
1 
 

Instytut Stosunków Międzynarodowych  
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW 

 
 

Test kwalifikacyjny na studia dzienne II stopnia 
16 lipca 2011 r. 

 
 

1. Zgodnie z teorią realizmu najważniejszymi uczestnikami stosunków międzynarodowych są: 
a. jednostki 
b. państwa 
c. organizacje międzynarodowe 
d. korporacje transnarodowe  

 
2. Dag Hammarskjöld pełnił funkcję: 

a. Dyrektora Zarządzającego MFW 
b. Sekretarza Generalnego NATO  
c. Sekretarza Generalnego ONZ 
d. Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE 

 
3. Promowanie przejrzystości wymiany informacji i ocen w odniesieniu do broni konwencjonalnych oraz 

technologii służących jej produkcji zakładało porozumienie z: 
a. Genewy, podpisane w 1955 r. 
b. Sztokholmu, podpisane w 1981 r. 
c. Ottawy, podpisane w 1995 r. 
d. Waasenaar, podpisane w 1995 r.  

 
4. O niepodległość Namibii walczył/o: 

a. SWAPO 
b. ABAKO 
c. FROLINAT 
d. ZAPU 

 
5. Pakt Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej  został przyjęty w roku:  

a. 1995 
b. 1999 
c. 2003 
d. 2008 

 
6. Edward H. Carr był autorem książki: 

a. Politics Among Nations:  The Struggle for Power and Peace 
b. Theory of International Politics 
c. The Twenty Years Crisis 1919-1939. An Introduction to the Study of International Relations 
d. Social Theory of International Politics 

 
7. Istotę systemu bezpieczeństwa zbiorowego stanowi klauzula: 

a. foedus pacificum  
b. casus foederis 
c. raison d’etat 
d. opinio juris 
  



2 
 

 
8. W 1991 r. Polska podpisała traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy z: 

a. Litwą 
b. Rosją 
c. Białorusią  
d. RFN 

 
9. Na forum KBWE został podpisany układ:  

a. NPT 
b. CFE 
c. CWC 
d. ABM 

 
10. W nauce o stosunkach międzynarodowych strategia (taktyka) oddania się pod opiekę mocarstwa 

światowego, w zamian za bezwarunkowe popieranie jego polityki zagranicznej to: 
a. self-help 
b. security community  
c. bandwagoning 
d. complex interdependence 

 
11. Wojnę w Bośni i Hercegowinie kończył/o:  

a. układ z Camp David 
b. porozumienie z Dayton 
c. porozumienie z Aruszy 
d. układ z Oslo  

 
12. Finlandia stała się członkiem Unii Europejskiej w roku: 

a. 1981 
b. 1986 
c. 1995 
d. 2004  

 
13. Z punktu widzenia państw anarchia międzynarodowa oznacza: 

a. chaos 
b. rywalizację państw, w której dozwolone jest stosowanie wszelkich dostępnych środków 
c. stan wojny i pokoju, przy czym ten pierwszy występuje znacznie częściej  
d. brak międzynarodowego ośrodka, który pełniłby funkcje podobne do tych, jakie pełni rząd w państwie 

 
14. W ramach dialogu amerykańsko-radzieckiego na temat rozbrojenia i ograniczenia zbrojeń, w 1987 r. 

podpisano układ: 
a. INF 
b. START 
c. SORT 
d. SALT 

 
15. Zgodnie z teorią neoliberalizmu decydenci państw kierują się we współpracy międzynarodowej chęcią: 

a. osłabienia innych państw 
b. uzyskania korzyści absolutnych 
c. umocnienia własnego bezpieczeństwa militarnego 
d. rozszerzenia wojskowych stref wpływów  
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16. W interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, w sierpniu 1968 r. nie uczestniczyło/a/y: 

a. NRD 
b. Polska 
c. Węgry  
d. Rumunia 

 
17. Przedstawicielem nurtu postmodernistycznego jest: 

a. Alexander Wendt 
b. Stephen Walt 
c. Jacques Derrida 
d. Thomas Homer-Dixon 

 
18. Tzw. dekalog helsiński to katalog zasad stosunków pomiędzy państwami-stronami: 

a. KBWE 
b. ONZ 
c. Rady Europy  
d. Rady Europejskiej 

 
19. Failed states to państwa: 

a. wykluczone z ONZ 
b. wszystkie te, w których toczy się konflikt zbrojny lub są stroną konfliktu zbrojnego 
c. w których nie istnieją lub nie funkcjonują instytucje i służby państwowe 
d. wszystkie, znajdujące się na liście państw – sponsorów terroryzmu międzynarodowego, sporządzonej 

przez Departament Stanu USA 
 
20. Europejska Strategia Bezpieczeństwa została przyjęta w grudniu 2003 r. przez: 

a. Radę Europy 
b. Radę Europejską 
c. Radę Północnoatlantycką 
d. Radę UZE 

 
21. Aksamitną rewolucją określa się wydarzenia, jakie miały miejsce w: 

a. Czechosłowacji w 1989 r. 
b. Gruzji w 2003 r. 
c. Kirgistanie w 2005 r. 
d. Tunezji w 2011 r. 

 
22. Umowę o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, 8 grudnia 1991 r. podpisali przedstawiciele: 

a. Rosji i Ukrainy 
b. Rosji, Ukrainy i Białorusi 
c. Rosji, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Litwy i Estonii 
d. Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kirgistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Azerbejdżanu, 

Armenii, Mołdowy, Turkmenistanu  
 
23. Operacje out of area, tzn. operacje na rzecz pokoju i bezpieczeństwa poza traktatową strefą swojej 

odpowiedzialności prowadzi: 
a. UE 
b. ONZ 
c. NATO 
d. OBWE 
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24. Józef Kukułka wyodrębnił, w swojej typologii, trzy podstawowe interesy (cele) uczestników stosunków 

międzynarodowych: 
a. ochrony, zdobywania, odbudowy 
b. narodowej ekspansji, narodowego zabezpieczenia, narodowej abnegacji 
c. egzystencjalne, koegzystencjonalne, funkcjonalne 
d. podstawowe, średniofalowe, długofalowe 

 
25. Zapis, że Polska będzie dążyć do uzyskania członkostwa w NATO został zmieszczony w : 

a. exposé premiera Tadeusza Mazowieckiego, wygłoszonym w Sejmie w 1989 r.  
b. Białej Księdze Bezpieczeństwa Polski, przyjętej przez rząd w 1991 r.   
c. exposé ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, wygłoszonym w Sejmie w 1990 r. 
d. Założeniach polskiej polityki bezpieczeństwa, przyjętych przez Komitet Obrony Kraju w 1992 r.  

 
26. Traktatem o utworzeniu strefy wolnej od broni nuklearnej nie jest traktat z: 

a. Tlatelolco z 1967 r. 
b. Rarotonga z 1985 r. 
c. Nairobi z 1990 r. 
d. Bangkoku z 1995 r.  

 
27. W rozmowach w formule „2+4”, prowadzonych w 1990 r. uczestniczyły: 

a. NRD, RFN, USA, ZSRR, Wielka Brytania, Kanada 
b. NRD, RFN, USA, ZSRR, Chiny, Wielka Brytania 
c. NRD, RFN, ONZ, Wspólnota Europejska, USA, ZSRR 
d. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 

 
28. Zaznacz zdanie prawdziwe: 

a. operacje pokojowe ONZ są jednym z instrumentów, jakimi dysponuje Rada Bezpieczeństwa na mocy 
artykułu 42 Karty NZ 

b. operacje pokojowe ONZ zostały zapisane w Karcie NZ jako instrument przywracania pokoju i 
bezpieczeństwa międzynarodowego, jednak ze względu na zimnowojenną rywalizację pierwsza 
operacja tego typu została przeprowadzona dopiero w 1990 r. 

c. operacje pokojowe ONZ nie mają wyraźnego umocowania w Karcie NZ 
d. pierwsza operacja pokojowa ONZ została przeprowadzona w 1967 r.  

 
29. Członkiem Rady Współpracy Zatoki (GCC) nie jest: 

a. Katar 
b. Arabia Saudyjska 
c. Oman  
d. Irak 

 
30. Operacja wojskowa NATO, bez uprzedniego uzyskania mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ, została 

podjęta przeciwko: 
a. Federacyjnej Republice Jugosławii  w 1999 r. 
b. Afganistanowi w 2001 r. 
c. Irakowi w 2003 r.  
d. Libii w 2011 r. 

 
31. Polityka państwa polegająca na utrzymywaniu dodatniego salda w bilansie handlowym jest 

charakterystyczna dla: 
a. dogmatu słusznej ceny 
b. doktryny merkantylizmu 
c. teorii portfolio 
d. koncepcji opóźnienia naśladowczego 
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32. Twórcą teorii kosztów względnych jest: 

a. Milton Friedman 
b. Maurice Obstfeld 
c. David Ricardo 
d. Jan Grodwagner 

 
33. Wskaż założenie nie występujące w teorii kosztów absolutnych: 

a. koszty transportu nie są brane pod uwagę 
b. nie występują bariery w przepływie towarów przez granice 
c. w obu krajach istnieje doskonała konkurencja  
d. są dwa kraje, dwa towary, dwa czynniki produkcji – praca ludzka i kapitał 

 
34. Narzędzie wykorzystywane do badania relacji zmian cen w eksporcie do indeksu cen w imporcie to:  

a. stopa eksportu 
b. terms of trade  
c. elastyczność cenowa eksportu 
d. indeks eksportu w cenach stałych 

 
35. Twórcą koncepcji popytu wzajemnego był: 

a. John Maynard Keynes 
b. David Begg 
c. Michael Vivian Posner 
d. Vilfredo Pareto 

36. Formą inwestycji portfelowych są: 
a. kredyty kupieckie 
b. bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
c. akcje zagranicznych przedsiębiorstw 
d. eurokredyty 

 
37. Wskaż efekt, który nie występuje na skutek wprowadzenia cła importowego: 

a. wzrost ceny sprowadzonego towaru 
b. spadek nadwyżki konsumentów krajowych 
c. spadek importu 
d. spadek nadwyżki producentów krajowych 

 
38. W sytuacji, gdy na towary ustalane są jednocześnie cła ad valorem i cła specyficzne, a stosowane jest to z 

nich, które jest wyższe, mamy do czynienia z cłem: 
a. antydumpingowym 
b. wyrównawczym 
c. ekspansywnym  
d. mieszanym 

 
39. Spośród ekonomicznych efektów działania cła do tzw. strat pustych zaliczamy efekt:  

a. redystrybucyjny 
b. fiskalny 
c. terms of trade 
d. konsumpcyjny 
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40. Wskaż efekt występujący na rynku państwa, które zastosowało kontyngenty ilościowe w imporcie: 

a. wzrost ceny importowanego towaru 
b. zjawisko incydencji 
c. wzrost siły nabywczej eksportu 
d. spadek wpływów budżetowych 

 
41. Żądanie rządu polskiego, aby koreańskie przedsiębiorstwa montujące i sprzedające samochody w Polsce 

używały do ich produkcji przynajmniej 20% części wytworzonych na polskim rynku to przykład 
zastosowania: 

a. ograniczeń ilościowych 
b. kontyngentów taryfowych 
c. wymogu składnika krajowego 
d. KNU 

 
42. Stawka celna służąca wyrównaniu ceny towaru importowanego z ceną krajową to tzw. cło: 

a. efektywne 
b. optymalne 
c. naukowe 
d. prohibicyjne 

 
43. OPEC jest: 

a. strefą wolnego handlu 
b. unią walutową 
c. unią polityczną 
d. kartelem międzynarodowym 

 
44. W ramach unii celnej nie dochodzi do: 

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

b. swobodnego przepływu czynników produkcji między państwami tworzącymi ten typ struktury 
integracyjnej 

c. ustanowienia wspólnej polityki handlowej wobec krajów spoza ugrupowania 
d. redukcji ograniczeń pozataryfowych w handlu wzajemnym państw tworzących ten typ struktury 

integracyjnej 
 
45. Runda Doha Światowej Organizacji Handlu rozpoczęła się w roku: 

a. 1995 
b. 1999 
c. 2001 
d. 2009 

 
46. Pierwsze negocjacje dotyczące handlowych aspektów praw własności intelektualnej w ramach systemu 

GATT przeprowadzono podczas trwania rundy: 
a. Kennedy’ego 
b. Reagana 
c. Urugwajskiej 
d. Rozwojowej 
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47. W bilansie płatniczym Wielkiej Brytanii wypłata dywidendy dla japońskich akcjonariuszy brytyjskiej 

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

 
48. Transakcje walutowe mające na celu wyeliminowanie ryzyka walutowego to transakcje: 

a. efektywne 
b. krzyżowe  
c. spot 
d. hedgingowe 

 
49. Wielkość mnożnika w gospodarce zamkniętej jest: 

a. wprost 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 

 
50. Po II wojnie światowej ukształtował się system walutowy określany jako system: 

a. waluty złotej 
b. waluty sztabowo-złotej  
c. z Bretton Woods 
d. z Dumbarton Oaks 

 
51. Twierdzenie Heckschera-Ohlina-Samuelsona:  

a. dotyczy procesu wyrównywania się cen czynników produkcji w wyniku wymiany międzynarodowej 
b. tłumaczy rolę, jaką kapitał ludzki odgrywa w gospodarce 
c. tłumaczy proces powstawania korzyści ze skali produkcji 
d. tłumaczy rozwój handlu wewnątrzgałęziowego 

 
52. Teoria/hipoteza cyklu życia produktu została sformułowana w:  

a. 1966 r. przez Raymonda Vernona 
b. 1933 r. przez Gottfrieda Haberlera 
c. 1776 r. przez Adama Smitha 
d. 2009 r. przez Johna Dunninga 

 
53. VER to: 

a. forma cła importowego 
b. forma przepływu kapitału 
c. porozumienie między krajem importującym i eksportującym, w którym ten ostatni zobowiązuje się 

ograniczyć eksport danego dobra do określonego limitu 
d. forma limitów imigracyjnych w państwach stosujących politykę „drenażu mózgów” 

 
54. Utrzymywana przez przedsiębiorstwo czasowa sprzedaż danego dobra na rynku zagranicznym poniżej 

kosztów produkcji to: 
a. dumping łupieżczy 
b. forma subsydiów eksportowych 
c. incydencja cenowa 
d. forma subsydiów do produkcji krajowej 
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55. Strategiczna polityka handlowa jest koncepcją wyjaśniającą, w jakich warunkach dany kraj może, kosztem 

partnera, uzyskać korzyści z wprowadzenia: 
a. depozytów importowych 
b. minimalnych wymogów eksportowych 
c. ograniczeń dewizowych 
d. subsydiów 

 
56. Układ GATT wszedł w życie w roku: 

a. 1948 
b. 1952 
c. 1957 
d. 1964 

 
57. Wzrost kursu danej waluty w systemie kursów płynnych jest określany pojęciem: 

a. deprecjacji 
b. dewaluacji 
c. aprecjacji 
d. rewaluacji 

 
58. Diagram Swana:  

a. umożliwia ocenę ryzyka walutowego 
b. stanowi narzędzie stosowane w przypadku ubezpieczonego arbitrażu procentowego 
c. to stosowany przez MFW model struktury bilansu płatniczego 
d. umożliwia ocenę możliwości prowadzenia polityki dostosowawczej i polityki przywracającej 

równowagę wewnętrzną 
 
59. Euro stało się legalnym środkiem płatniczym w 12 krajach UE w dniu: 

a. 1.01.1994 r. 
b. 1.01.1998 r. 
c. 1.01.1999 r. 
d. 1.01. 2003 r. 

 
60. Jagdish Natwarlal Bhagwati jest twórcą: 

a. teorii zależności 
b. teorii wzrostu zubażającego 
c. teorii kapitalizmu peryferyjnego 
d. ilościowej teorii pieniądza 

 
61. Do cech charakterystycznych systemu międzynarodowego prawa publicznego nie należy: 

a. brak ustawodawcy 
b. brak zorganizowanego aparatu przymusu 
c. brak instytucji mającej prawo stosować przymus 
d. brak obowiązkowego sądownictwa 

 
62. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stanowi, że: 

a. umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie stoi niżej od ustawy 
b. jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację 

międzynarodową, w Polsce stosuje się bezpośrednio prawo stanowione przez tę organizację  
c. Rzeczpospolita przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, za wyjątkiem norm prawa 

zwyczajowego, w tworzeniu których nie brała udziału 
d. umowy międzynarodowe, ratyfikowane bez upoważnienia ustawowego oraz ratyfikowane za 

uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie mają pierwszeństwo przed ustawami 
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63. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, rozstrzygając przedłożone mu spory, nie stosuje: 
a. ogólnych zasad prawa uznanych przez narody cywilizowane 
b. wyroków sądów jako środka pomocniczego do stwierdzania przepisów prawnych 
c. doktryny prawa międzynarodowego jako środka pomocniczego do stwierdzania przepisów prawnych 
d. aktów prawa wewnętrznego organów organizacji międzynarodowych 

 
64. Do przyczyn nieważności umowy międzynarodowej należą: 

a. podstęp i przekupstwo 
b. podstęp i brak porozumienia między stronami 
c. powstanie nowej normy ius cogens sprzecznej z postanowieniami umowy i brak porozumienia między 

stronami 
d. przekupstwo i klauzula rebus sic stantibus 

 
65. Zgodnie z zasadami zawartymi w konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r.: 

a. państwo trzecie jest zawsze zobowiązane do przyjęcia korzyści płynących z umowy zawartej bez jego 
udziału, ale na jego korzyść (in favorem tertii) 

b. zgoda na przyjęcie zobowiązań wynikających z umowy przyjętej na korzyść państwa trzeciego (in 
favorem tertii) nie może być domniemana 

c. jeśli przyjęto umowę, w wyniku której powstała konkretna korzyść dla państwa trzeciego (in favorem 
tertii), bez jego zgody nie można już zmienieć powstałej w ten sposób sytuacji prawnej i faktycznej 

d. umowy tworzące obowiązki dla państw trzecich rządzą się tymi samymi zasadami, co umowy 
tworzące uprawnienia dla państw trzecich 

 
66. Do państw trwale neutralnych zaliczyć należy: 

a. Szwajcarię i Norwegię 
b. Szwecję i Norwegię 
c. Szwecję i Szwajcarię 
d. Szwajcarię i Austrię 

 
67. Do państw jednolitych zaliczyć należy: 

a. Polskę 
b. Meksyk 
c. Wenezuelę 
d. Argentynę 

 
68. Stolica Apostolska: 

a. nie posiada podmiotowości prawnomiędzynarodowej 
b. podpisała traktat laterański z Włochami w lutym 1949 r. regulujący zagadnienie jej podmiotowości 

prawnomiędzynarodowej 
c. jest stroną m. in. konwencji genewskich z 1949 r., konwencji wiedeńskiej o stosunkach 

dyplomatycznych z 1961 r. oraz konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów  z 1969 r. 
d. jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych 

 
69. Do organów wewnętrznych państwa, które występują w stosunkach międzynarodowych możemy zaliczyć: 

a. głowę państwa i stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne 
b. stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne i przedstawicielstwa handlowe 
c. głowę państwa i ministra spraw zagranicznych 
d. ministra spraw zagranicznych i przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych 
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70. Teoria eksterytorialności, jako jedna z konstrukcji wyjaśniających potrzebę istnienia przywilejów i 

immunitetów dyplomatycznych: 
a. pochodzi od Immanuela Kanta 
b. pochodzi od Hugo Grocjusza 
c. pochodzi od Pawła Włodkowica 
d. stwierdza, że misja dyplomatyczna państwa wysyłającego podlega jurysdykcji państwa przyjmującego 

 
71. Na czele tzw. korpusu dyplomatycznego stoi: 

a. rektor 
b. dyrektor 
c. prezes 
d. dziekan 

 
72. Tzw. exequatur: 

a. udzielane jest przez państwo wysyłające misję dyplomatyczną 
b. udzielane jest przez państwo przyjmujące misję dyplomatyczną 
c. jest potwierdzeniem dopuszczenia przez państwo przyjmujące szefa urzędu konsularnego do objęcia 

swojej funkcji 
d. jest udzielane w zastępstwie tzw. agrément 

 
73. W skład terytorium państwowego wchodzi/wchodzą: 

a. morska strefa przyległa 
b. przestrzeń powietrzna nad wyłączną strefa ekonomiczną 
c. dzierżawiony obszar dna morskiego pod morzem otwartym 
d. morskie wody wewnętrzne 

 
74. Do szczególnych ograniczeń zwierzchnictwa terytorialnego nie należy/nie należą: 

a. neutralizacja 
b. bazy wojskowe państw obcych 
c. demilitaryzacja 
d. cesja terytorialna 

 
75. Wody archipelagowe: 

a. jako kategoria obszaru morskiego wprowadzona została konwencją genewską z 1958 r. 
b. nie wchodzą w skład terytorium państwowego 
c. są obszarem morskim, na którym nie obowiązuje prawo nieszkodliwego przepływu 
d. są obszarem morskim, na którym obowiązuje prawo przejścia archipelagowym szlakiem morskim 

 
76. Prawo wizyty i rewizji: 

a. stanowi naturalne przedłużenie zasady zwierzchnictwa okrętowego 
b. może być wykonywane jedynie przez okręty wojenne państwa bandery 
c. może być wykonywane w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że obca jednostka pływająca 

trudni się m. in. piractwem czy handlem niewolnikami 
d. może być wykonywane wobec okrętów wojennych 

 
77. Organizacja Dna Morskiego: 

a. jest organem pomocniczym Międzynarodowego Trybunału Morza 
b. jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ 
c. została powołana mocą Konwencji z Montego Bay z 1982 r. 
d. została powołana do prowadzenia nadzoru nad eksploatacją szelfu kontynentalnego 
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78. Prawo przejścia tranzytowego: 

a. obowiązuje, obok instytucji prawa nieszkodliwego przepływu, na morzu terytorialnym 
b. obowiązuje w cieśninach międzynarodowych 
c. obowiązuje na morzu pełnym 
d. może być wykonywane przez okręty podwodne tylko w wynurzeniu 

 
79. Zgodnie z obowiązującymi normami prawa międzynarodowego, ciała niebieskie: 

a. w wyjątkowych przypadkach mogą podlegać zawłaszczeniu 
b. mogą być wykorzystywane jedynie w celach pokojowych 
c. w sytuacji wyższej konieczności, mogą być wykorzystywane w tworzonych systemach obrony 

przeciwrakietowej 
d. jeśli znajdują się bezpośrednio ponad przestrzenią powietrzną podlegającą jurysdykcji państwa, nie 

mogą być wykorzystywane do celów badawczych i naukowych przez inne państwa 
 
80. Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźcy została przyjęta w roku: 

a. 1991 
b. 1999 
c. 1936 
d. 1951 

 
81. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: 

a. została uchwalona przez Zgromadzenie Doradcze Rady Europy w 1950 r. 
b. jest prawnie wiążąca od momentu jej przyjęcia 
c. została uchwalona w formie rezolucji 
d. została poprzedzona przyjęciem Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka z 1966 r. 

 
82.  Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy: 

a. został ustanowiony mocą wielostronnej umowy międzynarodowej podpisanej w maju 1991 r. 
b. został ustanowiony mocą rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
c. jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
d. zakończył swoją działalność w 2010 r. 

 
83. Międzynarodowe organizacje rządowe pełnią funkcje: 

a. regulacyjne, kontrolne, operacyjne 
b. kontrolne, gwarancyjne, operacyjne 
c. gwarancyjne, sądowe, operacyjne 
d. reparacyjne, forum, typu usługowego 

 
84. Rada Powiernicza: 

a. została powołana mocą rezolucji nr 56/1949 przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
b. nadzoruje proces transformacji politycznej i gospodarczej w Timorze Wschodnim i w Kosowie 
c. została zlikwidowana 
d. obecnie nie prowadzi aktywnej działalności; jej aktywność jest zawieszona 

 
85. Kadencja Sekretarza Generalnego ONZ: 

a. wynosi 3 lata 
b. wynosi 5 lat 
c. nie przewiduje reelekcji 
d. kończy się wraz z upływem kadencji 1/3 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa 
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86. Do organów Unii Europejskiej należy: 

a. Rada Europy 
b. Rada Europejska 
c. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
d. Komitet Ministrów 

 
87. Wojna napastnicza: 

a. została we wszystkich przypadkach zakazana w Pakcie Ligii Narodów 
b. została zakazana rezolucją Rady Ligii Narodów z 1933 r. 
c. została zakazana mocą Paktu Paryskiego, który nie wszedł w życie 
d. w świetle obecnie obowiązującego prawa międzynarodowego jest zawsze nielegalna 

 
88. Do działających obecnie stałych sądów międzynarodowych zaliczyć można: 

a. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 
b. Nadzwyczajne Izby w Sądach Kambodży 
c. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii 
d. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej 

 
89. Wśród konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 r. nie ma konwencji odnoszącej się do 

ochrony: 
a. jeńców wojennych 
b. ludności cywilnej 
c. kombatantów w armiach w polu 
d. dóbr kultury 

 
90. Wśród zasad Karty Narodów Zjednoczonych nie występuje: 

a. zasada nienaruszalności granic państwowych 
b. zakaz użycia siły lub groźby jej użycia 
c. zasada suwerennej równości państw 
d. obowiązek rozstrzygania sporów metodami pokojowymi 

 
 
 
 
 
 
 


