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Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym LX Edycja 
  

Etap okręgowy 
 

26.01.2019         Czas pracy: 60 minut 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Instrukcja dla zawodnika: 
 
1. Sprawdź, czy test zawiera 15 stron (zadania 1 – 28). Ewentualny brak strony zgłoś 
członkowi Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
(OWoPiŚW). 
2. Pamiętaj, że rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodziel-
ności, korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone, a Komitet Okręgowy 
OWoPiŚW może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodziel-
ności pracy. 
3. Za rozwiązanie testu możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów. Przy każdym za-
daniu wpisano możliwą do uzyskania liczbę punktów. Za odpowiedź Komitet Okręgo-
wy OWoPiŚW może przyznać wyłącznie pełne punkty. 
4. Odpowiedzi wpisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. Pisz czy-
telnie. 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 wyni-
kają z polecenia w zadaniu) świadczą o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i 
zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką Komitet Okręgowy 
OWoPiŚW oceni na zero punktów. 
 

 
 

                                                 
 

 

          



2 

 

 

Zadanie 1.                                                                                                                      …/3 pkt 
 

Dopasuj imiona i nazwiska prezydentów do państw, w których pełnią funkcję (stan na 13 

stycznia 2019 roku). Państwa  oznaczone są na mapie literami od A do D. W wykropko-

wane miejsca w drugiej kolumnie tabeli wpisz nazwy stolic tych państw. Nie wszystkie 

imiona i nazwiska prezydentów należy dopasować.  

 

Imiona i nazwiska prezydentów państw Ameryki Południowej: 

 

1. Sebastián Piñera   

2. Juan Carlos Varela   

3. Jair Bolsonaro 

4. Martín Vizcarra   

5. Mauricio Macri 

 

 

   Mapa konturowa Ameryki Południowej 

 
Tabela. Prezydenci i stolice wybranych państw Ameryki Południowej. 

 

Litera na mapie 

 

Stolica państwa 

 

Imię i nazwisko prezydenta 

 

A. 

 

 

……………………………… 

 

…………………………..  

 

B. 

 

  

……………………………… 

 

…………………………..  
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C. 

 

 

……………………………… 

 

…………………………..  

 

D. 

 

 

……………………………… 

 

…………………………..  

 

 

 

Zadanie 2.                                                                                                                        .../3 pkt 

 

Dopasuj nazwę/skrót komisji w Parlamencie Europejskim do zakresu jej działalności. Nie 

wszystkie nazwy/skróty należy dopasować.    

 

Tabela. Komisje w Parlamencie Europejskim 

Nazwa/skrót komisji Zakres działalności komisji 

1. AFET A. Sprawy Konstytucyjne 

2. AFCO B. Rolnictwo i Rozwój wsi 

3. CULT C. Sprawy Zagraniczne 

4. DROI D. Kultura i Edukacja  

5. JURI E. Prawa Człowieka 

6.AGRI F. Prawo 

7. FEMM  

Źródło: K.A. Wojtaszczyk, Instytucje Unii Europejskiej i prawo unijne, w: Repetytorium matu-

ralne WOS, (red.) K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Ł. Zamęcki, Warszawa 2012, s. 460. 

 

 

Odp. 1. … 2. … 3. …. 4. …. 5. … 6. …. 7. ….. 

 

   

           

Zadanie 3.                                                                                                                     …/3 pkt 

 

Odpowiedz na poniższe pytania. Odpowiedzi wpisz w wykropkowane miejsca pod pyta-

niami. 

 

 

Zdjęcie. Fragment logotypu 

 

 
Źródło: Strona internetowa organizacji, http://www.....org/en/about/logo_main.asp, 29.09.2018 

r.  
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3.1. Podaj nazwę regionalnej organizacji związanej z ochroną praw człowieka, której 

fragment logotypu znajduje się powyżej. Podaj pełną oficjalną nazwę tej organizacji w 

języku polskim (nie wystarczy skrót). 

 

Odp. ………………  ……………………  …………………….. 

 

 

3.2. Podaj rok, w którym oficjalnie utworzono powyższą organizację. 

 

Odp. ………. 

 

 

3.3. Odpowiedz na pytanie, które z niżej wymienionych państw jest członkiem tej organi-

zacji. Tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa. 

 

A.  Wielka Brytania 

B.  Gujana Francuska 

C.  Singapur 

D.  Żadne z powyższych. 

 

Odp. …… 

 

 

Zadanie 4.                 …/3 pkt 

 

4.1. Podaj pełną nazwę organu, któremu według art. 227 Konstytucji RP przysługuje wy-

łączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej.  

 

 

Odp. ……………………………. 

 

 

4.2. Podaj imiona i nazwiska prezesów tego organu, którzy pełnili tę funkcję w podanych 

w tabeli latach. 

 

Lata Imię i Nazwisko 

2001-2007 

 

 

……………………………………………………………….. 

2007-2010 

 

 

……………………………………………………………….. 

2010-2016 

 

 

……………………………………………………………….. 

Od 2016 roku 

 

 

……………………………………………………………….. 

 

 

Zadanie 5.                                                                                                                       …/2 pkt                                                                                                                      

 

Podaj pełną nazwę w języku polskim oraz rok powstania poniższego tzw. programu dosto-

sowawczego Unii Europejskiej. Odpowiedzi wpisz w wykropkowane miejsca 
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ISPA – ……………………………………………………………………………………… 

 

Rok powstania – …………… 

 

 

 

Zadanie 6.                                                                                                                       …/2 pkt 

 

6.1. Podaj pełną nazwę partii, której jeden z liderów widoczny jest na zdjęciu poniżej.  W 

wyborach parlamentarnych w 1991 roku partia ta uzyskała 3,27% głosów (dziesiąty wy-

nik na 111 komitetów wyborczych), co pozwoliło na wprowadzenie do Sejmu 16 posłów. 

Jednym z nich był Krzysztof Ibisz. W wykropkowane miejsca pod pytaniami wpisz od-

powiedzi.  

 

 
Źródło: https://www.rp.pl/artykul/533383-...-w-Sejmie--Reaktywacja.html, dostęp. 23.09.2018 

r. 

 

 

Odp. ……....   ……… ……….. ……….. 

 

 

6.2. Podaj rok rozwiązania tej  partii. 

 

 

Odp. ………. 

 

 

 

 

Zadanie 7.                 …/2 pkt 

 

7.1. Podaj imię i nazwisko polityka widocznego na zdjęciu. 
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Źródło: <https://www.newsweek.pl/polska/... /74j4lxh>. 

 

 

Odp. ……………  ……………… 

 

 

7.2. Podaj nazwę ministerstwa, w którym polityk ten został w grudniu 2018 roku sekreta-

rzem stanu. 

 

 

Odp. …………… 

 

 

 

Zadanie 8.                 …/2 pkt 

 

Wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli daty roczne wskazanych wydarzeń. 

 

Wydarzenie Rok 

1. Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego  

………. 

2. Wejście w życie Traktatu o Unii Europejskiej  

………. 

3. Referendum w Polsce w sprawie przystąpienia do UE  

………. 

4. Referendum w Zjednoczonym Królestwie w sprawie wystąpienia z UE 

(tzw. Brexitu) 

 

………. 

 

 

Zadanie 9.                 …/2 pkt 

 

9.1. Podkreśl nazwę Kościoła, któremu nadano niezależność na podstawie tzw. tomosu o 

autokefalii podpisanego w styczniu 2019 roku przez patriarchę Bartłomieja I. 

 

A. Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka 

B. Kościół Prawosławny Ukrainy 

C. Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego 

D. Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego 
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9.2. Podkreśl imię, jakie nosi wybrany w grudniu 2018 roku zwierzchnik tego Kościoła. 

 

A. Epifaniusz 

B. Cyryl 

C. Aleksy 

D. Światosław 

 

 

 

Zadanie 10.                 …/2 pkt 

 

10.1. Podaj pełną polską nazwę organizacji międzynarodowej (nie wystarczy skrót), któ-

rej dotyczy zacytowany przepis zawarty w umowie ustanawiającej tę organizację.  

 

Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Pół-

nocnej będzie uznana za napaść przeciwko  nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka 

zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub 

zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli 

pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w po-

rozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbroj-

nej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każ-

dej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocz-

nie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bez-

pieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa. 

 

 

Odp. …………… 

 

 

 

 

10.2. Podkreśl nazwy państw, które nie są członkami tej organizacji.   

 

A. Szwecja 

B. Norwegia 

C. Albania 

D. Islandia 

E. Finlandia 

 

 

 

Zadanie 11.                 …/2 pkt 

 

Przeczytaj fragment art. 90 Konstytucji RP i odpowiedz na dwa pytania.  

 

1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organi-

zacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy 

państwowej w niektórych sprawach. 

2. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w 

ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej po-
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łowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością (…) w obecności co naj-

mniej połowy ustawowej liczby senatorów. 

3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogól-

nokrajowym zgodnie z przepisem art. 125. 

4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje (…) 

 

 

11.1. Podaj nazwę organu, który podejmuje uchwałę określoną w ust. 4.  

 

 

Odp. ……………………………. 

 

 

11.2. Podaj, jaką większością głosów ustawa określona w ust. 2 jest uchwalana przez Se-

nat.   

 

 

Odp. ……………………………. 

 

 

Zadanie 12.                 …/2 pkt 

 

12.1. Podkreśl imię i nazwisko polityka, który został w 2016 roku powołany na funkcję 

głównego negocjatora Komisji Europejskiej w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 

Królestwa z UE. 

 

A. Jean-Claude Juncker 

B. Michel Barnier 

C. Pierre Moscovici 

D. Valdis Dombrovskis 

E. Frans Timmermans 

 

12.2. Podaj dzienną (określoną według zasad art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej) datę 

planowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE. 

 

 

Odp. ……………………………. 

 

Zadanie 13.                …/2 pkt 

 

Podaj odpowiednie nazwy państw sąsiadujących z Polską, których systemy rządów frag-

mentarycznie opisano w tabeli.  

 

 

Opis systemu rządów Państwo 

Władzę ustawodawczą (…) sprawuje jednoizbowy 

Sejm (Seimas) wybierany na kadencję 4-letnią. 

1………………………….. 

Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych 

na okres 6 lat (…od 2012 roku, wcześniej kadencja 

wynosiła 4 lata). 

 

2………………………….. 
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Źródło: Współczesne systemy rządów, tom II, (red.) K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, P. Za-

łęski, Warszawa 2017, passim.  

 

 

Zadanie 14.                …/2 pkt 

 

Przyporządkuj pojęcia ich definicjom (jedna z definicji nie zostanie przyporządkowana). 

 

 

Pojęcie  Definicja 

1. Zagrożenia asymetryczne A. Wszelkie przejawy walki zbrojnej pro-

wadzonej nie tylko przez podmioty prawa 

międzynarodowego oraz gdy działania 

zbrojne nie zostały wypowiedziane. 

2. Konflikt zbrojny B. Pojęcie odnoszące się do groźby stano-

wionej w konflikcie przez stronę dysponują-

cą zdecydowanie mniejszym potencjałem od 

przeciwnika i z tego względu stosującą me-

tody, środki oraz techniki prowadzenia ry-

walizacji odmienne, nieprzystające do zwy-

czajowego modus operandi rywala.  

3. Użycie siły C. Np. blokada portów lub wybrzeża pań-

stwa siłami zbrojnymi innego państwa. 

4. Akt agresji D. Nie tylko wojna czy konflikt zbrojny, 

lecz także incydentalne starcie zbrojne 

dwóch lub większej liczby przeciwników 

oraz zdarzenie, kiedy akcja zbrojna prze-

prowadzona przez jeden podmiot nie napo-

tka zbrojnej odpowiedzi. 

 E. Sytuacja, w której silne stany emocjonal-

ne oraz chęć zwycięstwa zaczynają domi-

nować w sytuacji konfliktowej, powodując 

uczucie wzajemnej wrogości stron wobec 

siebie. Strony przestają się skupiać na źródle 

konfliktu, a zaczynają przybierać względem 

siebie bardzo silną postawę antagonistyczną. 

Źródło: Bezpieczeństwo międzynarodowe, R. Kuźniar et al., Warszawa 2012, passim. 

 

Odp.  

 

1. …………. 

2. …………. 

3. ....………. 

4. ….………  
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Zadanie 15.                 …/2 pkt 

 

Przyporządkuj pojęcia ich definicjom (jedna z definicji nie zostanie przyporządkowana). 

 

Pojęcie  Definicja 

1. Powództwo A. Jedna ze stron procesowych występują-

cych w procesie cywilnym. 

2. Powód B. Pismo procesowe, które rozpoczyna pro-

ces cywilny; zawiera konkretne żądania oraz 

ich uzasadnienie. 

3. Pozew C. Zgłoszone do sądu żądanie przeprowa-

dzenia procesu i wydania orzeczenia w 

oznaczonej sprawie. 

4. Ławnik D. Osoba niebędąca sędzią zawodowym, 

lecz tzw. czynnikiem społecznym np. w 

procesie karnym; posiada ona niemal takie 

same obowiązki i uprawnienia jak sędzio-

wie. 

 E. Pismo procesowe wnoszone do sądu w 

postępowaniu karnym przez uprawniony 

podmiot, w którym domaga się on od sądu 

wydania orzeczenia o winie i karze lub 

środkach karnych wobec osoby wskazanej w 

tym piśmie. 

  

Źródło: Repetytorium maturalne WOS – Wiedza o społeczeństwie, (red.) K.A. Wojtaszczyk, W. 

Jakubowski, Ł. Zamęcki, Warszawa 2012, passim. 

 

Odp.  

 

1. …………. 

2. …………. 

3. ....………. 

4. ….………  

Zadanie 16.                                                                                                                     …/2 pkt 

 

W wykropkowane miejsca w kolumnie drugiej w tabeli wpisz imię i nazwisko prezydenta 

państwa sąsiedzkiego Polski.  

 

 

 

Nazwa państwa 

 

 

Imię i nazwisko prezydenta 

1. Białoruś A. …………………… …………………………. 

2. Czechy B. …………………… …………………………. 

3. Litwa C. …………………… …………………………. 

4. Niemcy D. …………………… …………………………. 

5. Rosja E. …………………… …………………………. 

6. Słowacja F. …………………… …………………………. 

7. Ukraina G. …………………… …………………………. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pismo_procesowe_(polskie_post%C4%99powanie_karne)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_karne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_prawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzeczenie_s%C4%85dowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodek_karny
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Zadanie 17.                                                                                                                     …/2 pkt 

 

W wykropkowane miejsca w drugiej kolumnie tabeli wpisz odpowiednią literę (od A do 

G), gdzie A oznacza największe państwo (powierzchnia w km2), a G najmniejsze.  

 

 

 

Nazwa państwa 

 

 

Wielkość państwa 

1. Białoruś  

2. Czechy  

3. Litwa  

4. Niemcy  

5. Rosja  

6. Słowacja  

7. Ukraina  

 

Zadanie 18.                                                                                                                     …/1 pkt 

 

Uszereguj w kolejności chronologicznej następujące wydarzenia z historii Polski lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku zaczynając od najwcześniejszego. Wła-

ściwe litery wpisz w wykropkowane miejsca w odpowiedniej kolejności. 

 

A. Sejm dokonał zmian w konstytucji – zmieniając nazwę państwa z „Polska Rzeczpospo-

lita Ludowa” na „Rzeczpospolita Polska”.  

B. Pierwsze po upadku realnego socjalizmu całkowicie wolne wybory parlamentarne w III 

RP. 

C. Ostatni zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.  

 

 

Odp. 1. … 2. … 3. …  

Zadanie 19.                                                                                                                     …/1 pkt 

 

Poniżej przedstawiono dwa rosyjskie rysunki przedstawiające wizerunki postrzegania 

szlachcica jednej z poniższych narodowości.  

 



12 

 

 

Na postawie: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, t. 3, Rosja, A. Mironowicz, 

Lublin 2013, s. 198, w: http://www.swe.umcs.pl/materials/file/Awprowadzenierosja.pd, dostęp: 

15.12.2018 r.  

 

Podkreśl właściwą odpowiedź. Są to karykatury szlachcica: 

 

A. czeskiego  

B. niemieckiego  

C. polskiego 

D. rosyjskiego  

 

Zadanie 20.                                                                                                                    …/2 pkt 

 

Uporządkuj następujące wydarzenia z historii Czech w kolejności chronologicznej zaczy-

nając od najwcześniejszego. Właściwe litery wpisz w wykropkowane miejsca poniżej. 

 

A. Rozpad Czechosłowacji. 

B. Rozpoczęcie „aksamitnej rewolucji”. 

C. Akcesja Czech do Unii Europejskiej. 

D. Rozpoczęcie pierwszej prezydentury Václava Havla w Republice Czeskiej. 

E. Utworzenie Trójkąta Wyszehradzkiego. 

F. Początek Praskiej Wiosny w Czechosłowacji. 

 

 

1. …..  2. ….. 3. ….. 4. ….. 5. ….. 6. …..  

 

 

Zadanie 21.                                                                                                                     …/1 pkt 

 

Podkreśl prawidłową odpowiedź. Laureat nagrody Nobla Aleksander Sołżenicyn był po-

chodzenia: 

 

A. białoruskiego 

B. polskiego 
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C. rosyjskiego 

D. ukraińskiego 

 

 

Zadanie 22.                                                                                                                …/1 pkt 
 

Mapa pokazuje zasięg działania jednej z organizacji terrorystycznych w październiku 

2014 roku i październiku 2017 roku. Podaj skrót nazwy tej organizacji. 

 

Mapa. 

 
Źródło: https://www.businessinsider.com/maps-of-...-territory-2014-2017-10?IR=T 

 

 

Odp. …………………………………. 

 

 

 

 

Zadanie 23.                                                                                                                   …/1 pkt 

 

Podkreśl obszar, w którym doktoryzowała się kanclerz Niemiec Angela Merkel. 

 

A. Nauki o polityce 

B. Prawo konstytucyjne 

C. Chemia fizyczna 

D. Makroekonomia 

 

 

 

Zadanie 24.                 …/1 pkt 

 

Podkreśl nazwę miasta, w którym urodził się aktualny sekretarz generalny niemieckiej 

Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Paul Ziemiak. 

 

A. Szczecin 

B. Katowice 

C. Opole 

D. Zabrze 
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Zadanie 25.                            …/1 pkt 

 

Podkreśl imię i nazwisko polityka, który był premierem w 1956 roku podczas tzw. rewo-

lucji węgierskiej. 

 

A. Miklos Horthy 

B. Imre Nagy 

C. Gyula Horn 

D. Mátyás Rákosi 

 

 

 

Zadanie 26.                                                                                                                      .../1 pkt 

 

Podaj nazwę zjawiska, o którym mowa poniżej. Właściwe pojęcie wpisz w wykropkowane 

miejsce pod tekstem.   

 

„Badania nad tym zjawiskiem jako autonomiczną sferą rozpoczęli G. Almond i S. Verba, choć 

termin do nauki o polityce wprowadził G. Almond w okresie przełomowym dla amerykańskiej 

politologii w artykule z 1956 r. zatytułowanym Comparative Political Systems. (Cebul, Zende-

rowski). 

 

To „całokształt wartości, norm i reguł zachowania, utworzonych w świadomości podmiotów 

biorących udział w działaniach politycznych” (M. Chmaj, M Żmigrodzki).   

 

Elementami tworzącymi to zjawisko są (Cz. Mojsiewicz): 

- wiedza o polityce (e. intelektualny), 

- wartościowanie idei oraz postaw politycznych (e. emocjonalny), 

- zachowanie i postępowanie w praktyce (e. czynnościowy).” 

 

Źródło: K. Cebul, R. Zenderowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 2006, s. 72 

–73. 

 

Odp. ................  ................ 

 

 

Zadanie 27.                                                                                                                     …/1 pkt 

 

W wykropkowane miejsce pod tekstem wpisz właściwy termin. 

 

Pojęcie odnoszące się do programu politycznego Michaiła Gorbaczowa przeprowadzonego w 

okresie pierestrojki. Termin ten oznacza jawność w życiu społeczno-politycznym, m.in.: wol-

ność słowa, zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu politycznym i budowanie społeczeń-

stwa obywatelskiego.  

 

Odp. ……….………… 
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Zadanie 28.                                                                                                                     …/1 pkt 

 

Wskaż imię i nazwisko osoby, o której mowa w poniższym tekście. W wykropkowane 

miejsce pod tekstem wpisz prawidłową odpowiedź. 

 

Osoba, o którą pytamy, urodziła się w 1906 r., a zmarła w 1975. Niemiecki teoretyk polityki i 

filozof. Osoba ta wychowała się w rodzinie żydowskiej. W 1933 r. opuściła Niemcy uciekając 

przed nazizmem. W końcu osiadła na stałe w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstała więk-

szość jej prac. Jej charakterystyczne idiosynkratyczne publikacje czerpały z wielu źródeł i pro-

blemów, nawiązujących m.in. do heideggerowskiego egzystencjalizmu i myśli Jaspersa. Sama 

autorka określiła to jako „myślenie bez barier”. Wśród jej prac znajdują się Korzenie totalitary-

zmu, Kondycja ludzka, O rewolucji oraz książka pt. Eichmann w Jerozolimie, którą określiła 

jako „studium nad banalnością zła”. 

 

Na podstawie A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 12. 

 

 

Odp. …………….. ………………….. 

 


