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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ....................................................

Liczba punktów ...... / 19

1 Wskaż właściwe dokończenie zdania.

Stosunki międzynarodowe to
A. relacje pomiędzy państwami i narodami.
B. przepisy regulujące tylko aspekty polityczne i gospodarcze pomiędzy podmiotami
prawa międzynarodowego.
C. wszystkie relacje pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na arenie międzynarodowej.
D. wszystkie relacje państw europejskich z państwami z innych kontynentów.

( ... / 1 p.)

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

( ... / 2 p.)

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

3 Przyporządkuj opisy organizacji polityczno-militarnych lub terrorystycznych (A–D)
do odpowiednich skrótów (1–4).

A. Przedstawiciele tej organizacji dążą do stworzenia państwa wyznaniowego w Nigerii i
innych krajach Afryki.
B. Polityczno-militarna fundamentalistyczna organizacja palestyńska rządząca obecnie w
Strefie Gazy.
C. Organizacja terrorystyczna działająca w Niemczech w latach 70. XX w., mająca
skrajnie lewicowe podłoże.
D. Separatystyczna organizacja terrorystyczna Basków, która istniała w latach 1959–
2018.

1. ETA, 2. RAF, 3. Hamas, 4. Boko Haram

( ... / 2 p.)
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4 Podaj daty wymienionych etapów integracji europejskiej.

a) przystąpienie Polski do UE  
b) powstanie Wspólnot Europejskich 
c) podpisanie porozumienia z Schengen 
d) podpisanie traktatu w Maastricht powstanie UE
e) powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 

( ... / 2 p.)

5 Wyjaśnij, czym jest prawo międzynarodowe. ( ... / 2 p.)



Grupa A  | strona 3 z 4

6 Zapoznaj się z podanym fragmentem Traktatu o Unii Europejskiej i wykonaj
polecenia.

Artykuł 8
1. Niniejszym ustanawia się obywatelstwo Unii.
Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego staje się obywatelem
Unii.
2. Obywatele Unii korzystają z praw ustanowionych niniejszym Traktatem i podlegają
obowiązkom w nim określonym.
Artykuł 8 a
1. Każdy obywatel ma prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na obszarze
Państw Członkowskich, z uwzględnieniem ograniczeń i warunków określonych
niniejszym Traktatem i decyzjami wprowadzającymi go w życie.
Artykuł 8 b
1. Każdy obywatel Unii, zamieszkały na terenie państwa członkowskiego, którego nie jest
obywatelem, posiada prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych
w państwie członkowskim, na którego terenie przebywa, na takich samych zasadach, jak
obywatele tego państwa. Prawo to będzie wykonywane zgodnie ze szczegółowymi
ustaleniami przyjętymi przed 31 grudnia 1994 roku przez Radę działającą jednomyślnie,
na wniosek Komisji i po konsultacji opinii Parlamentu Europejskiego; ustalenia te mogą
przewidywać derogacje* uzasadnione problemami specyficznymi dla danego państwa
członkowskiego.
2. Bez wpływu na zastosowanie artykułu 138.3 i przyjętych przepisów dla jego
wprowadzenia, każdy obywatel Unii zamieszkały na terenie państwa członkowskiego,
którego nie jest obywatelem, posiada prawo głosowania i kandydowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim, na którego terenie przebywa na
takich samych zasadach, jak obywatele tego państwa. Prawo to będzie wykonywane
zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami przyjętymi przed 31 grudnia 1993 roku przez
Radę działającą jednomyślnie, na wniosek Komisji, po zasięgnięciu opinii Parlamentu
Europejskiego; ustalenia te mogą przewidywać derogacje*.
Źródło: Traktat o Unii Europejskiej. Część druga. Obywatelstwo Unii.

a) Wyjaśnij, jak nabywa się obywatelstwo w Unii Europejskiej.

b) Określ, w jaki sposób Polak niemający obywatelstwa francuskiego mógłby zostać
merem Paryża.

c) Odpowiedz, kiedy można utracić obywatelstwo unijne.

( ... / 3 p.)
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7 Podpisz logo organizacji jej pełną nazwą w polskim tłumaczeniu. ( ... / 2 p.)

8 Przyporządkuj podane skróty (A–D) do nazw miast, w których znajduje się siedziba
danej organizacji (1–4).
A. OBWE
B. OECD
C. NATO
D. RE

1. Bruksela
2. Strasburg
3. Paryż
4. Wiedeń

( ... / 1 p.)

9 Uzupełnij tekst właściwymi określeniami, wybranymi spośród podanych.

Bruksela, traktat waszyngtoński, Krym/Donbas, Afganistan, Jens Stoltenberg

....................................... (1) to inaczej Traktat północnoatlantycki, na mocy którego został
zawiązany sojusz państw o charakterze polityczno-wojskowym. 
W ...................... (2) znajduje się Kwatera Główna NATO, tam też spotykają się
przedstawiciele państw członkowskich na tzw. szczytach NATO. Obecnie stanowisko
Sekretarza Generalnego Sojuszu sprawuje …………………………………………… (3).
Relacje Sojuszu Północnoatlantyckiego z Rosją pogorszyły się po interwencji tego
państwa na .................................... (4). Misję ISAF skierowaną przeciwko
fundamentalistom islamskim – talibom współpracującym z Al-Kaidą przeprowadzono w
……………………………………… (5).

( ... / 2 p.)

10 Przyporządkuj opisom instytucji działających w ramach Unii Europejskiej (A–D)
odpowiednie nazwy (1–4).

A. Skład nie jest stały, tworzą go ministrowie odpowiednich resortów, adekwatnych do
omawianych na posiedzeniu kwestii.
B. Jedyna instytucja mająca inicjatywę legislacyjną w strukturach unijnych.
C. Instytucja ta określa kierunki rozwoju i priorytety UE, składa się z szefów rządów
państw UE.
D. Jest to organ prawotwórczy UE, jego członkowie wyłaniani są w wyborach
bezpośrednich, odbywających się co 5 lat.

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

( ... / 2 p.)


