckim 

lub semiprezydenckim systemie politycznym.  
 

 

Odp. …………………………………………………………………………………   

 
 

Zadanie 10.                                                  …/2 pkt 
Do nazwy dokumentu podanego w tabeli przyporządkuj nazwę właściwego dziennika urzędowego w 

którym musi zostać opublikowany. Odpowiedzi wybierz spośród: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Dziennik Urzędowy Ministra 

Cyfryzacji, Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych, wojewódzki dziennik urzędowy.  

 

 Nazwa dokumentu Nazwa dziennika urzędowego 

a) rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  

b) 
uchwała Sejmu RP dotycząca 

regulaminu Sejmu 
 

c) 
zarządzenie Prezesa Rady Ministrów 

wydane na podstawie ustawy 
 

d) 
decyzja Ministra Spraw Zagranicznych 

w sprawie utworzenia konsulatu  
 

 

 

Zadanie 11.                                                     …/3 pkt 
Wykonaj polecenia dotyczące ustaw zasadniczych (konstytucji).    

 

A.  Wyjaśnij pojęcia poprzez dopisanie odpowiednich opisów do nazw rodzajów konstytucji.  

 

 rodzaj konstytucji opisy rodzajów konstytucji 

a) 
konstytucja 

oktrojowana 
 

b) 
konstytucja 

niepisana 
 

c) 
konstytucja 

sztywna 
 

d) mała konstytucja   

 
B.  Rozstrzygnij, czy zdanie na temat konstytucjonalizmu francuskiego zawiera informacje prawdziwe 

czy fałszywe. W tabeli obok tego zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”.  
 

zdanie prawdziwe fałszywe 

Wśród źródeł prawa konstytucyjnego V Republiki Francuskiej (zawartych w tzw. 

bloku konstytucyjnym) znajdują się m.in. Konstytucja Republiki Francuskiej z 1958 

r., Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r., Wstęp do Konstytucji z 1946 r. 
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Zadanie 12.                                   …/2 pkt 
Do podanych nazw i opisów ruchów oraz organizacji społeczno-politycznych dopisz nazwy państw z 

których się wywodzą. Odpowiedzi wybierz spośród: Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Kuba, Peru, 

Paragwaj, Meksyk, Wenezuela.  

 

 nazwa ruchu społecznego opis ruchu społecznego nazwa państwa 

a) Damy (Kobiety) w Bieli 

Ruch, działający od ponad dekady, zrzesza przede wszystkim 
kobiety z rodzin aresztowanych opozycjonistów i dysydentów, 

walczące o uwolnienie swoich bliskich i ich uniewinnienie. W 
walce o prawa podstawowe, pomoc członkiniom ruchu 
zagwarantowała m.in. Międzyamerykańska Komisja Praw 

Człowieka (CIDH). 

 

b) Świetlisty Szlak 

Organizacja rewolucyjna założona przez Abimaela Guzmana, w 
wyniku działań której zginęło – jak się szacuje – ponad 30 tys. 
osób. Po aresztowaniu Guzmana w 1992 r. została niemal 

całkowicie rozbita w Limie i innych większych miastach. 

 

c) 
Ruch Rewolucyjny im. 

Tupaca Amaru 

Organizacja rewolucyjna związana ideologicznie z marksizmem, 
aktywna od lat 80. XX w. do 1997 r. Działalność zbrojną 
rozpoczęła w 1982 r. Jej pierwszym głośnym atakiem było 

bezkrwawe zajęcie w 1987 r. siedmiu stacji radiowych i 
odczytanie manifestu. Nazwa organizacji pochodzi od bohatera 

narodowego Tupaca Amaru II – przywódcy rebelii przeciw 
kolonialnym rządom Hiszpanii. 

 

d) Ruch Zapatystów 

Rewolucyjny ruch społeczny powstały w celu ochrony 
interesów rdzennej ludności, odwołujący się do haseł 
antyglobalistycznych i antyliberalnych. Nazwa ruchu wywodzi 

się od nazwiska przywódcy powstania z 1910 r., E. Zapaty. W 
1994 r. w najbiedniejszej prowincji państwa – Chiapas, 

Zapatyści rozpoczęli powstanie przeciwko polityce 
dyskryminacji i izolacjonizmu prowadzonej przez rząd w 
stosunku do regionu zamieszkanego przez Indian. 

 

 

 

Zadanie 13.                                                     …/2 pkt 
Wykonaj polecenia dotyczące Narodowego Banku Polskiego.  

 

A.  Uzupełnij fragment Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wpisanie właściwych 

odpowiedzi. 

 

 

„Art. 227. 1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. (…) 

2. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku Polskiego,(1) …………….……. 

……………………...……. oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego.  

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez (2) …………………….……………………. 

na wniosek (3) ………………………………….…… na 6 lat. (…)”  
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B. Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok tych 

zdań wpisz znak „X”.  

 

 zdanie prawdziwe fałszywe 

a) 
Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza w 

Polsce oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej.  
  

b) 
Prezes Narodowego Banku Polskiego może należeć do partii politycznej, związku 

zawodowego oraz prowadzić działalność publiczną dającą się pogodzić z godnością 

jego urzędu.  
  

c) 
W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego 

jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, 

powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej i Sejm.  
  

 

 
Zadanie 14.                                                               …/3 pkt 
Wykonaj zadania dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w Kolumbii. 

 

A.  Uzupełnij poniższy fragment artykułu prasowego poprzez wpisanie w wykropkowanym miejscu 

właściwej odpowiedzi. 
 

„Pokojowa Nagroda Nobla dla Juana Manuela (1) [wpisz nazwisko] ..................................................... to spora sensacja. 

Ale przede wszystkim zastrzyk z adrenaliny, który może uratować proces pokojowy w tym kraju. Zaledwie tydzień temu 

(…) podpisał układ pokojowy z lewicową partyzantką FARC–EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–

Ejercito Popular). Wojna domowa, jaką państwo i partyzanci toczyli ze sobą, trwała w Kolumbii 52 lata. Gdy 

w poprzednim rządzie, prezydenta Alvara Uribe (…) był ministrem obrony, obaj nie chcieli z FARC negocjować. 

Chcieli utopić partyzantów we krwi. Nie zdołali. 

Gdy więc (…) wygrał wybory i sam został prezydentem, zmienił strategię o 180 stopni. Przejął de facto program 

innego polityka, którego w wyborach pokonał – znanego filozofa, byłego burmistrza Bogoty i kandydata Partii 

Zielonych, Antanasa Mockusa. To Mockus głosił konieczność zakończenia wojny i dogadania się z FARC. Ale plan ten 

zrealizował jego rywal, (…), i dostał za niego Nobla.”  

Źródło: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1678526,1  

 

 
B.  Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok 

każdego zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

 

 zdanie prawdziwe fałszywe 

a) Wojna domowa w Kolumbii rozpoczęła się na początku lat 70. XX wieku.   

b) FARC to w ujęciu historycznym organizacja, która zrzesza komunistów i socjalistów.   

c) Prezydentem Kolumbii w latach 1998-2002 był Hugo Chavez.    

d) Większość mieszkańców Kolumbii jest katolikami.   

e) Kolumbia jest państwem stowarzyszonym w Mercosour.   
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Zadanie 15.                             …/2 pkt 
Na podstawie materiałów źródłowych oraz wiedzy własnej rozstrzygnij, który z polskich ruchów 

społecznych powstał najwcześniej, a który najpóźniej. W tabeli obok ich nazw wpisz znak „X” w 

odpowiednich rubrykach.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.kor.org.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 Źródło: http://www.ruchkod.pl/ 

 

 
Ruch społeczny 

powstał 

najwcześniej 
powstał 

najpóźniej  

a) Koalicja Wolność Równość Demokracja (KWRD)   

b) Komitet Obrony Demokracji (KOD)   

c) Komitet Obrony Robotników (KOR)   

d) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”)   

e) Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)   
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Zadanie 16.                                                            …/3 pkt 
Na podstawie wiedzy własnej oraz danych źródłowych pochodzących z Komunikatu Badań CBOS                 

z lipca 2016 r. na temat tzw. Brexitu, rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe,                        

a które – fałszywe. W tabeli obok zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”.  

 

„W czerwcowym referendum Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii 

Europejskiej. Decyzja ta wywołała wiele obaw, tym większych, że wyjście z Unii Europejskiej będzie 

wydarzeniem bez precedensu.” 

 

 

 

Źródło: Reakcje Polaków na wynik brytyjskiego referendum, Komunikat z Badań CBOS, NR 105/2016, Warszawa, lipiec 2016, s. 4. 

 

 

 zdanie prawdziwe fałszywe 

a) 
Wyjście Wielkiej Brytanii z UE w czerwcu 2016 r. poparło blisko 52% głosujących 

w referendum. 
  

b) Wielka Brytania złożyła wniosek o wyjście z Unii Europejskiej we wrześniu 2016 r.   

c) 
Zdaniem większości badanych przez CBOS wyjście Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej będzie miało niekorzystne skutki dla Polski i dla całej Unii.  
  

d) 
Spośród badanych przez CBOS zaniepokojenie wyrażają przede wszystkim 

sympatycy Nowoczesnej i PO, a przeważająca część zwolenników PiS i Kukiz’15 

przyjmuje decyzję Brytyjczyków z obojętnością. 
  

e) 
Niemal co drugi ankietowany w badaniu CBOS obawia się negatywnych 

następstw Brexitu dla siebie i swojej rodziny. 
  

f) 
Zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, państwo, które wystąpiło z Unii 

Europejskiej, nie może ponownie do niej przystąpić. 
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Zadanie 17.                                            …/2 pkt 
Wykonaj zadania dotyczące Pokojowej Nagrody Nobla. 

A.  Rozstrzygnij, czy zdania zawierają informacje prawdziwe czy fałszywe. W tabeli obok każdego 

zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

 zdanie prawdziwe fałszywe 

a) Pokojowa Nagroda Nobla może zostać przyznana organizacji.   

b) W skład Norweskiego Komitetu Noblowskiego wchodzą członkowie mianowani 

przez norweski parlament. 
  

c) Laureat Pokojowej Nagrody Nobla otrzymuje nagrodę pieniężną.   
 

B.  W tabeli poniżej wpisz znak „X” w rubryce obok trzech osób, które nie otrzymały Pokojowej 

Nagrody Nobla.  

 

 imię i nazwisko 
osoba, która nigdy nie otrzymała 

Pokojowej Nagrody Nobla 

a) Anwar as-Sadat (al-Sadat)  

b) Andriej Sacharow  

c) Michaił Gorbaczow  

d) Kofi Annan  

e) Bill Clinton  

f) Barack Obama  

g) Al Gore  

h) Nelson Mandela  

i) Leonardo Di Caprio  

j) Ban Ki Moon  

 

 

Zadanie 18.                                                     …/2 pkt 
Na podstawie materiałów źródłowych oraz wiedzy własnej dopisz do przedstawionego opisu nazwę 

nurtu myśli społeczno-politycznej, a także imiona i nazwiska widocznej na jednej z fotografii pary 

polityków, będących jego przedstawicielami. Nazwę nurtu wybierz spośród: Nowa Lewica (ang. New 

Left), Nowa Prawica (ang. New Right), Socjalizm, „Trzecia Droga” (ang. Third Way). 

 

               
 

opis nurtu 

nurt myśli społeczno-politycznej, idee którego zrodziły się w latach 70. XX w. i miały największe oddziaływanie w 

Wielkiej Brytanii i USA; w dziedzinie ekonomicznej jego przedstawiciele opowiadają się za radykalnym 

ograniczeniem interwencjonizmu państwowego, polityką leseferyzmu i monetaryzmu; w dziedzinie społecznej i 

politycznej silnie eksponują rolę konserwatywnej moralności, zwłaszcza szacunek dla władzy, własności prywatnej, 

rodziny i religii („wolna gospodarka i silne państwo” wg A. Gamble) 

 

1.  Nazwa nurtu: ………………………………………………… 

 

2.  Imiona i nazwiska dwóch przedstawicieli: …………….……………………, ………………......……………... 
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Zadanie 19.                                                                                                    …/3 pkt 
Na podstawie art. 153 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia 

dotyczące służby cywilnej w Polsce. 

 

Art. 153 „W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego 

wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej”. 
 

A. Uzupełnij tekst poprzez podkreślenie właściwych odpowiedzi znajdujących się poniżej. 
 

„W świetle wartości, na których opiera się Konstytucja RP, administrację publiczną powinny wyróżniać cztery podstawowe 

cechy (właściwości), tj. kompetencja, sprawność, neutralność polityczna (apolityczność) oraz służebny charakter. (...) 

Korpus służby cywilnej tworzą osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji (1) …, w tym 

m.in.: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; ministerstwach oraz urzędach obsługujących komitety, których przewodniczący 

wchodzą w skład Rady Ministrów; urzędach centralnych organów administracji rządowej (np. Urząd Zamówień 

Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Regulacji Energetyki) oraz w urzędach 

podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej (np. urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli 

skarbowej. Według ostatnich dostępnych danych Korpus Służby Cywilnej liczy (2) … członków.”  
 

Źródło: http://www.instytutobywatelski.pl/25040/komentarze/polityka-komentarze/analiza-sluzba-cywilna-po-zmianach; dostęp dn. 23.11.2016 
 

1.     

a)  rządowej  

b)  rządowej i samorządowej 

 

2.     

a)  12 412  

b)  120 412 
 

 

B. Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok 

każdego zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

 

 zdanie prawdziwe fałszywe 

a) 
Konstytucyjnym zwierzchnikiem służby cywilnej jest minister właściwy ds. 

wewnętrznych. 
  

b) 
Szef Służby Cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym 

w sprawach służby cywilnej. 
  

c) Prezes Rady Ministrów powołuje i nadzoruje pracę Szefa Służby Cywilnej.   

 
C. Podaj pełną nazwę opisywanej we fragmencie tekstu instytucji. 
 
„[wpisz pełną nazwę instytucji] …………………………………………………………………………….…………………………….. 

została utworzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 r., a we wrześniu 1991 r. przyjęła pierwszych 

słuchaczy. Powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych. (...) Słuchacze (…) są wyłaniani w 

drodze otwartego, konkursowego postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i legitymują się 

wykształceniem wyższym magisterskim. Kształcenie w (…) trwa dwadzieścia miesięcy. Dla osób, które interesują studia 

podyplomowe, (…) stanowi interesującą alternatywę. Absolwenci (…) obowiązani są do podjęcia i wykonywania pracy 

przez okres co najmniej pięciu lat w urzędach administracji publicznej, na stanowiskach postawionych im do dyspozycji 

przez Prezesa Rady Ministrów”. 

Źródło: strona internetowa instytucji, której dotyczy pytanie 
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Zadanie 20.                                             …/2 pkt 
Wykonaj zadania dotyczące zamówień w ramach systemu obronności. 

 

A.  Uzupełnij poniższy fragment artykułu prasowego poprzez wpisanie w wykropkowanym miejscu 

właściwej odpowiedzi.  
 

„Minister obrony mając pełną świadomość konieczności zakupu śmigłowców dla polskiej armii z budżetu MON, 

zaprosił do wstępnych rozmów trzy podmioty, które brały udział w poprzednim przetargu. Zakup miałby odbyć się w 

ramach pilnej potrzeby operacyjnej – podało dziś MON. Zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON Beata 

Perkowska w wygłoszonym dla mediów oświadczeniu powiedziała, że zaproszenie do rozmów zostało wystosowane do 

PLZ Mielec, PLZ Świdnik i firmy (1) [wpisz nazwę firmy] ............................................................................. . Rozmowy dotyczą 

zakupu śmigłowców w ramach pilnej potrzeby operacyjnej zgłoszonej przez siły zbrojne. (…) W pierwszym tygodniu 

października [2016 r.] Ministerstwo Rozwoju, które prowadziło negocjacje offsetowe, poinformowało o zakończeniu 

rozmów z (…), uznając je za bezprzedmiotowe. Polski rząd uznał, że oferta (…) nie zabezpieczała interesów 

ekonomicznych i bezpieczeństwa Polski. (…)” 

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/mon-rozpoczeto-przetarg-ws-smiglowcow/0z0d12 

 

 

B.  Rozstrzygnij, które zdanie zawiera informacje prawdziwe, a które – fałszywe. W tabeli obok 

każdego zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

 

 zdanie prawdziwe fałszywe 

a) Przetarg na wielozadaniowe śmigłowce dla wojska polskiego ogłoszono w 2015 r.   

b) Offset oznacza system kompensacji wydatków ponoszonych przez kraj dokonujący 

za granicą zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.  
  

 

 
Zadanie 21.                                                      …/2 pkt 
Rozstrzygnij, które zdania na temat samorządu gminy w Polsce zawierają informacje fałszywe.                  

W tabeli obok tych zdań wpisz znak „X”.  

 

 zdanie fałszywe 

a) Sejm, w drodze uchwały, tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice.  

b) Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.  

c) 
Mandatu radnego gminy nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, ale można łączyć 

z wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody. 
 

d) 
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys; 

działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 
 

e) 
Dochodami gminy mogą być wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców (na cele 

publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy), które może 

nastąpić wyłącznie w drodze referendum gminnego. 
 

 

 
Podpisy członków komisji:   …..……………………, …………………………, ………….……………… 


