
Test sprawdzający nr 2 z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony} 
 

Imię i nazwisko ....................................................................                     SEMESTR VP  (BHJ) 

1. Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz właściwe zakończenie zdania. (0–1 p.) 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Art. 181 

Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani 
pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku 
przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O 
zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe 
zwolnienie zatrzymanego. 

Źródło: Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483. 
Art. 181 Konstytucji RP 

 odnosi się do apolityczności sędziów. 

 gwarantuje sędziom immunitet. 

 dotyczy nieusuwalności sędziów. 

 określa zakres obowiązków sędziów. 

 

2. Uzupełnij tabelę nazwami państw, w których miały miejsce opisane konflikty. Wybierz odpowiedzi 

spośród: Tunezja, Afganistan, Irak, Egipt, Syria. (0–2 p.) 

 

Charakterystyka konfliktu Nazwa państwa 

Antyrządowe powstanie rozpoczęło się w 2011 r. Poprzedziły je 

kilkutygodniowe masowe demonstracje przeciwko autorytarnym rządom 

Baszara al-Asada. Inspiracją do protestów, a następnie wystąpienia 

zbrojnego były rewolucje w krajach arabskich oraz wojna domowa w Libii.  

 

Rozpoczęte w 2011 r. antyrządowe protesty były wyrazem sprzeciwu wobec 

złej sytuacji materialnej, bezrobociu, korupcji i ograniczaniu swobód 

obywatelskich przez reżim prezydenta Husniego Mubaraka. Pod wpływem 

wystąpień Mubarak ustąpił ze stanowiska, a rządy objęła rada wojskowa. 

 

Interwencja militarna koalicji międzynarodowej w tym państwie, nazwana II 

wojną w Zatoce Perskiej, rozpoczęła się w 2003 r. W jej wyniku upadł reżim 

Saddama Husajna. Pomimo wycofania wojsk interwencyjnych pod koniec 

2011 r. sytuacja polityczna w kraju nadal jest niestabilna. 

 

 

3. Poniżej wymieniono agendy ONZ. Wyjaśnij skróty wpisując nazwę organizacji. 

ILO  

IDA  

UNESCO  

WHO  

FAO  

IMF  

UNIDO  
 

4. Napisz kto obecnie stoi na czele (podaj imię, nazwisko i kraj pochodzenia): ( 2pkt) :  

a) NATO___________________________________________________________________ 

 

 b) ONZ ___________________________________________________________________ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Baszszar_al-Asad
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arabska_wiosna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_domowa_w_Libii_%282011%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arabska_wiosna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Egiptu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Husni_Mubarak

