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Olimpiada Wiedzy o Polsce 

i Świecie Współczesnym 

 

LVIII Edycja 

 

 

Etap centralny 

18.03.2017 

 

Czas pracy: 

60 minut 

 

 

Instrukcja dla zawodnika 

 

1. Sprawdź, czy test zawiera 14 stron (18 zadań). 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 

podano maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania.  

4. W zadaniach, w których można wybrać więcej niż jedną odpowiedź, nie przyznaje się 

punktów, jeśli uczestnik zaznaczył co najmniej jedną błędną odpowiedź lub większą liczbę 

odpowiedzi niż sugeruje liczba punktów do uzyskania, podana przy zadaniu. 

5. 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.  

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

Jeśli zaś 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 
Na podstawie materiału źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj poniższe polecenia. 

 

A.  Uzupełnij tekst poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi. 

 

Tekst źródłowy: Regulamin Parlamentu Europejskiego 

 

Artykuł 16: Wybór Przewodniczącego – przemówienie inauguracyjne 

1. Kandydatury na Przewodniczącego zgłasza się posłowi sprawującemu czasowo funkcję 

Przewodniczącego na mocy art. 14, który to poseł informuje o nich Parlament. Jeśli po trzech turach 

głosowań żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów, w drodze 

odstępstwa od art. 15 ust. 1, w czwartej turze kandydują tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze 

otrzymali największą liczbę głosów; w przypadku tej samej liczby głosów za wybranego uznany 

zostaje kandydat (1) …. 

2. Po wyborach poseł sprawujący czasowo funkcję Przewodniczącego na mocy art. 14 ustępuje 

miejsca wybranemu Przewodniczącemu. Przemówienie inauguracyjne może wygłosić jedynie 

wybrany Przewodniczący. 

1. 

a)  starszy wiekiem 

b)  który w trzeciej rundzie uzyskał lepszy wynik 

c)  wskazany przez największą grupę polityczną w Parlamencie Europejskim 

 

B.  Dokończ zdanie poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi. 
 

Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest obecnie Antonio Tajani, który należy do 

a)  Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 

b)  Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 

c)  Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 

 

C.  Wskaż imiona i nazwiska Polaków, którzy pełnią obecnie funkcję wiceprzewodniczących 

Parlamentu Europejskiego. Zaznacz prawidłową odpowiedź.  

 

a)  Jerzy Buzek, Karol Karski 

b)  Ryszard Czarnecki, Bogusław Liberadzki 

c)  Danuta Hübner, Ryszard Legutko 

 

 

Zadanie 2.                                        …/3 pkt 
Do wymienionych w tabeli religii dopisz święta obchodzone przez ich wyznawców. Odpowiedzi 

wybierz spośród: Hidżra, Id al-Adha (Święto Ofiarowania), Jom Kippur, Ramadan, 

Rakszabandhan (Raksha Bandan), Wesak (Vesak).  
 

 

 nazwa religii nazwa święta  

a) Buddyzm  

b) Hinduizm  

c) Judaizm  
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Zadanie 3.                                        …/3 pkt 
Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wskaż – spośród wymienionych w tabeli 

pytań – te, które znalazły się na karcie do głosowania w ogólnokrajowym referendum. Wpisz 

znak „X” w tabeli obok właściwych odpowiedzi.   

 

Tekst źródłowy: 
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treść pytania referendalnego 

pytanie znalazło się na 

karcie do głosowania 

a) 
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów 

wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?” 
 

b) 
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów 

wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej?” 
 

c) 
„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu 

finansowania partii politycznych z budżetu państwa?” 
 

d) 
„Czy jest Pani/Pan za ograniczeniem immunitetu parlamentarnego tylko 

do czynności związanych z pełnieniem mandatu?” 
 

e) „Czy jest Pani/Pan za likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych?”  

f) 
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania 

wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść 

podatnika?” 
 

g) 
Czy jest Pani/Pan za likwidacją Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (KRUS)? 
 

 

 

Zadanie 4.                                       …/3 pkt 
Wykonaj poniższe polecenia. 

 

A.  Uzupełnij tekst poprzez wpisanie właściwej odpowiedzi. 

(1) …………………………………………………………. został powołany na mocy art. 8 ustawy z 

dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom 

posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu … (1) (Dz.U. z 1950 nr 9 poz. 87, z późn. zm.), jako 

forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez Państwo nieruchomości ziemskie. Działa on – 

stosownie do zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych wyrażonej w 

art. 25 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – na rzecz kościołów i 

innych związków wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

B.  Dokończ zdania poprzez zaznaczenie właściwych odpowiedzi. 

1. W obecnym rządzie RP kwestie relacji państwa z kościołami oraz sprawy wyznaniowe pozostają 

w gestii. 

 

a)  Ministerstwa Cyfryzacji 

b)  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

c)  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

2. W 2016 r. na mocy specjalnego rozporządzenia Rady Ministrów ustanowiono Pełnomocnika 

Rządu do spraw Przygotowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Funkcję tę pełnił  

                  

a)  Sebastian Chwałek  

b)  Paweł Majewski 

c)  Grzegorz Suchodolski 
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Zadanie 5.                                        …/3 pkt 
Na podstawie materiałów źródłowych oraz wiedzy własnej wykonaj poniższe polecenia. 

 

A. Wskaż, poprzez wpisanie we wskazanym miejscu, popularny na polskim rynku tytuł 

prasowy, którego dotyczą materiały źródłowe. Odpowiedź wybierz spośród następujących: 

Do Rzeczy, Fakt, Gazeta Wyborcza, Newsweek Polska, Polityka, Rzeczpospolita, Super Express, 

Tygodnik Powszechny. 

 

 

„(…) Od wielu lat znajduje się w czołówce najczęściej cytowanych 

mediów w naszym kraju. W roku 2014 uzyskała tytuł najbardziej 

opiniotwórczego medium dekady. (…) skierowany jest do 

profesjonalistów: menedżerów, przedstawicieli wolnych zawodów, 

przedsiębiorców i specjalistów.  

(…) w unikalny sposób łączy treści ogólnoinformacyjne ze 

specjalistycznymi. Na naszych łamach czytelnik znajdzie różnorodną 

tematykę: od polityki, tematyki społecznej, wyjątkowej publicystyki, 

kultury i sportu po informacje gospodarcze, ekonomiczne i porady 

prawne znakomitych ekspertów (…).  

(…) bierze aktywny udział w debacie publicznej na tematy polityczne, obyczajowe, społeczne i kulturalne.            

I zawsze stara się, by nie odbywało się to ze szkodą dla któregokolwiek z nurtów współczesnej myśli polskiej. 

Dlatego na łamach (…) można znaleźć teksty publicystyczne komentatorów o najróżniejszych sympatiach 

politycznych. Nie ma bowiem uczciwej dyskusji o współczesnej Polsce, w której pomijano by kogoś ze 

względu na uprzedzenia do prezentowanych przez niego poglądów (…).  

(…) Pierwszym naczelnym (…) w wolnej Polsce został 16 października 1989 Dariusz Fikus. (…) Od stycznia 

2013 redaktorem naczelnym (…) – powołanym na to stanowisko po odwołaniu Tomasza Wróblewskiego – 

jest Bogusław Chrabota. « To wielkie wyróżnienie, bo tytuł, z którym wiążę swoje losy, był i wciąż jest 

legendą polskiego dziennikarstwa » – podkreśla redaktor naczelny.”  

Źródło: „O nas”, strona internetowa gazety 

 

…………………………….……………..  

                   tytuł prasowy 

 

 

 

B. Wskaż, który z wymienionych tygodników wydawany jest najdłużej, a który najkrócej. W 

tabeli obok ich nazw wpisz znak „X” w odpowiednich rubrykach.   

 

 

 tytuł najstarszy tytuł prasowy najmłodszy tytuł prasowy 

a)  „Do Rzeczy”   

b) „Newsweek Polska”   

c) „Polityka”   

d) „Tygodnik Powszechny”   
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Zadanie 6.             …/2 pkt 
Wykonaj poniższe polecenia. 

A. Wskaż, które z wymienionych zgromadzeń przedstawicielskich są bikameralne. Wpisz znak 

„X” obok właściwej odpowiedzi w tabeli.   

 

 nazwa zgromadzenia (państwo) zgromadzenia 

bikameralne 

a) Folketing (Dania) oraz Kortezy Generalne (Hiszpania)  

b) Riksdag (Szwecja) oraz Kneset (Izrael)  

c) Seimas (Litwa) oraz Parlament Kanady   

d) Seimas (Litwa), Kortezy Generalne (Hiszpania) oraz Parlament Kanady  

e) Kortezy Generalne (Hiszpania) oraz Parlament Kanady  

f) Kortezy Generalne (Hiszpania) oraz Riksdag (Szwecja)  

g) Parlament Kanady oraz Folketing (Dania)  

h) Riksdag (Szwecja), Parlament Kanady oraz Kneset (Izrael)  

 

B.  Wskaż zgromadzenie przedstawicielskie liczące najmniejszą liczbę członków. Odpowiedź 

wybierz spośród następujących: Folketing (Dania), Kneset (Izrael), Kortezy Generalne 

(Hiszpania), Parlament Kanady, Riksdag (Szwecja), Seimas (Litwa).  

 

nazwa zgromadzenia z najmniejszą liczbą deputowanych:  

 

……………………...…………………………………….  

 

 

Zadanie 7.             …/3 pkt 
Rozstrzygnij, które z poniższych zdań dotyczących zwyczajów żywieniowych wyznawców 

różnych religii zawierają informacje prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok każdego 

zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

 

 zdanie prawda fałsz 

a) Zasady koszerności są ściśle przestrzegane przez ortodoksyjnych żydów.   

b) W islamie spożywanie wieprzowiny jest zakazane.   

c) 
Wyznawcy buddyzmu nie spożywają wołowiny, krowa ma bowiem dla 

nich status „świętej”. 
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Zadanie 8.             …/2 pkt 
Wskaż artykuły lub ich fragmenty na temat Trybunału Konstytucyjnego, które zawarte są w 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W tabeli obok tych artykułów 

wpisz znak „X”. 

 

 

 

 
artykuł lub fragment artykułu 

zawarty w 

Konstytucji RP 

a) 

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko 

Konstytucji oraz ustawom. Sędziom zapewnia się warunki pracy i 

wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich 

obowiązków. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku 

zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się 

pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 

 

b) 

Koszty postępowania przed Trybunałem ponosi Skarb Państwa. Wraz z 

wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną, Trybunał orzeka, w 

drodze postanowienia, na rzecz wnoszącego skargę konstytucyjną zwrot 

kosztów postępowania przed Trybunałem od organu, który wydał akt 

normatywny będący przedmiotem skargi konstytucyjnej. W uzasadnionych 

przypadkach Trybunał może orzec zwrot kosztów postępowania przed 

Trybunałem również wówczas, gdy nie uwzględnił skargi konstytucyjnej. 

 

c) 

Trybunał orzeka w pełnym składzie w sprawach: sporów kompetencyjnych 

pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, o stwierdzenie 

przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz powierzenie Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania 

obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodności z Konstytucją 

celów lub działalności partii politycznych, zgodności ustawy z Konstytucją 

przed jej podpisaniem lub umowy międzynarodowej z Konstytucją przed jej 

ratyfikacją (…). 

 

d) 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy 

obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć 

osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt 

normatywny dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z 

nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał 

Konstytucyjny określa termin utraty mocy obowiązującej aktu 

normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady Ministrów. 

 

e) 

Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji następuje 

w przypadku: śmierci sędziego Trybunału, zrzeczenia się przez sędziego 

Trybunału urzędu, skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o 

złożeniu sędziego Trybunału z urzędu. 
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Zadanie 9.                               …/2 pkt  
Do grafik i opisów w tabeli dopisz nazwy przedstawionych tradycyjnych nakryć głowy 

noszonych przez muzułmańskie kobiety. Odpowiedzi wybierz spośród: hidżab, al-amira, 

czador, nikab, burka, burkini. 

 

 grafika opis nazwa 

a) 

 

Zewnętrzny strój, noszony przez kobiety 

muzułmańskie; osłaniający całą postać. Czarna 

tkanina w kształcie półkola, bez zapięć i 

rękawów, musi być przytrzymywana w trakcie 

noszenia. Jest to tradycyjny strój noszony przez 

kobiety w Iranie. 

 

b) 

 

Strój zasłania całą głowę oprócz małego 

obszaru wokół oczu. W wersji pełnej, zakrywa 

całe ciało, w tym również oczy, które są zakryte 

siatką umożliwiającą widzenie. W czasie 

rządów talibów strój ten był obowiązkowym 

strojem kobiet w Afganistanie. W kilku 

państwach europejskich wprowadzono zakazy 

noszenia tego stroju w miejscach publicznych. 

 

Źródło: Infografika dpa 

 

Zadanie 10.                               …/3 pkt  
Do zawartych w tabeli definicji dopisz pojęcia. Odpowiedzi wybierz spośród: deprywatyzacja 

religii, fundamentalizm świecki, laicyzacja, polityzacja religii, pluralizm religijny, purytanizm, 

teologizacja polityki. 

 

 
definicja pojęcie 

a) 

proces zeświecczenia różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego 

itp.; uniezależnienie się od wpływów religii i Kościoła, ograniczenie 

możliwości wpływania przez Kościoły na kształtowanie prawa, na 

oświatę i wychowanie 

 

b) 

poddanie całej przestrzeni politycznej wskazaniom religii; polityka ma 

tu status niejako jednej z form aktywności wspólnoty religijnej w 

zakresie osiągania jej celów, a rozróżnienie na władzę świecką i religijną 

nie istnieje lub istnieje zaczątkowo; przejawia się m.in. w klerykalizacji 

głównych aktorów życia politycznego, sakralizacji porządku społeczno-

politycznego 

 

c) 

upublicznienie religii; proces powrotu doktryny religijnej, religijnych 

wartości i jej instytucjonalnych wymiarów na arenę życia społecznego 

zarówno w płaszczyźnie normatywnej, jak i behawioralnej 
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Zadanie 11.                                        …/3 pkt 
Rozstrzygnij, które zdania zawierają informacje prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok 

każdego zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „X”. 

 

 zdanie prawda fałsz 

a) 

Konferencja Episkopatu Polski to stała instytucja z siedzibą w 

Warszawie, utworzona przez Stolicę Apostolską, posiadająca 

osobowość prawną kanoniczną uznaną przez państwo polskie, 

zrzeszająca biskupów kanonicznie związanych z terenem 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

b) 

Prezbiter jest pierwszym z trzech stopni święceń sakramentalnych w 

katolicyzmie i prawosławiu oraz trzecią posługą urzędu duchownego w 

Kościołach protestanckich; posiada uprawnienia do sprawowania tylko 

niektórych czynności kapłańskich. 

  

c) 

Diakoni stanowią największą liczebnie grupę wśród duchowieństwa 

hierarchicznego w Kościołach, w których występuje hierarchia 

duchowieństwa; w Kościele katolickim są duchownymi drugiego 

stopnia, pomocnikami biskupa, kapłanami mającymi pełne święcenia 

uprawniające ich do odprawiania mszy św. 

  

 

 

Zadanie 12.                                        …/3 pkt 
Uzupełnij tekst poprzez zaznaczenie właściwych odpowiedzi. 

 

Arabia Saudyjska jest (1) …, z królem jako głową państwa. Władzę wykonawczą sprawuje rząd 

kierowany przez króla, który jest również głównodowodzącym siłami zbrojnymi. Organem 

doradczym króla jest Rada Konsultacyjna (Madżlis asz-Szura). Działalność partii politycznych jest 

w tym kraju (2) ….  

Pierwotną i dominującą ludność stanowią Arabowie. Religią panującą w Arabii Saudyjskiej jest islam 

– ponad 90 proc. wyznawców, z których zdecydowaną większość stanowią 3) …. 

 

1. 

a) monarchią absolutną 

b) monarchią konstytucyjną 

c) monarchią parlamentarną 

 

2.  

a)  dozwolona 

b)  ograniczona  

c)  zakazana 

 

3.  

a)  ibadyci 

b)  sunnici 

c)  szyici 
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Zadanie 13.             …/2 pkt 
Wskaż zdania dotyczące hinduizmu, które zawierają informacje fałszywe. W tabeli obok tych 

zdań wpisz znak „X”. 

 

 zdanie fałsz 

a) Największą z religii hinduistycznych jest śaktyzm, wraz z kultem Kryszny.  

b) 

Poza Indiami, wyznawcy hinduizmu stanowią zdecydowaną większość 

mieszkańców (ok. 80%) również w Nepalu, Mauritiusie, Fidżi, Surinamie                

i Gujanie. 
 

c) 

W hinduizmie istnieje szczególny szacunek do Wed jako najświętszych 

pism; uznaje się odwieczne prawo dharmy rządzące całym światem 

(sanatana dharma), naturalne prawo ogólne, odnoszące się do praw ludzkich 

i kosmosu oraz świata bogów. 

 

 

 

 

Zadanie 14.                                        …/3 pkt 
Do zawartych w tabeli opisów dopisz właściwe nazwy krajów związkowych/kantonu, 

zaznaczonych na mapach państw. Odpowiedzi wybierz spośród następujących: Brema, Berno, 

Fryburg, Gryzonia, Hesja, Karyntia, Saksonia, Salzburg, Styria, Turyngia, Tyrol, Zurych.  

 

 

                                        
 

 

 opis kraju związkowego/kantonu nazwa kraju 

związkowego/kantonu 

1) 
najmniejszy pod względem powierzchni i ludności kraj związkowy 

w republice, złożony z dwóch oddzielonych od siebie enklaw 
 

2) 
drugi co do wielkości powierzchni kraj związkowy republiki, ze 

stolicą w mieście Graz  
 

3) 

największy pod względem powierzchni i najbardziej wysunięty na 

wschód kanton konfederacji, który posiada trzy oficjalne języki: 

niemiecki, retoromański (romansz) i włoski 
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Zadanie 15.                                        …/3 pkt 
Do zawartych w tabeli definicji kar stosowanych w Kościele katolickim dopisz ich nazwy. 

Odpowiedzi wybierz spośród następujących: apostazja, ekskomunika, herezja, ingres, 

inkwizycja, inproperia, interdykt, suspensa.  
 

 definicja nazwa kary 

a) 
wyłączenie/wykluczenie ze wspólnoty; uważana za najsurowszą karę 

kościelną, o charakterze poprawczym, wymierzana za ciężkie wykroczenia, 

pozbawiająca ochrzczonego praw uczestniczenia w życiu Kościoła 

 

b) 

kara polegająca na zakazie uczestnictwa w pewnych obrzędach lub 

wykonywania jakichś czynności liturgicznych przez daną osobę (o 

charakterze personalnym) lub na danym terenie (o charakterze zbiorowym, 

obecnie niestosowana)  

 

c) 

kara o charakterze poprawczym, stosowana tylko wobec osób duchownych, 

zawieszająca wykonywanie czynności kapłańskich, pozbawiająca prawa 

pełnienia przez nich funkcji lub innych uprawnień (np. odprawiania mszy 

świętej, wykonywania jurysdykcji, nauczania, podejmowania aktów władzy, 

pobierania dochodów) 

 

 

 

Zadanie 16.                                         …/3 pkt 
Na podstawie materiału źródłowego oraz wiedzy własnej rozstrzygnij, które zdania zawierają 

informacje prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz w odpowiedniej 

rubryce znak „X”. 

 
„Wybory parlamentarne w Bułgarii. Sondaże: zwyciężył GERB  

Według różnych bułgarskich sondaży, centroprawicowe ugrupowanie Obywatele na rzecz Europejskiego 

Rozwoju Bułgarii wygrało przedterminowe wybory parlamentarne.  

Centroprawicowe ugrupowanie zdobyło około 30 procent poparcia. Dla uzyskania większości w 

parlamencie, partia musiałaby jednak zdobyć poparcie przekraczające 43 procent. Oznacza to, że dla 

stworzenia nowego rządu konieczne będzie zawiązanie powyborczych koalicji. 

Zwycięstwo Obywateli na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii, czyli GERB, nie oznacza, że to właśnie 

ta partia będzie rządzić. Zdolności koalicyjne GERB-u nie są w obecnej sytuacji zbyt duże. Trudno 
bowiem sobie wyobrazić jego koalicję z postkomunistami z Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, z tureckim 

Ruchem na rzecz Praw i Swobód, czy wreszcie z nacjonalistami spod znaku partii ATAKA. A 

najprawdopodobniej to właśnie tylko te partie przekroczyły 4-procentowy próg wyborczy i wejdą do 

parlamentu. Dlatego też część komentatorów sądzi, że najbardziej realnym scenariuszem jest albo 

stworzenie rządu mniejszościowego, albo rząd koalicyjny socjalistów i tureckiego Ruchu na rzecz Praw i 

Swobód. Komentatorzy nie wykluczają nawet koalicji socjalistów z nacjonalistami. 

Pytany czy taka koalicja byłaby możliwa, dyrektor Centrum Studiów Regionalnych i Międzynarodowych 

Ognjan Minczew wyjaśnia, że jest praktycznie możliwa. Jednak jawne stworzenie takiej koalicji byłoby 

trudne. Niedzielne wybory zostały rozpisane po rozwiązaniu parlamentu w efekcie protestów społecznych 

w lutym tego roku.” 

 

Źródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/842296,Wybory-parlamentarne-w-Bulgarii-Sondaze-

zwyciezyl-GERB, 12.05.2013 
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 zdanie prawda fałsz 

a) 
Władzę po wyborach parlamentarnych w Bułgarii w 2013 r. objęła 
centroprawicowa partia GERB, na czele z Bojko Borisowem. 

  

b) 

W styczniu 2017 r. wybrany w listopadowych wyborach prezydent 

Rumen Radew powołał Ogniana Gerdżikowa na stanowisko premiera 

rządu tymczasowego, rozwiązując Zgromadzenie Narodowe i 

zarządzając wcześniejsze wybory parlamentarne na marzec 2017 r. 

  

c) 

Rozwiązanie parlamentu w styczniu 2017 r. było następstwem 

nieudanych prób sformowania gabinetu po rezygnacji Bojka 

Borisowa ze stanowiska premiera. 

  

 

 

 

Zadanie 17.                                        …/3 pkt 
Na podstawie materiału źródłowego oraz wiedzy własnej, uzupełnij fragmenty artykułu 

poprzez zaznaczenie właściwych odpowiedzi. 

 
„James Robart, sędzia federalny w Seattle w stanie Waszyngton wydał w piątek czasowy nakaz 

wstrzymania wykonywania dekretu Donalda Trumpa, zakazującego wjazdu do USA obywatelom siedmiu 

państw z muzułmańską większością. Zakaz objął obywateli (1) …. 

Jak podała prokuratura generalna stanu Waszyngton, czasowy zakaz wykonywania dekretu Trumpa 

obejmuje (2) …. Powołany jeszcze przez George'a W. Busha sędzia James Robart w uzasadnieniu swej 

decyzji podkreślił m.in., że mieszkańcy stanu Waszyngton mogliby ponieść «nieodwracalne szkody», 

gdyby rozporządzenie prezydenta pozostawało w mocy. (…) 

Prokurator generalny stanu Waszyngton Bob Ferguson z zadowoleniem przyjął decyzję sędziego. 

«Zwyciężyła konstytucja. Nikt nie stoi ponad prawem, nawet prezydent» – napisał w oświadczeniu. 

Tymczasem Sean Spicer, rzecznik Białego Domu, broni decyzji Donalda Trumpa o wstrzymaniu na (3) … 

wydawania wiz obywatelom siedmiu państw muzułmańskich. Według niego miała ona  celu ochronę 

Amerykanów. (…)” 
 

Źródło: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1692998,1,dekret-trumpa-czasowo-zawieszony-

wstrzymal-go-sedzia-federalny-z-seattle.read, 4 lutego 2017 

 

 

1. 

a)  Arabii Saudyjskiej, Iraku, Syrii, Iranu, Omanu, Libii i Jemenu 

b)  Iraku, Syrii, Iranu, Omanu, Libii, Somalii i Jemenu 

c)  Iraku, Syrii, Iranu, Kataru, Sudanu, Libii i Jemenu 

d)  Iraku, Syrii, Iranu, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu 
 

 

2. 

a)  cały kraj    c)  stany Waszyngton i Minnesota 

b)  stan Waszyngton   d)  stany Waszyngton, Minnesota i Michigan  
 

 

3. 

a)  30 dni  c)  pół roku 

b)  90 dni  d)  rok 
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Zadanie 18.             …/3 pkt 
Na podstawie materiałów źródłowych oraz wiedzy własnej rozstrzygnij, które zdania zawierają 

informacje prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz w odpowiedniej 

rubryce znak „X”.  
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Źródło: 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, GUS, Warszawa 2016, s. 223-226. 

 

 

 zdanie prawda fałsz 

a) 

Na podstawie wskaźników w latach 1980-2014 obserwujemy, z jednej 

strony, powiększanie się grupy Polaków, którzy regularnie uczestniczą w 

niedzielnej mszy św., a z drugiej – tendencję Polaków do rezygnacji z 

przystępowania do Komunii świętej. 

  

b) 

W ostatnich kilku latach badanego okresu można dostrzec niewielką 

stabilizację poziomu praktyk religijnych w Polsce, zarówno w zakresie 

uczestnictwa w niedzielnej mszy św. jak i przyjmowania Komunii św. 

  

c) 

Najniższy przeciętny wskaźnik osób regularnie uczestniczących w 

niedzielnej mszy św. odnotowano w latach 2004-2014 w diecezji płockiej, 

a najwyższy – w diecezji tarnowskiej. 

  

 
Liczba punktów:  ……… / 50 pkt 

 

 

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


