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60 minut

Instrukcja dla zawodnika
1. Sprawdź, czy test zawiera 18 stron (zadania 1 – 26). 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.

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda
PARTNERZY OWoPiŚW
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Zadanie 1.

…/2 pkt

Uszereguj poniższe akty, zaczynając od ustanowionego najwcześniej. Właściwe litery wpisz w
wykropkowane miejsca.
a) Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki
b) Artykuły henrykowskie w Polsce
c) Pierwsza konstytucja we Francji
d) Wielka Karta Swobód w Anglii
e) Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
Odp. 1. ……… 2. ……… 3. ……… 4. ……… 5. ………

Zadanie 2.

…/3 pkt

Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi wykonaj poniższe polecenia.
Naruszenie praw człowieka
Podczas debaty nad budżetem państwa w 2013 roku część posłów opozycji zaczęła przeszkadzać
w obradach i została usunięta z sali. Jednocześnie straż parlamentarna próbowała wyprosić
przebywających na galerii dziennikarzy. Gdy dziennikarze odmówili wyjścia, zostali usunięci z galerii
siłą. Zwrócili się wówczas do Trybunału Konstytucyjnego, mającego siedzibę w stolicy państwa Skopje,
wskazując, że działania straży naruszyły ich wolność słowa. W kwietniu 2014 roku odbyła się rozprawa
przed Trybunałem Konstytucyjnym bez udziału stron. W jej wyniku trybunał uznał, że usunięcie
dziennikarzy z galerii było uzasadnione względami bezpieczeństwa. Selmani i inni dziennikarze po
wyczerpaniu ścieżki krajowej, złożyli skargę do międzynarodowego organu sądowego – [X], wskazując
na naruszenie swobody wypowiedzi (art. 10 Konwencji) oraz prawa do rzetelnego procesu (art. 6
Konwencji).
Na podstawie: D. Bychawska-Siniarska, Dziennikarze mają prawo dostępu do parlamentu, Gazetaprawna.pl, 11.03.2017,
data dostępu: 01.06.2017.
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Mapa Europy

A B
C
D

2.1. Podaj oficjalną – używaną na forum międzynarodowym – nazwę państwa, o którym mowa w
tekście oraz wskaż literę, którą zaznaczono ten kraj na mapie.
Nazwa państwa – ……………………………………………………………
Litera na mapie – …………
2.2. Wskaż generację praw człowieka, których naruszenie opisano w tekście.
……………………………………
2.3. Podaj nazwę organu sądowego oznaczonego literą X, do którego trafiła skarga dziennikarzy.
…………………………………………………………………………………………………
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…/2 pkt

Zadanie 3.

Uszereguj polskich ministrów spraw zagranicznych według długości ich urzędowania. Zacznij od
ministra, który sprawował swój urząd najdłużej. W wykropkowane miejsca wpisz właściwe litery.

a) Stefan Meller
b) Adam Daniel Rotfeld
c) Radosław Sikorski
d) Krzysztof Skubiszewski
Odp. 1 ……… 2. ……… 3. ……… 4. ………

…/3 pkt

Zadanie 4.

Do trzech logotypów dopisz polskie nazwy międzynarodowych organizacji/struktur współpracy
i nazwy miast, w których znajdują się ich główne siedziby.
Logotyp

Nazwa organizacji/struktury

Siedziba (nazwa miasta)

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

1.

2.

3.

4

…/3 pkt

Zadanie 5.
Podaj cztery terminy, których definicje znajdują się w tabeli.

Termin

1.
……………………………..
2.
……………………………..

3.

……………………………..
4.

Definicja
Określony prawem czas rozpoczynający się najczęściej
bezpośrednio przed dniem głosowania, a kończący się
wraz z końcem głosowania, podczas którego zabronione
są jakiekolwiek formy agitacji wyborczej zmierzające do
promowania wśród wyborców określonego kandydata,
listy kandydatów albo komitetu wyborczego biorącego
udziału w wyborach.
Przewidziana przez przepisy prawa wyborczego forma
organizacyjna, w której podmioty mają prawo do
zgłaszania
kandydatów
lub
list
kandydatów
i dokonywania innych czynności wyborczych.
Jedna z metod podziału mandatów z grupy największych
liczb, stosowana do rozdzielenia mandatów pomiędzy
partie polityczne w ramach proporcjonalnych systemów
wyborczych. Opracowana i spopularyzowana pod koniec
XIX w. przez belgijskiego matematyka, profesora prawa
cywilnego na Uniwersytecie w Genewie o imieniu
Victor. W sensie matematycznym tożsama z metodami
Jeffersona i Hagenbacha-Bischoffa.
Okręg, w którym wybiera się jednego kandydata. Może
nim być terytorium całego kraju (np. podczas wyborów
prezydenckich).

……………………………..
Źródło: A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych,
Warszawa 2013, s. 28, 39, 87, 107.

Zadanie 6.

…/1 pkt

Partia Demokratyczna – demokraci.pl powstała w Polsce w 2005 r. z przekształcenia Unii
Wolności. W 2016 r. przekształciła się w Unię Europejskich Demokratów. Wskaż, która z
poniższych osób była pierwszym liderem Partii Demokratycznej – demokraci.pl. Właściwą literę
wpisz w wykropkowane miejsce.
a) Bronisław Komorowski
b) Władysław Frasyniuk
c) Marek Borowski
d) Ryszard Czarnecki
Odp. ….
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…/2 pkt

Zadanie 7.

Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując obok każdego zadania w
odpowiedniej rubryce znak „X”.
Zdanie

Prawda

Fałsz

Do prawa pierwotnego UE zaliczamy m.in.: traktaty
A. założycielskie, umowy asocjacyjne oraz akty prawne organów UE,
wydane na podstawie legitymizacji traktatowej.
Do prawa pierwotnego UE zaliczamy m.in.: traktaty
B.
modyfikujące, aneksy i protokoły uzupełniające.
Do prawa pierwotnego UE zaliczamy m.in.: traktaty
C.
założycielskie, rozporządzenia i dyrektywy.

Zadanie 8.

…/1 pkt

Spośród grup państw wskaż tę, która zawiera jedynie państwa wchodzące niegdyś w skład
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a obecnie należące do Unii Europejskiej.
Właściwą literę wpisz w wykropkowane miejsce.
a) Estonia, Litwa, Polska
b) Bułgaria, Mołdawia, Ukraina
c) Estonia, Litwa, Łotwa
d) Bułgaria, Rumunia, Polska
Odp. ….

Zadanie 9.

…/1 pkt

Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi wykonaj polecenia.
Art. 588. Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem, dopuszcza do nabycia przez spółkę
handlową własnych udziałów lub akcji albo do brania ich w zastaw – podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.
Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: (…)
7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe
pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem – podlega karze grzywny od
1.000 zł do 30.000 zł.
Art. 218. § 1a. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub
ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
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Przyporządkuj artykuły do właściwych kodeksów (nie wszystkie artykuły muszą zostać
przyporządkowane).
Kodeks spółek handlowych – ………………………………………
Kodeks pracy – ………………………………………

Zadanie 10.

…/2 pkt

Po zapoznaniu się z fragmentem wywiadu wykonaj poniższe polecenia.
Wywiad z Witoldem Waszczykowskim
Które z podejmowanych przez tę instytucję problemów, a od stycznia przyjdzie się z nimi zmagać także
Polsce, uważa Pan za najbardziej istotne?
Witold Waszczykowski: Jak sama nazwa wskazuje, instytucja ta zajmuje się procesami wojny i pokoju.
W styczniu 2018 roku nic nie zaczyna się od nowa. Wchodzimy z marszu w procesy, które trwają, i
będziemy oczywiście pracować nad rozwiązaniem takich konfliktów jak syryjski, bliskowschodni i
wiele, wiele innych, które mogą się wydarzyć do czasu rozpoczęcia w styczniu naszej kadencji.
Na podstawie: http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1047999,waszczykowski-chcemy-...--wywiad.html, data dostępu:
01.06.2017.

10.1. Podaj nazwę instytucji, o której mowa w tekście.
…………………………………………………………………………………………………
10.2. Podaj liczbę stałych członków tej instytucji.
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 11.

…/2 pkt

Po zapoznaniu się z fragmentami tekstów wykonaj polecenie.
Tekst 1.
„Rządy Państw-Sygnatariuszy niniejszej Konwencji, członkowie Rady Europy, Zważywszy na
Powszechną Deklarację Praw Człowieka uchwaloną 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych; Zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i
efektywnego stosowania zawartych w niej praw”.
Tekst 2.
„Państwa-Strony niniejszej konwencji, (…) przypominając, że w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka Narody Zjednoczone proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy,
wyrażając przekonanie, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko
rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną
ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie,
(…)”.
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Tekst 3.
„Ponieważ uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków
rodziny ludzkiej stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie; (…) ponieważ Ludy
Narodów Zjednoczonych potwierdziły na nowo w Karcie swą wiarę w podstawowe prawa człowieka, w
godność i wartość osoby ludzkiej, oraz w równe prawa mężczyzn i kobiet, jak również swe
zdecydowanie popierać postęp społeczny i poprawę warunków życia w większej wolności, ponieważ
Państwa Członkowskie, we współdziałaniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych, zobowiązały się
zapewnić popieranie powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka
i podstawowych wolności, (…)”.
Tekst 4.
„(…) świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni
gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były (…) łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić
rzetelność i sprawność (…)”.
Spośród podanych fragmentów preambuł wskaż te, które są częścią niżej wymienionych
dokumentów (nie wszystkie teksty muszą zostać przyporządkowane).
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – Tekst nr ………
Europejska Konwencja Praw Człowieka – Tekst nr ………
Konwencja o Prawach Dziecka – Tekst nr ………

Zadanie 12.

…/2 pkt

Po zapoznaniu się z fragmentem wyroku wykonaj poniższe polecenia.
Abstrahując od toczonych na gruncie tego przepisu sporów zwolenników prawnonaturalnych
i czysto pozytywistycznych koncepcji źródeł praw i wolności jednostki oraz filozoficznych źródeł
inspiracji tej normy, dla potrzeb procesu stosowania tego przepisu, Trybunał uznał za możliwe
i celowe wyróżnienie dwóch aspektów (wymiarów) (…………). Pierwszy odnosi się do (…………)
jako wartości transcendentnej – przyrodzonej, niezbywalnej i niestopniowalnej, stanowiącej atrybut
wszystkich ludzi, który zachowują w każdych warunkach, niejako „z racji” samego człowieczeństwa.
W tym znaczeniu człowiek zachowuje (……) zawsze, nie można jej odebrać ani naruszyć, także
wskutek działań prawodawcy. W drugim ujęciu (…………) rozumiana jest nie jako aksjologiczna oś
rozwiązań przyjętych w Konstytucji, lecz jako prawo osobistości, które obejmuje wartości życia
psychicznego każdego człowieka oraz wszystkie wartości określające podmiotową pozycję jednostki
w społeczeństwie i składające się, według powszechnej opinii, na szacunek należny każdej osobie.
Źródło: http://............/Sprawa?cid=1&dokument=14448&sprawa=16423, data dostępu: 01.06.2017.

12.1. Do jakiej wartości odniosła się instytucja w przytoczonym fragmencie wyroku?
………………………………………………………………………………………
12.2. Podaj nazwę centralnego organu państwa, który wydał powyższy wyrok.
………………………………………………………………………………………
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…/3 pkt

Zadanie 13.
Wykonaj poniższe polecenia.
Mapa Europy

D

C
B

A

13.1. Podaj nazwy państw, spośród zaznaczonych literami na mapie, które są monarchiami.
…………………………………………………………………………………………
13.2. Wskaż jednego z obecnie panujących monarchów tych państw. Podaj nazwę państwa oraz
tytuł i imię monarchy w języku polskim (wg. stanu na 31.10.2017).
…………………………………………………………………………………………
13.3. Podaj imię i nazwisko obecnego prezydenta jednego z państw zaznaczonych literami na
mapie (wg. stanu na 31.10.2017).
…………………………………………………………………………………………
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…/2 pkt

Zadanie 14.

Podaj imię i nazwisko obecnej Pierwszej Damy w następujących państwach (wg. stanu na
31.10.2017).
Nazwa państwa

Imię i nazwisko Pierwszej Damy

1.

Polska

……………………………………………………

2.

USA

……………………………………………………

3.

Francja

……………………………………………………

…/2 pkt

Zadanie 15.
Wskaż, które rocznice poniższych wydarzeń będziemy obchodzić w 2018 r.
Wydarzenie

Rocznica w 2018 r.

1.

Odzyskanie przez Polskę Niepodległości

2.

Nadanie Polkom praw wyborczych

……………

3.

Konfederacja barska

……………

4.

Śmierć Ireny Sendlerowej

……………

……………

Zadanie 16.

…/1 pkt

Po zapoznaniu się z fragmentem tekstu wykonaj poniższe polecenie.
David Leonhardt nazwał ten rok „pierwszym rokiem nie amerykańskiego wieku”. Roman
Kuźniar zauważył, iż niektórzy uznają ten rok za moment zwrotny w ewolucji pozimnowojennego
porządku międzynarodowego, gdyż „nastąpił kres strategicznego i gospodarczego rozszerzania się
Zachodu w globalnym porządku międzynarodowym”. Rok ten, zdaniem Romana Kuźniara, stał się
przełomem w przechodzeniu do nowego porządku międzynarodowego.
Na podstawie: D. Leonhardt, A Power That May Not Stay So Super, „New York Times” …; R. Kuźniar, Pozimnowojenne
dwudziestolecie 1989–2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI w., Warszawa 2011, s. 484–485.

Podaj rok, o którym mowa w tekście.
Odp. ……………
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…/1 pkt

Zadanie 17.

Przyporządkuj cztery z pięciu definicji do właściwych pojęć. W wykropkowane miejsca wpisz
odpowiednią literę.

Pojęcie

Definicja

1. Agora

a) Emigracja

2. Demos

b) Święta wojna

3. Hidżra

c) Przestrzeń publiczna

4. Limes

d) Granica
e) Lud

Odp. 1. ………… 2. …………… 3. ……………

Zadanie 18.

4. ……………

…/2 pkt

Podaj imiona i nazwiska osób, których zdjęcia oraz biogramy znajdują się poniżej. Właściwe
odpowiedzi wpisz w wykropkowane miejsca w tabeli.
1.

Angielski filozof i polityk urodzony w 1632 r. Do jego
najważniejszych dzieł należą „List o tolerancji” i „Dwa
traktaty o rządzie”, w którym wyłożył swe poglądy
społeczno-polityczne. Wskazywał w nim, że stan natury był
stanem wolności człowieka, w którym podporządkowany był
jedynie Bogu.

………………………………………………………….

11

Francuski filozof polityczny urodzony w 1689 r. Autor m.in.
„Listów perskich”. W pracy „O duchu praw" rozwijał
doktrynę prawa natury, czyli przekonania, że źródłem prawa
jest sama natura, jednocześnie prawa powinny być tworzone
swoiście dla każdego narodu, bo każdy z nich rozwija się w
innych warunkach.

2.

………………………………………………………….
Urodzony w Genewie w 1712 r. francuski filozof moralności
i polityki. W pracy „Umowa społeczna" wskazał, że skoro
powrót do stanu natury nie jest już możliwy, powinniśmy
założyć społeczeństwa od nowa w drodze umowy
społecznej, oddając całkowite panowanie ludowi.

3.

…………………………………………………………
Źródło: A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 55, 93, 387; Ł. Zamęcki, Demokracja w: Repetytorium maturalne WOS
– Wiedza o Społeczeństwie, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Ł. Zamęcki (red.), Warszawa 2012, s. 149.

Zadanie 19.

…/1 pkt

Po zapoznaniu się z fragmentem tekstu wybierz prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie.
Znaczenie, natura i dystrybucja tego zjawiska to zdaniem A. Giddensa najważniejsze
zagadnienia socjologii polityki. Jeden z twórców socjologii, Max Weber, zdefiniował je jako „szansę
przeprowadzenia swojej woli, także wbrew oporowi, w ramach pewnego stosunku społecznego, bez
względu na to, na czym ta szansa polega”
Źródło: A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2012, s. 991; M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii
rozumiejącej, Warszawa 2002, s. 39.

Jak nazywa się przedstawione w tekście zjawisko? W wykropkowane miejsce wpisz właściwą
literę.
a) Władza
b) Suwerenność
c) Państwowość
d) Rewolucja
Odp. ….
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…/2 pkt

Zadanie 20.
Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym wykonaj polecenie.
Wyniki badań opinii publicznej.

Źródło: CBOS, Aktywność społeczna Polaków, Komunikat z badań, nr 60/2014.

Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które fałszywe, wpisując obok
każdego zdania w odpowiedniej rubryce znak „X”.
Zdanie
A.

B.

C.

Prawda

Fałsz

W 2014 roku liczba respondentów, którzy odpowiedzieli, że „Ludzie
tacy jak ja, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym
lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub
miasta” wzrosła o 5% w porównaniu z rokiem 2012.
W latach 2002–2014 zauważalny jest trend rosnący dla odpowiedzi, że
„Ludzie tacy jak ja, nawet działając wspólnie z innymi, nie są w stanie
pomóc potrzebującym…”.
W roku wyboru Bronisława Komorowskiego na urząd Prezydenta RP ¼
respondentów była bliższa odpowiedzi, że ludzie tacy jak oni, nawet
działając wspólnie z innymi, nie są w stanie pomóc potrzebującym ani
rozwiązać problemów swojego środowiska, osiedla wsi lub miasta.
13
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Zadanie 21.
Zapoznaj się z materiałami źródłowymi i wykonaj poniższe polecenia.

Grupa społeczna
Nie tylko organizowanie uroczystości, ale też codzienna pomoc kombatantom, zbieranie relacji
świadków historii, produkcja filmów dokumentalnych i wiele innych godnych uznania działań składa
się na aktywność Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Olkusz. Temu właśnie stowarzyszeniu
poświęcona jest kolejne spotkanie z cyklu Pozytywnie aktywni olkuszanie, realizowane dzięki dotacji
przyznanej przez Gminę Olkusz dla Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost”.

Źródło: M. Białowąs, Pozytywnie
http://pomost.rsm.olkusz.pl/?p=457

aktywni

olkuszanie:

Światowy

Związek

Żołnierzy

AK

Koło

Olkusz,

Jaką grupę (ze względu na kryterium przynależności) stanowi związek, którego reprezentantów
przedstawiono na zdjęciu? W wykropkowane miejsce wpisz prawidłową literę.
a) Inkluzywną
b) Okluzyjną
c) Ekskluzywną
d) Prekluzyjną
Odp. ….
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Zadanie 22.
Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym wykonaj polecenie.
Struktura władzy rządowej i samorządowej w Polsce

ADMINISTRACJA RZĄDOWA

ADMINISTRACJA RZĄDOWA

PREZES RADY
MINISTRÓW

RADA
MINISTRÓW

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA

A

Wojewódzka
administracja
zespolona

URZĄD
MARSZAŁKOWSKI

URZĄD
WOJEWÓDZKI

SAMORZĄD TERYTORIALNY
W
O
J
E
W
Ó
D
Z
T
W
O

P
O
W
I
A
T*

G
M
I
N
A
/
M
I
A
S
T
O

SEJMIK
WOJEWÓDZTWA

STAROSTA POWIATU

STAROSTWO
/URZĄD/

RADA
GMINY/
MIASTA

C, D, E
URZĄD
GMINNY/MIEJSKI

Wojewódzka
administracja
niezespolona

Zadania rządowe
zlecone staroście

B

Centralne organy oraz
urzędy administracji
rządowej

W miastach na prawach
powiatu funkcje i zadania
samorządu powiatowego
należą do organów
miasta.

Powiatowa
administracja
zespolona

Do gminy należą wszystkie sprawy publiczne o
znaczeniu lokalnym, w tym stosowanie prawa
miejscowego, nie zastrzeżone ustaleniami na
rzecz innych podmiotów.

w zakresie prawa UE

*MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Na podstawie: http://www.slaskie.pl/zalaczniki_html/adm_sw_2.jpg

Podaj nazwy właściwych organów oznaczonych literami.
A – ………………………………………
B – ………………………………………
C – ………………………………………
D – ………………………………………
E – ………………………………………

15

…/2 pkt

Zadanie 23.
Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym wykonaj polecenie.

Jeśli Rosja rozpoczęłaby poważny konflikt militarny z jednym ze swoich sąsiadów, który jest
naszym sojusznikiem w ramach NATO, czy uważasz, że powinniśmy użyć siły zbrojnej, aby
bronić to państwo? Odpowiedzi TAK
Pośród tych, którzy Pośród tych, którzy Pośród tych, którzy
uważają, że Rosja uważają, że Rosja jest uważają, że Rosja jest
nie jest zagrożeniem małym zagrożeniem dla poważnym zagrożeniem
dla ich państwa.
ich państwa.
dla ich państwa.
USA
42%
58%
70%
Wielka Brytania
37%
44%
52%
Niemcy
27%
37%
50%
Francja
38%
51%
60%
Kanada
47%
61%
66%
Holandia
62%
71%
77%
Źródło: http://www.pewglobal.org/2017/05/23/natos-image-improves-on-both-sides-of-atlantic/, data dostępu: 01.06.2017.

Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które – fałszywe, wpisując obok
każdego zdania w odpowiedniej rubryce znak „X”.
Zdanie
A.

B.

C.

Prawda

Fałsz

Poparcie dla zaangażowania w obronę sojusznika* jest odwrotnie
proporcjonalne do postrzegania Rosji jako zagrożenia dla państwa
respondenta.
Porównując
poszczególne
społeczności,
największy
procent
respondentów deklarujących, że ich kraj powinien użyć siły militarnej do
obrony sojusznika* pochodzi ze społeczeństwa niderlandzkiego.
Procentowo więcej Brytyjczyków, którzy postrzegają Rosję jako małe
zagrożenie dla ich państwa, deklaruje, że ich kraj powinien bronić
sojusznika niż Kanadyjczyków, którzy postrzegają Rosję jako małe
zagrożenie dla ich państwa.

*Pojęcie sojusznik w tym zadaniu oznacza sojusznika w ramach NATO.

…/3 pkt

Zadanie 24.

Podaj w języku polskim pełne nazwy trzech współczesnych partii niemieckich, których akronimy
podano w tabeli oraz imię i nazwisko ich lidera.
Akronim

Pełna nazwa partii

Imię i nazwisko lidera partii

1.

CDU

……………………………………………………...

………………………………….

2.

CSU

……………………………………………………...

………………………………….

3.

SPD

……………………………………………………...

………………………………….
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Zadanie 25.
Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym wykonaj polecenie.

Instytucje i organy Unii Europejskiej

Parlament Europejski

Rada Europejska

751 członków
Kontrola, konsultacje
i decyzje ws. aktów prawnych
w zakresie prawa UE

Szefowie państw lub rządów
i przewodniczący Komisji

Przewodniczący Rady
Europejskiej

A. ………….
Ministrowie
Rozstrzygnięcia w sprawie
aktów prawnych

Trybunał Sprawiedliwości
Sędziowie
i 8 rzeczników generalnych
Interpretacja prawa UE

Komisja Europejska
28 członków
Propozycje aktów prawnych
Wykonywanie budżetu
w zakresie prawa UE

Wiceprzewodniczący Komisji
Wysoki Przedstawiciel Unii do
Spraw Zagranicznych
i Polityki Bezpieczeństwa

B. …………..

Europejski
Bank Centralny

Kontrola dochodów
i wydatków UE

C. ………….

Komitet Regionów

350 członków
Doradztwo
w zakresie prawa UE

350 członków
Doradztwo
w zakresie prawa UE

Na podstawie: http://cor.europa.eu/pl/welcome/Pages/module-1-part-1.aspx

Podaj nazwy organów oznaczonymi literami A – C.
A. ………………………………………………………….
B. ………………………………………………………….
C. ………………………………………………………….
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Zadanie 26.
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Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym wykonaj poniższe polecenie.
Przestępczość w powiatach w 2013 r.

Źródło: http://biqdata.wyborcza.pl/mapy-polski-kryminalnej-sprawdz-swoj-powiat

Podaj nazwy dwóch województw, w których liczba przestępstw na 1 tys. mieszkańców jest
największa.
Nazwy województw – 1. …………………………… 2. ……………………………
Podpisy członków Komisji:
…..……………………
…………………………
………….………………
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