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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

II LO wos PP

1 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
W rozumieniu podmiotowym prawo to:                     
A. zbiór uporządkowanych norm obowiązujących na określonym terytorium.
B. przywileje, swobody i wolności przysługujące obywatelom i organom władzy w państwie.
C. katalog sankcji grożących za nieprzestrzeganie norm prawnych.

( ... / 1 p.)

2 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 2 p.)

3 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Władzę ustawodawczą określamy także jako

( ... / 1 p.)

4 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
W polskim systemie prawnym dziennikiem urzędowym nie jest

( ... / 1 p.)

5 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 3 p.)

6 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Do zawodów prawniczych nie zaliczamy profesji:

( ... / 1 p.)

1. Reguła, według której uczestnicy uroczystości pogrzebowej muszą być ubrani
na czarno, należy do norm prawnych. P F

2. Opieka nad rodzicami będącymi w podeszłym wieku to przykład realizowania
normy zwyczajowej. P F

3. Przechodzenie przez pasy na zielonym świetle jest zachowaniem wynikającym
z przestrzegania normy moralnej. P F

4. Kradzież oznacza złamanie zarówno normy prawnej, jak i norm religijnych i
moralnych. P F

A. legislatywę. B. egzekutywe. C. judykatywę. D. normatywę.

A. Dziennik Ustaw RP. D. Krajowy Rejestr Długów.
B. Monitor Polski. E. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
C. Wojewódzki Dziennik Urzędowy.

1.
Vacatio legis może zostać nieuwzględnione – gdy akt prawny wchodzi w życie
w dniu publikacji – lub obowiązywać do dnia wskazanego przez ustawodawcę,
np. do 1 września danego roku.

P F

2. Funkcję legislatywy pełni w Polsce dwuizbowy parlament. P F

3. Rzymska zasada prawna Lex retro non agit oznacza: „Nieznajomość prawa
szkodzi”. P F

4. Wnętrze samolotu wyróżnionego banderą danego państwa należy do terytorium
tego państwa. P F

5. Uchwała sejmiku wojewódzkiego jest aktem prawa powszechnie
obowiązującego. P F

A. radcy prawnego. B. notariusza. C. doradcy prawnego. D. adwokata. E. komornika.
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7 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 2 p.)

8 Wskaż właściwe dokończenia zdania.
Zapewnienie dostępu do informacji publicznej ma na celu m.in.:

( ... / 1 p.)

9 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

10 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
W gminie Jemielnica przedstawiciele mniejszości niemieckiej mogą zwracać się do instytucji i organów
gminnych w swoim języku – w formie zarówno ustnej, jak i pisemnej. Jest tak dlatego, że w granicach tej
jednostki samorządowej język niemiecki został zarejestrowany jako

( ... / 1 p.)

11 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Zbiorowością, która w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym została
uznana za grupę posługującą się własnym językiem regionalnym, są:

( ... / 1 p.)

1. Działalność systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest koordynowana przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. P F

2. Przestępstwo zniesławienia jest objęte sankcjami karnymi. P F

3. Sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych są rozstrzygane na podstawie
przepisów z zakresu prawa administracyjnego. P F

4. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy z zakresu prawa celnego. P F

A. nadanie życiu publicznemu większej
transparentności.

C. zwiększenie zakresu uczestnictwa obywateli w
podejmowaniu decyzji dotyczących spraw
publicznych.

B. zmniejszenie liczby spraw sądowych wytaczanych
organom władzy publicznej z powodu ich
niewłaściwych decyzji.

D. zwiększenie zakresu kontroli społecznej nad pracą
organów i instytucji państwowych.

1. Dostęp do informacji publicznej przysługuje także osobom nieletnim i
cudzoziemcom. P F

2.
Organizacje pozarządowe, które korzystają ze środków pochodzących z
podatku dochodowego, nie mają obowiązku udostępniania informacji
publicznej.

P F

3.
Dostęp do informacji publicznej może zostać ograniczony np. ze względu na
konieczność ochrony danych osobowych, np. tych dotyczących życia
prywatnego polityków oraz ich oświadczeń majątkowych.

P F

4. Nagrywanie posiedzeń Sejmu RP jest realizacją prawa do informacji
publicznej. P F

A. drugi język urzędowy. C. język pomocniczy.
B. język regionalny. D. język mniejszościowy.

A. Ślązacy. B. Kaszubi. C. Łemkowie. D. Karaimi.
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12 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 2 p.)

13 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

14 Wskaż zbiór składający się wyłącznie ze środków ochrony konstytucyjnych praw i wolności. ( ... / 1 p.)

15 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Podstawą funkcjonowania systemu ONZ jest

( ... / 1 p.)

16 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała

( ... / 1 p.)

17 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Najważniejsze zadania w ramach europejskiego systemu ochrony praw człowieka realizuje

( ... / 1 p.)

1. W Polsce mniejszości narodowe mają prawo do nauczania w szkołach swojego
języka oraz swojej historii i kultury. P F

2.
Komitety wyborcze utworzone przez organizacje mniejszości narodowych
muszą przekroczyć niższy, tylko 3-procentowy próg w wyborach
parlamentarnych.

P F

3. Przedstawiciele uznanych prawnie mniejszości nie mają możliwości zwracania
się do organów gminy we własnym języku. P F

4. W katalogu praw człowieka zawartym w Konstytucji RP zostały uwzględnione
m.in. prawa przysługujące wyłącznie obywatelom RP. P F

1. W Konstytucji RP zostały wymienione środki ochrony praw i wolności
człowieka i obywatela. P F

2. Na każdym etapie procesu odbywającego się przed sądem krajowym obywatel
ma prawo wystąpić do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. P F

3.
Jednym z konstytucyjnych środków ochrony praw człowieka dostępnych dla
wszystkich obywateli RP jest możliwość dochodzenia swoich praw przed
niezależnym i bezstronnym sądem.

P F

4. Dostęp do informacji publicznej w postaci możliwości obserwowania rozpraw
sądowych może zostać ograniczony na mocy odpowiedniej decyzji sądu. P F

A. prawo do sądu, pomoc organizacji pozarządowych
chroniących prawa człowieka, wniosek do Rzecznika
Praw Obywatelskich, prawo do zaskarżenia, prawo do
wynagrodzenia za szkodę

C. skarga konstytucyjna, prawo do informacji
publicznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, prawo do
odpłatnej pomocy prawnej, prawo do wynagrodzenia
za szkodę

B. skarga konstytucyjna, prawo do sądu, Rzecznik
Praw Obywatelskich, prawo do zaskarżenia, prawo do
wynagrodzenia za szkodę

D. prawo do informacji publicznej, prawo do sądu,
Rzecznik Praw Obywatelskich, prawo do radcy
prawnego, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej

A. Deklaracja praw człowieka i obywatela. C. Powszechna deklaracja praw człowieka.
B. Konwencja o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności.

D. Konwencja o prawach dziecka.

A. w dwudziestoleciu międzywojennym, w 1919 r. C. po upadku bloku komunistycznego, w 1989 r.
B. po II wojnie światowej, w 1948 r. D. po zakończeniu wojny koreańskiej, w 1953 r.

A. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w
Hadze.

C. Rada Europy.

B. Europejski Trybunał Praw Człowieka w
Strasburgu.

D. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
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18 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Wstaw w kratkę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

19 Wskaż, w którym szeregu zostały wymienione wyłącznie państwa wchodzące w skład Rady Europy. ( ... / 1 p.)

20 Wskaż dwa zdania, w których zostały opisane działania spełniające warunki dopuszczalności skargi do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

( ... / 2 p.)

21 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

1. Liczba osób zasiadających w strasburskim Trybunale Praw Człowieka jest
równa liczbie państw, które przystąpiły do Rady Europy. P F

2. Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są wybierani na 5-letnią
kadencję. P F

3. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy tworzą przedstawiciele
parlamentów wszystkich państw należących do Rady Europy. P F

4. Wszystkie kraje wchodzące w skład Rady Europy są jednocześnie członkami
Unii Europejskiej. P F

A. Niemcy, Białoruś, Wielka Brytania, Włochy C. Francja, Monako, Kazachstan, Hiszpania
B. Ukraina, Polska, Rosja, Szwajcaria D. Kosowo, Czechy, Finlandia, Austria

A. Osoba skarżąca wyczerpała środki odwoławcze
dostępne w danym państwie i zebrała dowody na
poparcie swoich zarzutów przeciwko rozstrzygnięciu
wydanemu przez sąd krajowy.

D. Osoba skarżąca w uzasadnieniu swojego wniosku
wskazała na fakt, że Trybunał w Strasburgu w
przeszłości rozpatrzył pozytywnie skargę w tej samej
lub w bardzo podobnej sprawie.

B. Po uzyskaniu krzywdzącego rozstrzygnięcia w
krajowym sądzie I instancji skarżący przygotował
argumenty przeciwko wydanemu wyrokowi i
kompletną dokumentację procesową, po czym
zwrócił się bezpośrednio do Trybunału w Strasburgu.

E. Po wyczerpaniu krajowych środków
odwoławczych skarżący udowodnił w swojej skardze,
że w jego sprawie organy państwa zaniechały działań,
do których były zobowiązane na mocy Europejskiej
konwencji praw człowieka, lub pozwoliły na
naruszenie postanowień tego aktu prawa
międzynarodowego.

C. Skarżący przeszedł całą drogę odwoławczą
dostępną w danym państwie i zebrał dowody na
poparcie swoich zarzutów oraz kompletną
dokumentację, po czym złożył skargę do ETPCz – 8
miesięcy po otrzymaniu ostatecznego rozstrzygnięcia
w swojej sprawie.

1.
Jedną z przyczyn naruszania praw człowieka jest opór władz danego państwa
przed wprowadzeniem do prawa krajowego międzynarodowych regulacji
prawnych dotyczących ochrony wolności jednostek.

P F

2. Spośród krajów Ameryki Łacińskiej najwyższy wskaźnik naruszania praw
człowieka i praworządności odnotowano w Wenezueli. P F

3. W Korei Północnej obowiązuje kara śmierci. P F

4. Blokowanie pokojowych zgromadzeń nie narusza podstawowych praw i
wolności człowieka. P F
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22 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenie. 
W Bangladeszu edukacja na poziomie podstawowym jest bezpłatna. Zgodnie z przyjętym prawem, dzieci w
wieku od sześciu do dziesięciu lat mają obowiązek chodzić do szkoły. […] Jednak mimo obowiązkowej
edukacji, wiele dzieci nie ma możliwości zdobywania wykształcenia. Są to dzieci pracujące,
niepełnosprawne, dzieci z wiosek i te, które żyją w skrajnym ubóstwie. […] W praktyce edukacja w
Bangladeszu jest kosztowna. Dlatego dzieci z ubogich rodzin nie chodzą do szkoły.
Źródło: https://misjesalezjanie.pl/szkolnictwo-w-bangladeszu/ [dostęp: 01.07.2020].
Wskaż właściwe dokończenie zdania.
W Bangladeszu wielu obywateli nie ma możliwości korzystania z 
 

( ... / 1 p.)

23 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Osoba fizyczna to
A. każdy człowiek, który nabywa zdolność prawną po ukończeniu 18 roku życia.
B. każdy, kto staje się przedmiotem stosunków prawnych.
C. każdy człowiek posiadający prawa i obowiązki w zakresie prawa cywilnego od momentu urodzenia.

( ... / 1 p.)

24 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

25 Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące obowiązku alimentacyjnego.
A. Pozbawienie praw rodzicielskich zwalnia z obowiązku alimentacyjnego.
B. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka pełnoletniego nie może być nigdy uchylony.
C. Obowiązek alimentacyjny może być świadczony przez utrzymujące się samodzielnie dziecko na rzecz
rodziców, jeżeli Ci popadli w niedostatek.

( ... / 1 p.)

26 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

27 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Prawo karne to
A. katalog kar wraz z definicjami przypisanych do nich przestępstw.
B. reguły dotyczące ścigania i sądzenia przez organy państwa.
C. zbiór przepisów określających kompetencje organów ścigania.

( ... / 1 p.)

A. prawa do własności. C. wolności wypowiedzi.
B. prawa do nauki. D. prawa do ochrony zdrowia.

1. Zasiedzenie nieruchomości wymaga posiadania jej przez minimum 15 lat. P F

2. Postępowanie cywilne rozpoczyna się od momentu złożenia przez pozwanego
pozwu wobec powoda. P F

3. Pasywa to np. długi pozostawione przez spadkodawcę. P F

4. Zachowku nie może żądać osoba, która została wydziedziczona. P F

1. Tzw. ślub konkordatowy jest tak samo ważny, jak ślub zawarty w urzędzie
stanu cywilnego, o ile zostaną zachowane wszystkie terminy i procedury. P F

2. Pokrewieństwo nie jest przeszkodą w zawarciu związku małżeńskiego. P F

3. Kwestie prawne małżeństwa oraz rodziny reguluje Kodeks rodzinny i
opiekuńczy. P F

4. Intercyza wyłącza część majątku jednego z małżonków ze wspólności
majątkowej. P F
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28 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

29 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (1 pkt)
Administracja publiczna to
A. organy i instytucje podległe premierowi i wojewodom.
B. organy rządowe oraz urzędy centralne.
C. organy i instytucje zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego.

( ... / 1 p.)

30 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

31 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Instytucją odpowiedzialną za wykorzystanie pieniędzy z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce jest

( ... / 1 p.)

32 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

33 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

34 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Stygmatyzacją nie jest
A. nadawanie określeń, często o negatywnym zabarwieniu, jednostkom bądź grupom społecznym.
B. proces walki ze stereotypowym postrzeganiem osób.
C. naznaczanie, czyli tzw. przypinanie komuś etykietki

( ... / 1 p.)

1. Podejrzany to osoba, wobec której nie wniesiono jeszcze aktu oskarżenia. P F

2. Oskarżony to osoba, wobec której zapadł skazujący wyrok sądowy. P F

3. Prokurator występuje w imieniu państwa polskiego. P F

4. Uniewinniony to osoba, wobec której prokurator nie postawił zarzutów. P F

1. Kuratoria oświaty stanowią część administracji zespolonej. P F

2. Marszałek województwa jest organem administracji niezespolonej. P F

3. Wojewoda jest najwyższym organem administracji rządowej na terenie
województwa. P F

4. W Rzeczypospolitej występuje trójszczeblowy samorząd terytorialny. P F

A. ZUS. B. NFZ. C. KRUS. D. Ministerstwo Finansów.

1. Tzw. II filar ubezpieczeń społecznych (OFE) nie jest obowiązkowy dla osób
urodzonych po 1969 roku. P F

2. W I filarze można wybrać jedną z wielu instytucji, która będzie zarządzała
naszymi składkami. P F

3. FUS to stworzony przez państwo fundusz zarządzany przez ZUS, z którego
wypłacane są świadczenia. P F

4. Pracownicze programy emerytalne (OFE), a także indywidualne konta
emerytalne (IKE) tworzą tzw. III filar P F

1. System boloński jest trójstopniowy. P F

2. Kuratorzy oświaty podlegają organom samorządu terytorialnego. P F

3. E-learning to system edukacji na odległość za pośrednictwem elektronicznych
form kontaktu. P F

4. Studia II stopnia w systemie bolońskim to studia inżynierskie. P F
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35 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Stosunki międzynarodowe to
A. przepisy regulujące tylko aspekty polityczne i gospodarcze pomiędzy podmiotami prawa
międzynarodowego.
B. relacje pomiędzy państwami i narodami.
C. wszystkie relacje pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na arenie międzynarodowej.
D. wszystkie relacje państw europejskich z państwami z innych kontynentów.

( ... / 1 p.)

36 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

37 Wskaż punkt, który nie dotyczy globalizacji.
A. Wspólny aspekt zmian w życiu społeczności międzynarodowej przebiegających w jednym, określonym
kierunku.
B. Sprzeciw wobec ujednolicenia metod postępowania zmierzających do dewastacji środowiska i zubożenia
krajów trzeciego świata.
C. Upowszechnianie się podobnych zjawisk i tendencji oraz zwiększenie współzależności pomiędzy grupami
żyjącymi w różnych rejonach świata.

( ... / 1 p.)

38 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

39 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Przykładem konfliktu etnicznego nie jest

( ... / 1 p.)

1. Neutralność, rywalizacja i konflikt to formy dwustronnych stosunków
międzynarodowych opartych na wrogości. P F

2. Związki G7 i G20 są przykładem strony stosunków międzynarodowych
nieposiadającej statusu podmiotu prawa międzynarodowego. P F

3. Miasta partnerskie nie posiadają statusu podmiotu prawa międzynarodowego. P F

4. Sojusz i współpraca to relacje dwustronne w stosunkach międzynarodowych
oparte na partnerstwie. P F

1.
Globalizacja sprzyja centralizacji podejmowania decyzji politycznych – coraz
częściej zapadają one w czasie obrad instytucji ponadnarodowych i
międzynarodowych.

P F

2. Państwa pozostają nadal głównymi podmiotami ustalającymi tempo, kierunki i
formy globalizacji. P F

3. Globalizacja jest procesem jednowymiarowym, skupionym głównie na
zmianach gospodarczo-społecznych. P F

4.
Regionalizacja polityczno-gospodarcza to współpraca o charakterze globalnym,
mająca na celu zrzeszanie się państw z różnych zakątków globu w celu
integracji politycznej i wymiany handlowej.

P F

A. eksterminacja Ormian w Imperium Osmańskim w
latach 1915–1917.

C. masakra ludności Tutsi w Rwandzie w 1994 r.

B. Holokaust. D. spór pomiędzy Peru i Chile o złoża saletry na
pustyni Atacama.
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40 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

41 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała

( ... / 1 p.)

42 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

43 Wskaż właściwe dokończenie zdania. (1 pkt)
Plan Schumana zakładał
A. utworzenie wspólnej instytucji kontrolującej zasoby ropy i ich wykorzystanie w Europie.
B. kontrolę wspólnego rynku węgla i stali we Francji i w Niemczech Zachodnich.
C. stworzenie procedur umożliwiających kontrolę stanu zbrojeń w Niemczech.

( ... / 1 p.)

44 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

45 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Państwem członkowskim NATO, które nie posiada armii, jest

( ... / 1 p.)

1.
Polityka integracji kulturowej zakłada włączenie grup etnicznych do
społeczeństwa oraz ich czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym i
polityczno-gospodarczym z zachowaniem odmienności kulturowej.

P F

2. Na Cyprze panuje konflikt etniczny grecko-cypryjski. P F

3. Katalończycy i Baskowie chcą stworzyć wspólne państwo i oderwać się od
Hiszpanii. P F

4. Homogeniczność społeczna oznacza wtopienie się danej społeczności w
społeczeństwo dominujące. P F

A. w 1946 roku w San Francisco. C. w San Francisco w 1945 roku.
B. w Londynie w 1945 roku. D. w Nowym Jorku w 1945 roku.

1. Dokument końcowy – statut nowo powstałej organizacji ONZ – podpisało 57
tzw. państw założycielskich. P F

2. Organizacja Narodów Zjednoczonych była następczynią istniejącej w latach 20.
XX wieku Ligi Narodów. P F

3.
W konferencji Narodów Zjednoczonych w 1945 r. w San Francisco Polska
uczestniczyła nieoficjalnie, ponieważ miała dwie delegacje – rządu
londyńskiego i komunistycznego Rządu Tymczasowego.

P F

4. W 2019 roku ONZ liczyła ponad 200 państw członkowskich. P F

1. Początkiem procesu integracji europejskiej było powstanie EWWiS. P F

2. Układ z Schengen obowiązuje od 1985 r. P F

3. Państwami, które jako pierwsze rozpoczęły proces integracji były: Włochy,
Luksemburg, Holandia, Francja, RFN, Belgia i Wielka Brytania. P F

4. Grecja przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej w 1983 r. P F

A. Islandia. B. Turcja. C. Belgia. D. Szwecja.
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46 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

47 Wskaż właściwą odpowiedź na podane pytanie.
W jakiej sprawie nie możemy oczekiwać pomocy od konsula RP za granicą? 

( ... / 1 p.)

48 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

49 Wskaż skróty czterech nazw organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Polska. ( ... / 2 p.)

1. Największą liczebnie armię w sojuszu ma Turcja. P F

2. Największy potencjał militarny w NATO posiada USA. P F

3. Jedną z najtrudniejszych misji sojuszu była operacja w Afganistanie. P F

4. Stosunki NATO z Rosją uległy pogorszeniu po interwencji Rosji na Zakaukaziu
i Ukrainie. P F

A. Udzielenie ślubu. C. Udzielenie pożyczki w razie kradzieży, której
ofiarą padł obywatel RP.

B. Możliwość udziału w wyborach prezydenckich. D. Rejestracja działalności gospodarczej za granicą.

1.
Dyplomacja to czynności prowadzone między państwami w celu zawarcia
umów handlowych oraz pozyskania wsparcia wojskowego dla
reprezentowanego kraju.

P F

2. Konsul honorowy ma status urzędnika państwowego oraz wynagrodzenie
wynikające z tabeli zaszeregowania w administracji państwowej. P F

3. Dyplomatom przysługuje immunitet zwalniający ich z kontroli osobistej i
przeszukania bagażu, np. na lotnisku. P F

4. W razie śmierci obywatela RP poza granicami kraju placówka dyplomatyczna
pokrywa koszty transportu ciała do Polski. P F

A. A. NATO E. RE
B. CEFTA F. NAFTA
C. OPEC G. OBWE
D. OECD H. UE


