Grupa

A

Klasa ....................

Liczba punktów ...... / 16

Imię i nazwisko ...................................

1

Proszę wykonać test i przesłać do godz. 15 na mój adres mailowy.

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.

(.../1 pkt)

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
skrótem (UNICEF / UNESCO).
3

Przyporządkuj pojęciom „bogata Północ” i „biedne Południe” odpowiednie
wyrażenia.
1. bogata Północ
2. biedne Południe

A.
B.
C.
D.
E.

(.../1 pkt)

niski poziom opieki medycznej
umiarkowany klimat
wysoki analfabetyzm
gospodarka oparta na rolnictwie
łatwy dostęp do edukacji

1. ...................., 2. ....................
4

Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

(.../1 pkt)

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.

(.../1 pkt)

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 właściwe dokończenie zdania.

(.../1 pkt)

Najwyższym przedstawicielem danego państwa za granicą jest
A. sekretarz generalny.
B. minister spraw zagranicznych.
C. ambasador.
D. konsul.
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7

(.../1 pkt)

Zaznacz prawa, które przysługują obywatelom Unii Europejskiej.
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.

8

Przyporządkuj organom ONZ realizowane przez nie zadania.
1. Zgromadzenie
Ogólne
2. Rada
Bezpieczeństwa
3. Sekretarz generalny

(.../1 pkt)

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.

1. ....., 2. ....., 3. .....
9

Wymień trzy cele działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(.../2 pkt)

10

Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz właściwe dokończenie zdania.

(.../1 pkt)

[...] Społeczności ludzkie stają się coraz mocniej powiązane rozbudowaną siecią
zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, strategicznych, kulturalnych.
Zdarzenia w jednej części świata wywierają natychmiastowy wpływ na to, co dzieje się w
krajach najbardziej odległych. Krach na giełdzie w Hong Kongu odbija się echem w
kantorach w Warszawie. Spadek produkcji ropy w Iraku decyduje od razu o zwyżce cen
benzyny w Islandii. [...] Minihulajnogi czy buty na koturnach pojawiają się niemal
jednocześnie w sklepach Berlina, Mediolanu, Londynu i Łomży.
Źródło: P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
Opisany w tekście proces to
A. globalizacja.
B. integracja.
C. konsumpcjonizm.
D. rewolucja przemysłowa.
11

Podaj imiona i nazwiska dwóch polityków francuskich, którzy są zaliczani do grona
ojców założycieli zjednoczonej Europy.

(.../1 pkt)

12

Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

(.../1 pkt)

Organizacja terrorystyczna, która dokonała zamachu na World Trade Center w USA, to
A. Państwo Islamskie.
B. Świetlisty Szlak.
C. Al-Kaida.
D. ETA.
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13

(.../1 pkt)

Przyjrzyj się ilustracji i zaznacz właściwe dokończenie zdania.
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.

(.../1 pkt)

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

(.../1 pkt)

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.

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