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Instytut Stosunków Międzynarodowych  

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW 

 

 

Test kwalifikacyjny na studia dzienne II stopnia 

19 lipca 2010 r. 

 

 

1. Autorem książki pt. The Twenty Years Crisis 1919-1939. An Introduction to the Study of International 

Relations był: 

a. Stanley Hoffmann 

b. Edward H. Carr 

c. Kenneth Waltz  

d. Józef Kukułka 

 

2. Strategia bandwagoning polega na: 

a. zawarciu sojuszu przez kilka państw w cel utrzymania międzynarodowej równowagi sił 

b. oddaniu się pod opiekę mocarstwa światowego, w zamian za bezwarunkowe popieranie jego 

polityki zagranicznej  

c. nie przyłączaniu się do sojuszy międzynarodowych 

d. rozwijaniu współpracy z państwami o podobnej pozycji międzynarodowej 

 

3. Założenia Michela Foucaulta zalicza się do nurtu: 

a. realizmu 

b. konstruktywizmu 

c. globalizmu  

d. postmodernizmu  

 

4. SWAPO walczyła o niepodległość: 

a. Burundi 

b. Ghany  

c. Namibii 

d. Zairu  

 

5. W 1991 r. Polska podpisała z RFN: 

a. traktat o nadaniu obywatelstwa polskiego Niemcom, przesiedlonym na mocy decyzji 

poczdamskich 

b. traktat o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej 

c. traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy  

d. traktat o odszkodowaniach dla ofiar III Rzeszy 

 

6. Układ CFE został podpisany na forum: 

a. ONZ 

b. Rady Europy  

c. KBWE 

d. NATO 

 

7. Timor Wschodni uzyskał niepodległość w 2002 r., odłączając się od: 

a. Indonezji  

b. Malezji 

c. Australii  

d. Indii  
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8. Art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych stanowi o: 

a. prawie państw jedynie do samoobrony indywidualnej 

b. prawie państw do samoobrony zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej 

c. prawie państw do samoobrony, tak długo zanim nie zostanie pokonane państwo – agresor  

d. prawach kobiet  

 

9. Zaznacz zdanie prawdziwe: 

a. Traktat Północnoatlantycki został podpisany 4 kwietnia 1949 r. przez 10 państw, w tym przez 

Kanadę i USA  

b. Traktat Północnoatlantycki został podpisany 4 kwietnia 1949 r. przez 10 państw europejskich 

oraz USA i Kanadę  

c. Traktat Północnoatlantycki został podpisany 4 kwietnia 1949 r. przez 18 państw europejskich i 

USA 

d. Traktat Północnoatlantycki został podpisany 11 września 1955 r. przez 10 państw europejskich 

oraz USA i Kanadę 

 

10. Liberałowie, odwołujący się do tradycji Immanuela Kanta uznają, że demokratyzacja państw następuje: 

a. w wyniku rewolucji, tj. gwałtownej i dynamicznej zmiany istoty oraz struktury systemu 

wewnętrznego  

b. w procesie ewolucji, na drodze wewnętrznych reform i przekształceń 

c. głównie w wyniku zewnętrznych działań państw demokratycznych  

d. w wyniku decyzji ONZ 

 

11. Projekt Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO): 

a. zaowocował ustanowieniem Unii Zachodniej  

b. nie wszedł w życie ze względu na brak ratyfikacji przez Francję  

c. został przyjęty na szczycie UE w Kolonii w czerwcu 1999 r.  

d. został przyjęty w Traktacie z Nicei  

 

12. Autorem określenia “trzecia fala demokratyzacji” był: 

a. Francis Fukuyama 

b. Samuel Huntington 

c. Zbigniew Brzeziński  

d. Roman Kuźniar 

 

13. Klauzula casus foederis stanowi istotę: 

a. systemu bezpieczeństwa zbiorowego 

b. systemu bezpieczeństwa kooperatywnego 

c. operacji pokojowych ONZ 

d. sojuszu polityczno-wojskowego  

 

14. W sprawach proceduralnych decyzje Rady Bezpieczeństwa ONZ zapadają większością głosów: 

a. 6 

b. 7 

c. 9 

d. 15 

 

15. Układ z Tlatelolco dotyczył: 

a. współpracy amerykańsko-meksykańskiej w zwalczaniu przemytu narkotyków 

b. utworzenia strefy bezatomowej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach  

c. konsolidacji wojskowej państw Ameryki Łacińskiej w obliczu dominacji USA  

d. zakończenia sporu między Argentyną a Chile o Amazonię Peruwiańską  
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16. Twierdzenie, że państwa są wyrazicielem interesów aktorów subnarodowych – klas społecznych i grup 

interesów, mieści się w nurcie: 

a. transnarodowym 

b. neorealizmu 

c. konstruktywizmu  

d. globalizmu  

 

17. W okresie zimnej wojny operacje pokojowe ONZ (peacekeeping), tzw. I generacji, opierały się na 

następujących zasadach: 

a. bezstronność; stosownie siły w każdym przypadku uznania takiej konieczności przez dowódcę 

misji;  brak konieczności uprzedniej zgody zwaśnionych stron na rozmieszczenie sił 

pokojowych 

b. używanie siły jedynie w samoobronie; bezstronność; konieczność uprzedniej zgody 

zwaśnionych stron na rozmieszczenie sił pokojowych 

c. bezwzględny zakaz użycia siły; bezstronność; konieczność uprzedniej zgody zwaśnionych stron 

na rozmieszczenie sił pokojowych 

d. używanie siły jedynie w samoobronie; bezstronność; brak konieczności uprzedniej zgody 

zwaśnionych stron na rozmieszczenie sił pokojowych 

 

18. Zaznacz zdanie fałszywe: 

a. Front POLISARIO powstał w 1973 r. i został rozwiązany w 2008 r., po tym jak Sahara 

Zachodnia uzyskała w wyniku referendum niepodległość 

b. Front POLISARIO powstał w 1973 r., a trzy lata później proklamował powstanie Saharyjskiej 

Arabskiej Republiki Demokratycznej 

c. Front POLISARIO powstał w 1973 r., a Sahara Zachodnia jest członkiem Unii Afrykańskiej  

d. Front POLISARIO powstał w 1973 r.  

 

19. Rogue states to państwa: 

a. hultajskie (zbójeckie) 

b. upadłe 

c. które nie podpisały układu NPT  

d. nie należące do ONZ 

 

20. W 2006 r. Sekretarzem Generalnym ONZ był: 

a. Dag Hammarskjöld  

b. Boutros Boutros - Ghali  

c. Kofi Annan  

d. Ban Ki-Moon  

 

21. Porozumienie z Dayton: 

a. kończyło wojnę w Sudanie  

b. kończyło wojnę w Bośni i Hercegowinie  

c. kończyło wojnę między Izraelem i Egiptem  

d. zostało podpisane między USA i Federacją Rosyjską w sprawie ograniczenia zbrojeń 

nuklearnych  

 

22. W 1995 r. do Unii Europejskiej przystąpiły: 

a. Austria, Szwecja, Norwegia 

b. Norwegia, Szwecja, Finlandia  

c. Finlandia, Austria, Szwecja  

d. Finlandia, Austria, Szwajcaria  
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23. Do Rady Europy Polska przystąpiła w roku: 

a. 1989 

b. 1990 

c. 1991  

d. 2004 

 

24. Interwencja zbrojna przeciwko Irakowi w 1991 r. została podjęta: 

a. nielegalnie w świetle prawa międzynarodowego  

b. na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 

c. na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego pod nazwą Uniting for Peace 

d. decyzją NATO 

 

25. Układ SALT został podpisany przez USA i ZSRR w: 

a. 1971 r. i zakładał redukcję broni konwencjonalnej  

b. 1972 r. i zakładał redukcję zbrojeń strategicznych  

c. 1975 r. i zakładał redukcję rakiet średniego i dalekiego zasięgu  

d. 1991 r. i zakładał redukcję zbrojeń jądrowych 

 

26. Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 1 sierpnia 1975 r. nie 

podpisała: 

a. Albania 

b. Bułgaria 

c. Kanada  

d. Stolica Apostolska  

 

27. Porozumienie z Waasenaar, podpisane w 1995 r. zakłada: 

a. międzynarodową redukcję broni chemicznej, substancji i urządzeń do jej produkcji  

b. ustanowienie środków zakazujących produkcję, przetrzymywanie, przekazywanie i stosowanie 

broni biologicznej  

c. promowanie przejrzystości wymiany informacji i ocen w odniesieniu do broni 

konwencjonalnych oraz technologii służących jej produkcji 

d. utworzenie strefy bezatomowej w Afryce  

 

28. Deklaracja z Saint Malo, dotycząca polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej została przyjęta 

w 1998 r.  przez: 

a. Francję i Wielką Brytanię  

b. Francję, Wielką Brytanię i Niemcy  

c. Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Włochy i Hiszpanię  

d. Francję, Niemcy i Polskę  

 

29. Wojska rosyjskie zostały ostatecznie wycofane z Polski w roku: 

a. 1989 

b. 1991 

c. 1993 

d. 1994 

 

30. Organizacją regionalną w rozumieniu rozdz. VIII Karty Narodów Zjednoczonych nie jest: 

a. OBWE 

b. NATO 

c. OPA 

d. Unia Afrykańska  
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31. Najstarszą formą międzynarodowych obrotów gospodarczych jest: 

a. handel usługami 

b. przepływ inwestycji portfelowych 

c. transfer technologii 

d. handel towarami 

 

32. W starożytności w strukturze rzeczowej handlu międzynarodowego dominowały: 

a. części do wyrobów gotowych 

b. przedmioty zbytku 

c. owoce i warzywa 

d. zabawki, dostarczane przez możnowładców  dla dzieci biedoty 

 

33. W strukturze rzeczowej współczesnych obrotów handlowych dominują: 

a. usługi 

b. surowce mineralne 

c. artykuły przetworzone  

d. żywność i surowce pochodzenia rolniczego 

 

34. Spośród państw europejskich najwyższy udział w światowym eksporcie towarów przypada na 

gospodarkę: 

a. Niemiec 

b. Francji 

c. Holandii 

d. Turcji 

 

35. Pojęcie gospodarki światowej jest: 

a. tożsame z pojęciem kooperacji przemysłowej 

b. tożsame z pojęciem globalizacji 

c. definiowane jako system trwałych powiązań ekonomicznych między państwami, obejmujących 

swym zasięgiem cały świat 

d. definiowane jako suma największych gospodarek narodowych 

 

36. Zgodnie z merkantylistyczną koncepcją handlu międzynarodowego: 

a. wymiana handlowa przynosi równe korzyści wszystkim uczestniczącym w niej podmiotom 

b. korzyści z wymiany międzynarodowej odnotowują kraje posiadające nadwyżkę w bilansie 

handlowym 

c. korzyści z wymiany międzynarodowej odnoszą jedynie kraje o ujemnym bilansie handlowym 

d. wymiana handlowa nie przynosi korzyści żadnemu uczestniczącemu w niej podmiotowi 

 

37. Teoria kosztów komparatywnych Davida Ricardo nawiązuje bezpośrednio do teorii sformułowanej 

przez: 

a. Davida Hume’a 

b. Adama Smitha 

c. Johna Stuarta Milla 

d. Świętego Tomasza z Akwinu 

 

38. Wskaż założenie nie występujące w teorii obfitości zasobów: 

a. nie występują bariery w przepływie towarów przez granice 

b. są dwa kraje, dwa towary, jeden czynnik produkcji – praca ludzka 

c. koszty transportu nie są brane pod uwagę 

d. w obu krajach istnieje doskonała konkurencja 
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39. Terms of trade to: 

a. jeden z instrumentów pochodnych, stanowiący przedmiot obrotu na międzynarodowym rynku 

walutowym 

b. jeden z rodzajów euroobligacji 

c. jedna z form bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

d. miernik zmian cen w handlu międzynarodowym 

 

40. Koncepcję zwaną opóźnieniem naśladowczym sformułował: 

a. John Maynard Keynes 

b. David Begg 

c. Michael Vivian Posner 

d. Jan Grodwagner 

 

41. Krótkookresowe przepływy kapitału występują wówczas, gdy okres spłaty wywiezionego lub 

przywiezionego kapitału nie przekracza: 

a. 6 miesięcy 

b. 1 roku 

c. 2 lat 

d. 5 lat 

 

42. Międzynarodowe przepływy kapitału w wąskim znaczeniu nie obejmują transferów kapitału przez 

granice dokonywanych przez: 

a. towarzystwa ubezpieczeniowe 

b. przedsiębiorstwa międzynarodowe 

c. banki centralne 

d. gospodarstwa domowe 

 

43. Wskaż formę przepływu kapitału, którą można zaliczyć do inwestycji portfelowych: 

a. zakup zagranicznych obligacji 

b. kredyt handlowy 

c. bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

d. kredyt finansowy 

 

44. W wyniku wprowadzenia cła importowego:  

a. zawsze dochodzi do poprawy terms of trade kraju, który wprowadził cło 

b. rośnie produkcja wewnętrzna w kraju, który wprowadził cło 

c. rośnie wielkość importu kraju, który wprowadził cło 

d. dochodzi do wzrostu tzw. nadwyżki konsumentów w kraju eksportera 

 

45. Cło mieszane jest kombinacją: 

a. cła ekspansywnego i fiskalnego 

b. cła ochronnego i fiskalnego 

c. cła specyficznego i ad valorem 

d. cła antydumpingowego i wyrównawczego 

 

46. Efekt redystrybucyjny cła ilustruje: 

a. korzyści odniesione przez budżet państwa polegające na wpływach z ceł 

b. wzrost nadwyżki producentów kraju, który wprowadził cło 

c. wzrost nadwyżki konsumentów kraju, który wprowadził cło 

d. spadek nadwyżki budżetowej kraju, który wprowadził cło 
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47. Renta kontyngentowa to dochód powstały w wyniku sztucznego podwyższenia ceny krajowej 

importowanego towaru na skutek zastosowania: 

a. zmiennych opłat wyrównawczych 

b. depozytów importowych 

c. ceł wyrównawczych 

d. ograniczeń ilościowych 

 

48. W przypadku członków Światowej Organizacji Handlu wymóg składnika krajowego jest stosowany 

najczęściej w odniesieniu do: 

a. artykułów włókienniczych 

b. wyrobów stalowych 

c. usług audiowizualnych 

d. półproduktów chemicznych 

 

49. Tzw. cło naukowe to stawka celna: 

a. stosowana w przypadku dóbr chronionych prawami autorskimi 

b. służąca wyrównaniu ceny towaru importowanego z ceną krajową  

c. służąca ochronie tzw. infant industry 

d.  stosowana w celu wyrównania subsydiów stosowanych za granicą 

 

50. Przykładem kartelu międzynarodowego jest: 

a. WTO 

b. OECD 

c. IBRD 

d. OPEC 

 

51. W ramach wspólnego rynku nie dochodzi do: 

a. redukcji ceł we wzajemnych stosunkach handlowych państw tworzących ten typ struktury 

integracyjnej 

b. ustanowienia wspólnej polityki handlowej wobec krajów spoza ugrupowania 

c. redukcji ograniczeń pozataryfowych w handlu wzajemnym państw tworzących ten typ struktury 

integracyjnej 

d. harmonizacji wszystkich rodzajów polityk, mających wpływ na warunki konkurencji na rynkach 

narodowych członków ugrupowania integracyjnego 

 

52. Odpowiedzią GATT na zapoczątkowanie procesów integracji regionalnej w Europie była: 

a. Runda Doha 

b. Runda Urugwajska 

c. Runda Bakera 

d. Runda Kennedy’ego 

 

53. Wskaż państwo, które dotychczas nie uzyskało statusu członka Światowej Organizacji Handlu: 

a. Rosja 

b. Chiny 

c. Szwajcaria 

d. USA 

 

54. Proces budowy unii celnej w ramach EWG zakończono w roku: 

a. 1968 

b. 1970 

c. 1987 

d. 1993 
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55. Pierwsze negocjacje dotyczące liberalizacji handlu usługami w ramach systemu GATT przeprowadzono 

podczas trwania: 

a. Rundy Dillona 

b. Rundy McDonalda 

c. Rundy Tokijskiej 

d. Rundy Urugwajskiej 

 

56. Bilanse płatnicze państw są najczęściej sporządzane zgodnie z wytycznymi: 

a. Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

b. Międzynarodowej Korporacji Finansowej 

c. Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej 

d. Światowej Organizacji Handlu 

 

57. W bilansie płatniczym Niemiec zakup akcji IBM na rynku amerykańskim przez kilku niemieckich 

inwestorów byłby potraktowany jako transakcja: 

a. kredytowa, zapisana w bilansie obrotów kapitałowych na rachunku finansowym 

b. debetowa, zapisana w bilansie obrotów kapitałowych na rachunku kapitałowym 

c. debetowa, zapisana w bilansie obrotów kapitałowych na rachunku finansowym 

d. kredytowa rachunku obrotów bieżących zapisana w bilansie procentów i dywidend 

 

58. Zachowanie waluty danego kraju w stosunku do walut głównych partnerów handlowych wskazuje kurs: 

a. spot 

b. krzyżowy 

c. efektywny 

d. forward 

 

59. Wielkość mnożnika w gospodarce otwartej jest: 

a. odwrotnie proporcjonalna do krańcowej skłonności do konsumpcji 

b. wprost proporcjonalna do krańcowej skłonności do oszczędzania 

c. odwrotnie proporcjonalna do krańcowej skłonności do eksportu 

d. odwrotnie proporcjonalna do krańcowej skłonności do importu 

 

60. Za początek funkcjonowania systemu walutowego z Bretton Woods uznaje się rok: 

a. 1918 

b. 1944 

c. 1947 

d. 1989 

 

61. W starożytnym Rzymie określenie ius gentium odnosiło się do: 

a. norm prawa międzynarodowego rządzącego stosunkami pomiędzy Rzymem a innymi 

państwami 

b. norm prawa cywilnego regulującego stosunki pomiędzy obywatelami rzymskimi a 

cudzoziemcami 

c. norm prawa cywilnego regulującego stosunki pomiędzy obywatelami rzymskimi a niewolnikami 

d. norm prawa rządzącego stosunkami pomiędzy niewolnikami 
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62. Pojęcie „prawo międzynarodowe” oznacza: 

a. zespół norm kolizyjnych odsyłających do konkretnego ustawodawstwa krajowego 

b. zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami a międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi 

c. zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami a osobami fizycznymi 

d. zespół norm regulujących stosunki wzajemne między uczestnikami stosunków 

międzynarodowych mającymi zdolność do działa łania w stosunkach międzynarodowych 

 

63. Hugo Grocjusz (Huig de Groot): 

a. jest autorem zasady cuius regio eius religio potwierdzonej zapisami traktatu augsburskiego z 

1555 r. 

b. jest autorem dzieła O prawie wojny i pokoju (1625 r.), w którym zaproponował podział prawa 

międzynarodowego na prawo wojny i prawo pokoju 

c. był prawnikiem brytyjskim i autorem rozprawy Książę 

d. był prawnikiem holenderskim, pracującym na dworze cara Rosji i autorem dzieła De 

recuperatione Terrae Sanctae 

 

64. Do najważniejszych osiągnięć w zakresie kodyfikacji prawa międzynarodowego po II wojnie światowej 

należy/należą m. in.: 

a. kodyfikacja prawa wojny i prawa pokoju (1955 r.) 

b. kodyfikacja prawa traktatów (1969 r.) oraz humanitarnego prawa konfliktów zbrojnych (1949 r. 

i 1977 r.) 

c. kodyfikacja prawa pomocy humanitarnej (1948 r.) 

d. kodyfikacja prawa odpowiedzialności międzynarodowej państw (1988 r.) 

 

65. Umowa międzynarodowa i prawo zwyczajowe to: 

a. obok uchwał organów organizacji międzynarodowych, dwa niekwestionowane źródła formalne 

prawa międzynarodowego 

b. obok orzecznictwa sądów międzynarodowych, dwa niekwestionowane źródła formalne prawa 

międzynarodowego 

c. obok doktryny prawa międzynarodowego, dwa niekwestionowane źródła formalne prawa 

międzynarodowego 

d. dwa niekwestionowane źródła formalne prawa międzynarodowego 

 

66. Historycznie, wymogi formalne dotyczące umów międzynarodowych stanowiły, że umowa 

międzynarodowa powinna obejmować m. in.: 

a. inwokację, intytulację i koroborację 

b. inwokację, intytulację i korporację 

c. dyspozycję, korroborację i normalizację 

d. podpisy, pieczęcie i szkice podobizn władców 

 

67. Ratyfikacja umowy międzynarodowej: 

a. oznacza zatwierdzenie umowy kolegialnie przez rząd 

b. w Rzeczypospolitej Polskiej jest dokonywana przez Ministra Spraw Zagranicznych 

c. w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku niektórych umów wymaga zgody Parlamentu 

d. następuje po wejściu w życie umowy 
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68. Umowy międzynarodowe: 

a. podlegają obowiązkowej rejestracji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 

b. podlegają obowiązkowej rejestracji w Sekretariacie ONZ 

c. tracą moc prawną, w przypadku braku rejestracji w Sekretariacie ONZ  

d. niezależnie od istnienia bądź braku rejestracji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, mogą być 

powoływane, jako źródło prawa międzynarodowego na forum ONZ 

 

69. Do przesłanek nieważności umów międzynarodowych zaliczamy: 

a. przymus wobec przedstawiciela państwa lub wobec państwa 

b. całkowite wykonanie umowy 

c. zasadniczą zmianę okoliczności (klauzula rebus sic stantibus) 

d. błąd i pogwałcenie warunków zapisów umowy przez jedną z umawiających się stron 

 

70. Art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości wśród podstaw orzekania Trybunału nie 

wymienia: 

a. umów międzynarodowych 

b. prawa zwyczajowego 

c. uchwał organów organizacji międzynarodowych 

d. ogólnych zasad prawa uznanych przez narody cywilizowane 

 

71. Wśród aktów jednostronnych państw wyróżniamy: 

a. notyfikację i aplikację 

b. uznanie i derogację 

c. uznanie i notyfikację 

d. protest, zrzeczenie się i aberrację 

 

72. Do podmiotów prawa międzynarodowego zaliczamy: 

a. państwa i organizacje pozarządowe 

b. państwa i duże korporacje międzynarodowe 

c. państwa i osoby fizyczne 

d. Watykan 

 

73. Do powstania państwa może dojść poprzez: 

a. secesję i zjednoczenie 

b. secesję i sukcesję 

c. sukcesję i rozpad 

d. sukcesję i inkorporację 

 

74. Przykład państwa wasalnego to: 

a. Lichtenstein 

b. Bhutan 

c. San Marino 

d. Andora 

 

75. Uznanie międzynarodowe: 

a. nie może być wyrażone kolektywnie 

b. może być wyrażone w dwóch formach: niewyraźnie lub zrozumiale 

c. to akt prawny, w którym podmiot prawa międzynarodowego stwierdza istnienie pewnych faktów 

i przyznaje im określone skutki prawne 

d. jest obowiązkowe w sytuacji powstania nowego państwa 
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76. Do podstawowych form odpowiedzialności międzynarodowej państwa zaliczyć należy: 

a. restytucję i rekwizycję 

b. odszkodowanie i satysfakcję 

c. rekwizycję i sankcje 

d. destytucję i odszkodowanie 

 

77. Do organów zewnętrznych państwa, działających w stosunkach międzynarodowych zaliczyć należy: 

a. ministra spraw zagranicznych 

b. misje specjalne i przedstawicielstwa handlowe 

c. głowę państwa 

d. komisje parlamentarne 

 

78. Prawo dyplomatyczne zostało skodyfikowane mocą: 

a. konwencji haskiej z 1907 r. 

b. konwencji wiedeńskiej z 1961 r. 

c. konwencji jamajskiej z 1982 r. 

d. konwencji genewskiej z 1949 r. 

 

79. Prawo legacji: 

a. jest przynależne organizacjom pozarządowym 

b. to prawo do legalnego utrzymywania stosunków międzynarodowych 

c. to prawo do wysyłania własnych i przyjmowania obcych przedstawicieli dyplomatycznych 

d. dzieli się na prawo legacji zewnętrznej i wewnętrznej 

 

80. Listy komisyjne to: 

a. listy wysyłane przez członków komisji parlamentarnych jednego państwa do ich odpowiedników 

w innym państwie 

b. dokumenty zawierające propozycje, co do osoby szefa placówki konsularnej podlegające 

zatwierdzeniu przez państwo przyjmujące 

c. dokumenty zawierające propozycje, co do osoby szefa placówki dyplomatycznej podlegające 

zatwierdzeniu przez państwo przyjmujące 

d. oficjalne przeprosiny państwa wysyłającego skierowane do państwa przyjmującego w sytuacji 

naruszenia prawa państwa przyjmującego przez personel dyplomatyczny państwa wysyłającego 

 
81. Zasada pacta sunt servanda: 

a. oznacza, że strona umowy międzynarodowej ma prawo od niej odstąpić w sytuacji odejścia ze służby 

pełnomocnika, podpisującego umowę 

b. oznacza, że strony umowy mają obowiązek służyć sobie pomocą przy wykonywaniu postanowień umowy 

c. wywodzona jest z prawa zwyczajowego 

d. pozwala, aby strony umowy nie były związane jej postanowieniami, gdy postanowienia te stoją w 

sprzeczności z podstawowym interesem stron 

 

82. W skład terytorium państwowego wchodzi m. in.: 

a. przestrzeń lądowa ograniczona granicami oraz przestrzeń powietrzna nad tym obszarem 

b. obszar wyłącznej (morskiej) strefy ekonomicznej 

c. przestrzeń morska do 200 mil morskich od linii podstawowej 

d. część przestrzeni kosmicznej, znajdująca się nad terytorium lądowym i morskim państwa 
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83. Do przypadków szczególnych ograniczeń zwierzchnictwa terytorialnego zaliczyć należy: 

a. demilitaryzację i naturalizację terytorium 

b. delimitację 

c. demarkację 

d. demilitaryzację i dzierżawę terytorium 

 

84. Przyrost terytorialny państwa może nastąpić poprzez: 

a. sukcesję 

b. presję 

c. działanie sił natury 

d. akcesję 

 

85. Morze otwarte (pełne) to, zgodnie z konwencją z Montego Bay: 

a. obszar leżący w odległości 5000 mil morskich od linii podstawowej 

b. obszar, na którym obowiązuje m. in. wolność żeglugi i wolność eksploatacji zasobów 

naturalnych z dna morskiego 

c. obszar, na którym obowiązuje m. in. wolność żeglugi i wolność budowania sztucznych wysp 

d. obszar, na którym statki podlegają zwierzchnictwu państwa najbliżej położonego 

 

86. Obywatelstwo: 

a. to czasowy węzeł prawny łączący osobę fizyczną z państwem 

b. może być nabyte poprzez derelikcję 

c. może być utracone na zasadzie prawa względnie obowiązującego (ius dispositivum) 

d. może być nabyte na zasadzie prawa krwi (ius sanguinis) lub prawa ziemi (ius soli) 

 

87. Zbrodnia ludobójstwa: 

a. może być ścigana przez Specjalny Trybunał dla Sierra Leone 

b. może być ścigana przez Iracko–Amerykański Trybunał ds. Roszczeń 

c. może być ścigana przez Międzynarodowy Trybunał Karny i Międzynarodowy Trybunał Karny 

dla byłej Jugosławii 

d. została zdefiniowana przez Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 

2002 r. 

 

88. Wśród obowiązujących umów międzynarodowych o charakterze uniwersalnym, dotyczących ochrony 

praw człowieka wymienić należy: 

a. konwencję o prawach dziecka z 1937 r. 

b. konwencję o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu z 1973 r. 

c. konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji dzieci z 1989 r. 

d. konwencję o karaniu zbrodni wojennych z 2007 r. 

 

89.  Międzynarodowy Trybunał Karny: 

a. obejmuje jurysdykcją m. in. zbrodnie przeciwko pokojowi i zbrodnie wojenne 

b. ma siedzibę w Nowym Jorku 

c. posiada jurysdykcję o charakterze komplementarnym względem jurysdykcji krajowych 

d. postał powołany mocą rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w 1998 r. 

 

90. Do dyplomatycznych środków pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych należy zaliczyć: 

a. konsultacje bezpośrednie 

b. komisje zadań 

c. negocjacje i rokowania pośrednie 
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d. mediacje i środki sądowe 

 


