
PROSZĘ TEST UZUPEŁNIĆ W PONIEDZIAŁEK (8 CZERWCA) DO GODZ. 15.00.  

Imię i nazwisko ...................................   (PROSZĘ SIĘ PODPISAĆ) 

Liczba punktów ...... /82 

1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.                                                                1 pkt 

Pełna polska nazwa NATO to:  

A. Narodowa Agencja Transportu.  

B. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.  

C. Organizacja Państw Europejskich.  

D. Organizacja Krajów Atlantyckich.  

2. Zaznacz jedno uzupełnienie w każdym nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.  

                                                                                                                                  4p.  

1. Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona w (1945 / 1946) roku.  

2. Bieżącą działalnością ONZ kieruje (przewodniczący / sekretarz generalny). 

3.Przedstawiciele wszystkich państw członkowskich ONZ tworzą (Radę Bezpieczeństwa / 

Zgromadzenie Ogólne).  

4. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci znany jest pod angielskojęzycznym 

 

3. Przyporządkuj pojęciom „bogata Północ” i „biedne Południe” odpowiednie 

wyrażenia. Wpisuj literki.                                                                                     5p. 

1. ...................., 2. ....................  

1. bogata Północ 2. biedne Południe  

A. niski poziom opieki medycznej  

B. umiarkowany klimat  

C. wysoki analfabetyzm  

D. gospodarka oparta na rolnictwie  

E. łatwy dostęp do edukacji 

4. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.                                                            1p. 

Zjawisko globalizacji polega na  



A. gwałtownym przyroście liczby ludności na świecie.  

B. rozwoju technologicznym bogatej Północy.  

C. likwidacji granic między państwami.  

D. zacieśnianiu się powiązań między różnymi regionami świata. 

 

5. Wskaż  korzyści płynące z globalizacji.                                                                4p. 

A. Swobodny przepływ towarów i usług.  

B. Pogłębienie różnic między bogatą Północą a biednym Południem.  

C. Rozwój działań proekologicznych.  

D. Upowszechnianie się nowoczesnych technologii.  

E. Zanik narodowych tradycji i obyczajów.  

F. Większa konkurencja między producentami i spadek cen. 

 

6. Zaznacz prawa, które przysługują obywatelom Unii Europejskiej.                 3p. 

A. Prawo wybierania przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.  

B. Swoboda poruszania się po terytorium UE.  

C. Prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego.  

D. Możliwość zastąpienia obywatelstwa krajowego obywatelstwem unijnym.  

E. Prawo do podejmowania pracy w administracji unijnej. 

7. Przyporządkuj organom ONZ realizowane przez nie zadania. Wpisuj literki.  3p. 

1. ....., 2. ....., 3. .....  

1. Zgromadzenie Ogólne 2. Rada Bezpieczeństwa 3. Sekretarz generalny 

 A. Decydowanie o przeprowadzeniu akcji zbrojnej przeciwko państwu, którego działania 

zagrażają pokojowi.  

B. Przyjmowanie nowych państw do organizacji.  

C. Rozstrzyganie sporów między państwami.  

D. Reprezentowanie ONZ w stosunkach z państwami i innymi organizacjami. 



 

8. Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie oceń, czy podane stwierdzenia są prawdziwe. 

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.                    3p. 

Dzisiejszy świat umownie dzieli się na bogatą Północ i ubogie Południe. [...] Od lat istnieje 

zgoda krajów i narodów świata co do tego, że powszechnym obowiązkiem wszystkich jest 

swoista solidarność, która polega na dbałości o zapewnienie najbiedniejszym minimalnych 

warunków dla przeżycia. [...] To właśnie kwotę 1 dolara dziennie na osobę uznano za 

warunek fizycznego przeżycia. A poniżej tego poziomu tylko w części środkowej i południowej 

Afryki żyje aż 240 mln (na 640 mln mieszkańców). A gdzie północna część Afryki, gdzie kraje 

Azji, Południowej Ameryki [...]? Deklaracje to jedno, rzeczywistość to coś zupełnie innego. 

Trzydzieści lat temu kraje bogate wzięły na siebie obowiązek stworzenia funduszu bezzwrotnej 

pomocy dla najbiedniejszych [...]. W pierwszym dziesięcioleciu istnienia [funduszu] wskaźnik 

[dotyczący sum wpłacanych przez poszczególne bogate kraje] był na poziomie 50% 

deklarowanych kwot. W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku wskaźnik ten spadł o kolejne 10%. 

[...] Dziś szacuje się, że poniżej umownej granicy biedy żyje na świecie ponad 40% ludności.  

Źródło: H.S. Tuszyński, Cywilizacja sukcesu, http://globaleconomy.pl. 

1.  Bogata Północ przeznacza coraz więcej środków na pomoc biednemu 
Południu 

P F 

2. Zasada solidarności zakłada dążenie do zagwarantowania ludziom 
najuboższym środków niezbędnych do przeżycia 

P F 

3.  Szacuje się, że ponad połowa ludności świata żyje poniżej granicy biedy P F 

 

9. Wymień trzy cele działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych.               3p. 

 

 

 

10. Podaj imiona i nazwiska dwóch polityków francuskich, którzy są zaliczani do grona 

ojców założycieli zjednoczonej Europy.                                                              2p. 

 

 

11. Zaznacz trzy prawa, które przysługują obywatelom Unii Europejskiej.     3p. 

A. prawo do wybierania przewodniczącego Rady Europejskiej  

B. swoboda poruszania się po terytorium Unii  

C. prawo do wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego  

http://globaleconomy.pl/


D. możliwość zastąpienia obywatelstwa krajowego obywatelstwem unijnym  

E. swoboda osiedlania się w krajach unijnych 

12. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.                                                                      1p. 

Organizacja terrorystyczna, która dokonała zamachu na World Trade Center w USA, to 

 A. Państwo Islamskie.  

B. Świetlisty Szlak.  

C. Al-Kaida.  

D. ETA. 

13. Przyjrzyj się ilustracji i zaznacz właściwe dokończenie zdania.                                 1p. 

Organizacja międzynarodowa, której symbol ukazano na ilustracji, to 

 A. Unia Europejska.                                                                  

B. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.                            

C. Rada Europy.  

D. Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

14. Zaznacz jedno uzupełnienie w każdym nawiasie, tak aby powstały zdania 

prawdziwe.                                                                                                                    4p. 

1. (Polityka zagraniczna / Racja stanu) to działania, które prowadzi państwo na arenie 

międzynarodowej, aby zrealizować określone cele.  

2. (Ambasador / Konsul) jest najwyższym rangą przedstawicielem państwa poza jego 

granicami.  

3. (Ambasador / Konsul) to urzędnik, do którego zadań należy pomoc obywatelom 

przebywającym za granicą.  

4. Immunitet dyplomatyczny (dopuszcza / nie zezwala na) aresztowanie ambasadora podczas 

pełnienia funkcji. 

15. Przyporządkuj podanym opisom odpowiadające im organy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.        3p.                                  

1. Składa się z 5 członków stałych oraz 10 wybieranych na 
dwuletnią kadencję. Odpowiada za utrzymanie pokoju na 

A B C 



świecie. 

2.  Składa się z przedstawicieli wszystkich państw 
członkowskich. Uchwala budżet ONZ oraz decyduje o 
przyjęciu do organizacji nowych członków. 

A B C 

 

A. Zgromadzenie Ogólne  

B. Rada Gospodarcza i Społeczna  

C. Rada Bezpieczeństwa 

16. Wskaż właściwe dokończenie zdania. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej    1p. 

A. 1 maja 2000 r.  

B. 1 maja 2001 r.  

C. 1 maja 2002 r.  

D. 1 maja 2004 r. 

17. Przyporządkuj organom Unii Europejskiej odpowiednie opisy. Wpisz literki.  

1. ....., 2. ....., 3. ....., 4. .....                                                                                  4p. 

1. Komisja Europejska 2. Rada Unii Europejskiej 3. Rada Europejska 4. Parlament Europejski  

 

A. Ten główny organ decyzyjny UE tworzą ministrowie z rządów państw członkowskich.  

B. Pełni funkcję prawodawczą i kontrolną. Organ ten tworzą reprezentanci obywateli UE.  

C. Jest organem sądowym. Rozstrzyga spory między instytucjami unijnymi a państwami.  

D. Decyduje o bieżącej polityce UE. Opracowuje projekty aktów prawnych.  

E. Wyznacza główne kierunki rozwoju Unii. Organ ten tworzą szefowie państw i rządów. 

 

 

 

Razem 82 p.  


