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Instytut Stosunków Międzynarodowych  
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW 

 
 

Test kwalifikacyjny na studia dzienne II stopnia 
19 lipca 2012 r. 

 
1. W skład "koncertu mocarstw" po Kongresie Wiedeńskim weszły następujące państwa: 

a. Francja, Austria, Prusy, Anglia, Belgia 
b. Francja, Austria, Prusy, Rosja, Hiszpania 
c. Francja, Austria, Prusy, Rosja, Anglia 
d. Francja, Prusy, Anglia, Hiszpania, Turcja  

 
2. Status konsultacyjny dla organizacji pozarządowych w Organizacji Narodów Zjednoczonych może 
być przyznany: 

a. przez Radę Gospodarczo - Społeczną 
b. przez Radę Bezpieczeństwa  
c. przez Zgromadzenie Ogólne 
d. w jednej z pięciu dostępnych kategorii (A, B, C, D, E) 

 
3. W społeczności międzynarodowej (w wąskim rozumieniu): 

a. nie obowiązuje zasada równości wobec prawa  
b. funkcjonują trzy stałe sądy międzynarodowe posiadające automatycznie uruchamianą 

jurysdykcję w sporach pomiędzy jej członkami 
c. dziś funkcjonuje ok. 97 podmiotów 
d. obowiązuje zasada równości praw, odstępstwem od której jest specyficzna pozycja stałych 

członków Rady Bezpieczeństwa 
 

4. Pakt Ligi Narodów: 
a. całkowicie delegalizował wojnę jako środek rozwiązywania sporów międzynarodowych 
b. był pierwszą wielostronną umową międzynarodową, która przewidywała możliwość 

zastosowania przez członków Ligi przymusu bezpośredniego 
c. został przyjęty w 1848 r. w Wiedniu 
d. tworzył Ligę Narodów, której pierwszym Sekretarzem był Trygve Lie 

 
5. Pierwszą światową organizacją bezpieczeństwa zbiorowego był(a):  

a. Pokojowy Związek Światowy 
b. Federacja Pokoju 
c. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
d. Liga Narodów 

 
6. Pakt Brianda-Kelloga, podpisany w 1928 roku:  

a. delegalizował wojnę agresywną i nakazywał państwom rozwiązywanie sporów za pomocą 
środków pokojowych 

b. dopuszczał prowadzenie wojny między państwami w sytuacji, gdy zastosowane wcześniej środki 
pokojowego rozwiązywania sporów okazały się nieskuteczne 

c. wprowadzał zasady ochrony ludności cywilnej podczas konfliktu zbrojnego 
d. regulował zasady traktowania jeńców wojennych 
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7. Paweł Włodkowic uznawał: 
a. każdą wojnę za sprawiedliwą 
b. za sprawiedliwą wojnę w celu odzyskania zagrabionych przedmiotów 
c. za sprawiedliwą wojnę w celu uzyskania łupów 
d. za niesprawiedliwą wojnę obronną 

 
8. Ratyfikacja umowy międzynarodowej: 

a. oznacza jej zatwierdzenie przez upoważnionego do tego ministra 
b. w zdecydowanej większości przypadków państw jest aktem dokonywanym przez głowę państwa 
c. w Rzeczypospolitej Polskiej dokonywana jest przez szefa rządu 
d. w zdecydowanej większości przypadków państw wymaga przeprowadzenia referendum 

 
9. Nowe podejście badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych określane w polskiej literaturze 
przedmiotu jako ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych zostało rozpowszechnione przez:  

a. Bertila Ohlina 
b. Józefa Kukulkę 
c. Susan Strange 
d. Halforda Johna Mackindera 

 
10. Prawnomiędzynarodowa definicja organizacji międzynarodowej: 

a. zawarta jest w Karcie Narodów Zjednoczonych 
b. nie istnieje 
c. zawarta jest w Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r. 
d. zawarta jest w rezolucji Rady Gospodarczo – Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych  

nr 1996/31 
 

11. Układ GATT został podpisany w 1947 roku przez: 
a. 15 państw 
b. 17 państw 
c. 23 państwa 
d. 31 państw 

 
12. Pierwsza kadencja sprawowania przez George'a W. Busha urzędu prezydenta USA przypadła na lata:  

a. 1984-1992 
b. 2001-2004 
c. 2001-2008 
d. 2003-2007 

 
13. Dzieło Tukidydesa to: 

a. „Lewiatan” 
b. „Książę” 
c. „Wojna peloponeska” 
d. „O wiecznym pokoju” 

 
14. Rejestracja umowy międzynarodowej: 

a. na mocy Paktu Ligi Narodów miała być dokonywana w Radzie Ligi 
b. w Organizacji Narodów Zjednoczonych jest obowiązkowa, a jej brak skutkuje bezwzględną 

nieważnością takiej umowy 
c. w Organizacji Narodów Zjednoczonych jest obowiązkowa, a jej brak skutkuje niemożnością 

powoływania się na tekst takiej umowy przed organami Organizacji 
d. w Organizacji Narodów Zjednoczonych jest obowiązkowa, a jej brak skutkuje skierowaniem 

sprawy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko państwu, które nie 
zarejestrowało umowy 
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15. Runda Urugwajska GATT rozpoczęła się w roku: 
a. 1972 
b. 1986 
c. 1995 
d. 2010 

 
16. Proksenia to: 

a. rodzaj umowy cywilnej zawieranej w starożytnym Rzymie 
b. rodzaj przymierza międzypaństwowego, zbliżony do symmachii 
c. zwyczaj odnoszący się do traktowania więźniów pojmanych podczas konfliktu zbrojnego 
d. zwyczaj polegający na udzieleniu gościny i opieki obywatelom jednego miasta greckiego przez 

obywateli innego 
 

17. Zadaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest: 
a. liberalizacja międzynarodowych obrotów towarowych 
b. pomaganie państwom w przywracaniu równowagi bilansu płatniczego 
c. udzielanie kredytów prywatnym inwestorom dokonującym bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w państwach najmniej rozwiniętych 
d. liberalizacja międzynarodowych obrotów usługowych 

 
18.  26 czerwca 1945 roku został podpisany dokument, na mocy którego powołano do życia:  

a. MFW 
b. ONZ 
c. LPA 
d. OPA 

 
19. Wskaż instytucję międzynarodową, która nie wchodzi w skład Grupy Banku Światowego: 

a. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 
b. Międzynarodowa Korporacja Finansowa 
c. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych 
d. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

 
20. Do tzw. „ogólnych zasad prawa uznanych przez narody cywilizowane” zaliczyć można zasadę: 

a. non-refoulement 
b. nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet  
c. prawa krwi i prawa ziemi 
d. ius ad bellum 

 
21. Zaznacz zdanie fałszywe:  

a. głównym organem ONZ odpowiedzialnym za utrzymywanie międzynarodowego pokoju 
 i bezpieczeństwa jest Rada Bezpieczeństwa 

b. do stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ nie należy Republika Federalna Niemiec  
c. członkowie niestali Rady Bezpieczeństwa ONZ są wybierani na trzyletnią kadencję 
d. jednym z państw, które aspiruje do stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest 

Nigeria 
 

22. Do międzynarodowych organizacji pozarządowych należy/należą: 
a. Amnesty International i Human Rights Watch 
b. Human Rights Watch i Polska Akcja Humanitarna 
c. UNESCO  
d. Polska Akcja Humanitarna 
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23. Klauzula antydumpingowa w systemie handlowym GATT/WTO: 
a. zakazuje dumpingu 
b. zezwala na wprowadzenie ograniczeń ilościowych w odpowiedzi na dumping stosowany przez 

zagranicznych partnerów handlowych 
c. zezwala na wprowadzenie ceł w odpowiedzi na dumping stosowany przez zagranicznych 

partnerów handlowych 
d. zawiesza stosowanie KNU wobec partnerów stosujących dumping 

 
24. Wskaż która z wymienionych pozycji nie jest częścią rachunku obrotów bieżących: 

a. bilans transferów 
b. bilans usług 
c. bilans procentów i dywidend 
d. bilans obrotów kapitałowych 

 
25. Normy prawa międzynarodowego o charakterze ius cogens: 

a. obowiązują jedynie państwa – strony konwencji, w których zostały zapisane 
b. mogą być zmienione mocą decyzji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 

Zjednoczonych 
c. nie mogą być naruszane poprzez sprzeczne regulacje traktatowe 
d. mają wyższość nad normami traktatowymi, chyba że norma traktatowa nabrała mocy 

obowiązującej zanim powstała nowa norma ius cogens  
 

26. Ideologia ekonomicznej globalizacji rozpowszechniona przez instytucje gospodarki światowej  
 w latach 90. XX wieku to konsensus: 

a. kopenhaski 
b. genewski 
c. waszyngtoński 
d. brukselski 

 
27. Za ojca realizmu klasycznego w nauce o stosunkach międzynarodowych uznaje się:  

a. Hugo Grocjusza 
b. Hansa Morgenthau'a 
c. Kennetha Waltza 
d. Karla Deutscha 

 
28. Goldsworthy L. Dickinson jest autorem terminu:  

a. racja stanu  
b. interes narodowy  
c. system międzynarodowy  
d. anarchia międzynarodowa  

 
29. Autorem teorii zależności jest: 

a. David Ricardo 
b. Andre Gunder Frank 
c. Joseph Alois Schumpeter 
d. Jeffrey David Sachs 
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30. Wykładnia umowy międzynarodowej: 
a. polega na uzupełnieniu jej treści dodatkowym zapisem wyjaśniającym powstałe na gruncie 

stosowania wątpliwości 
b. jest zakazana przez Konwencję wiedeńską o prawie traktatów z 1969 r. 
c. zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów z 1969 r. może być dokonywana zarówno  

na podstawie tekstu autentycznego, jak i tekstu nie posiadającego takiego statusu 
d. może być dokonywana w oparciu o zasady m. in. tzw. szkoły subiektywistycznej, szkoły 

obiektywistycznej oraz szkoły teleologicznej 
 

31. Comitas gentium: 
a. to kurtuazja międzynarodowa 
b. jest jedną z części składowych normy prawa zwyczajowego 
c. jest zasadą, zgodnie z którą podpisywane są umowy międzynarodowe 
d. tworzy opinio iuris 

 
32. Efekt terms of trade cła:  

a. jest konsekwencją incydencji ceł 
b. jest konsekwencją zmiany przez państwo eksportujące wytycznych w zakresie polityki pieniężnej 
c. oznacza podwyższenie przez zagranicznego eksportera ceny towaru w związku ze zmianą cen 

czynników produkcji 
d. jest konsekwencją zmiany przez państwo eksportujące wytycznych w zakresie polityki fiskalnej 

 
33. Geoekonomia podkreśla rolę: 

a. anekumeny we współczesnych stosunkach międzynarodowych 
b. siły militarnej we współczesnych stosunkach międzynarodowych 
c. technologii i ekonomii we współczesnych stosunkach międzynarodowych 
d. podboju we współczesnych stosunkach międzynarodowych 

 
34. Państwo jest przyrównywane do kuli bilardowej w:  

a. neorealizmie 
b. neoliberalizmie 
c. konstruktywizmie 
d. postmodernizmie 

 
35. Twierdzenie, że wojna jest kontynuacją polityki środkami militarnymi jest autorstwa:  

a. Carla von Clausewitza 
b. Sun Tzu 
c. Gasthona Bouthoula 
d. Józefa Kukułki 

 
36. Deprecjacja danej waluty to: 

a. wzrost jej kursu w innych walutach na rynku walutowym 
b. wzrost jej kursu w innych walutach w wyniku decyzji władzy monetarnej 
c. spadek jej kursu w innych walutach na rynku walutowym 
d. spadek jej kursu w innych walutach w wyniku decyzji władzy monetarnej 

 
37. Do umów w sprawie ograniczenia bezpaństwowości nie należy: 

a. Konwencja w sprawie ograniczania bezpaństwowości dzieci z 1990 r. 
b. Konwencja dotycząca statusu bezpaństwowców z 1954 r. 
c. Konwencja w sprawie ograniczenia bezpaństwowości z 1961 r. 
d. Konwencja w sprawie obywatelstwa kobiet zamężnych z 1957 r. 
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38. Współczesne konflikty międzynarodowe w kategoriach handlowo-ekonomicznych przedstawił: 
a. Adam Smith 
b. Edward Luttwak 
c. Rudolf Kjellén 
d. Friedrich Ratzel 

 
39. OJA została przekształcona w:  

a. Organizację Państw Afrykańskich  
b. Federację Afrykańską 
c. Unię Afrykańską 
d. Związek Państw Afrykańskich 

 
40.  Camorra to organizacja przestępcza, która powstała w(e):  

a. Kolumbii  
b. Boliwii 
c. Włoszech 
d. Somalii  

 
41. Budżet regularny Organizacji Narodów Zjednoczonych: 

a. jest finansowany z dobrowolnych wpłat państw członkowskich 
b. jest finansowany ze składek; najwyższą składkę płacą Niemcy i Japonia (22%) 
c. na lata 2004 – 2005 wynosił 27,8 mld dolarów amerykańskich 
d. na lata 2004 – 2005 wynosił 2,9 mld dolarów amerykańskich 

 
42. SDR to: 

a. rodzaj klauzuli ochronnej stosowanej w porozumieniach handlowych 
b. ugrupowanie integracyjne zrzeszające państwa afrykańskie 
c. jednostka rozrachunkowa stosowana przez MFW 
d. waluta obowiązująca w Sierra Leone 

 
43. Międzynarodowy Trybunał Karny: 

a. został powołany do życia w 1998 r. mocą umowy, która weszła w życie w 2002 r. 
b. posiada jurysdykcję nadrzędną względem jurysdykcji sądów krajowych 
c. jest drugim (obok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości) organem sądowym 

Organizacji Narodów Zjednoczonych 
d. ma siedzibę w Luksemburgu 

 
44. System mandatowy: 

a. został przewidziany w Karcie Narodów Zjednoczonych, a jego funkcjonowanie poprzedziło 
stworzenie systemu powiernictwa międzynarodowego 

b. jest inaczej nazywany systemem powiernictwa międzynarodowego 
c. obejmował m. in. Irak, Palestynę, Transjordanię, Syrię oraz Liban 
d. został stworzony na mocy Paktu Ligii Narodów oraz Konstytucji Międzynarodowej Organizacji 

Pracy 
 

45. W teorii kosztów komparatywnych występują następujące czynniki produkcji: 
a. kapitał i praca 
b. kapitał i technologia 
c. kapitał i ziemia 
d. praca  
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46.  Największy udział w sformułowaniu koncepcji kryzysów drugiej generacji miał: 
a. Raul Prebisch 
b. Paul Anthony Samuelson 
c. Maurice Obstfeld 
d. Friedrich List 

 
47. W 1982 roku Izrael dokonał interwencji zbrojnej w:  

a. Jordanii 
b. Syrii 
c. Iranie 
d. Libanie 

 
48.  W 1945 roku liczba państw na świecie wynosiła:  

a. 46 
b. 71 
c. 128 
d. 190 

 
49. System kursowy, który jest stosowany współcześnie w Niemczech to:  

a. kurs w pełzającym paśmie wahań 
b. izba walutowa 
c. kurs sztywny 
d. brak własnej waluty 

 
50. W listopadzie 1989 roku przed Kongresem USA wystąpił:  

a. Lech Wałęsa 
b. Tadeusz Mazowiecki 
c. Bronisław Geremek 
d. Wojciech Jaruzelski 

 
51.  Artykuł 146 Konstytucji RP stwierdza, że politykę zagraniczną prowadzi: 

a. Prezydent 
b. Rada Ministrów 
c. Prezydent i Minister Spraw Zagranicznych 
d. wspólnie Prezydent, Rada Ministrów i Minister Spraw Zagranicznych  

 
52. Big Mac Index jest przygotowywany przez: 

a. „Forbes”  
b. „The Economist” 
c. „Handelsblatt” 
d. Giełdę Papierów Wartościowych w Nowym Jorku 

 
53. Wskaż narzędzie polityki handlowej, które nie może być współcześnie wprowadzane przez członków 
WTO: 

a. cło 
b. normy fitosanitarne 
c. VER 
d. reguły pochodzenia 
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54. Zaznacz zdanie fałszywe:  
a. polityka zagraniczna jest integralną częścią polityki państwa 
b. polityka zagraniczna państwa powinna być prowadzona zgodnie z interesem narodowym 
c. polityka zagraniczna może być prowadzona nie tylko przez państwa, ale również przez podmioty 

subpaństwowe 
d. polityka zagraniczna państwa jest determinowana wieloma czynnikami wewnętrznymi  

i międzynarodowymi  
 

55. Przykładem organizacji, w której nie obowiązywała/nie obowiązuje zasada casus foederis jest: 
a. UZE 
b. Rada Europy 
c. NATO 
d. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) 

 
56. Runda Urugwajska nakazywała zniesienie stosowanych w ramach Porozumienia Wielowłóknowego 
(MFA) ograniczeń ilościowych do roku: 

a. 1990 
b. 1995 
c. 2000 
d. 2005 

 
57. Twórcą eklektycznej teorii produkcji międzynarodowej jest: 

a. John Dunning 
b. Gottfried Haberler 
c. Joseph Stigliz 
d. Dominique Strauss-Kahn 

 
58. Przy pożyczkach eurowalutowych udzielanych innym bankom przez banki zlokalizowane  
w Londynie stosuje się stopę: 

a. LIBOR 
b. NASDAQ 
c. DAX 
d. FTSE MIB 

 
59. Kanał Panamski: 

a. znajduje się obecnie, wraz ze strefą kanału, pod pełnym zwierzchnictwem Panamy 
b. znajduje się obecnie, wraz ze strefą kanału, pod wspólnym zwierzchnictwem Panamy i USA 
c. został umiędzynarodowiony, z wyłączeniem dostępu dla okrętów USA i Kanady 
d. łączy Ocean Atlantycki z Zatoką Meksykańską 

 
60. NATO należy do organizacji powstałych poprzez: 

a. przyjęcie w 1949 r. umowy międzynarodowej w przedmiocie powołania NATO 
b. powołanie umową (przyjętą w 1949 r.) autonomicznego zespołu instytucji implementacyjnych  
c. stopniową budowę struktury organizacyjnej w oparciu o Pakt Północnoatlantycki z 1949 r.  
d. przekształcenie Traktatu z Dunkierki z 1947 r. w Traktat o powołaniu NATO (1949 r.) 

 
61. W kwietniu 1994 roku Polska złożyła formalny wniosek o członkostwo w: 

a. OECD 
b. NATO 
c. UE 
d. Radzie Europy 
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62. Trójkąt Wyszehradzki został utworzony przez Polskę, Czechosłowację i Węgry w roku:  
a. 1989 
b. 1991 
c. 1993 
d. 1995 

 
63. Uzyskanie członkostwa w organizacji międzynarodowej może nastąpić w drodze: 

a. akcesji-admisji lub adhezji 
b. adhezji lub secesji 
c. secesji  
d. zasadniczej zmiany okoliczności 
 

64. Funkcjonariusze międzynarodowi: 
a. są zatrudniani przez państwo obywatelstwa 
b. są zatrudniani przez organizację, ale opłacani przez państwo obywatelstwa 
c. wykonują pracę na rzecz organizacji, która ich zatrudnia; praca ma charakter stały i wyłączny 
d. w liczbie 127 (stan na 1 lipca 2012 r.) są zatrudnieni w Sekretariacie Generalnym Organizacji 

Narodów Zjednoczonych 
 

65. Podstawowym narzędziem pozwalającym na przedstawienie klasycznych teorii wymiany 
międzynarodowej  bez konieczności uwypuklania roli czynników produkcji jest:  

a. krzywa transformacji 
b. krzywa stożkowa 
c. krzywa Laffera 
d. smiling curve 

 
66. Strefa wolna od broni nuklearnej w Azji Południowo-Wschodniej została ustanowiona na mocy 
traktatu z:  

a. Rarotonga, podpisanego w 1985 roku 
b. Bangkoku, podpisanego w 1985 roku 
c. Bangkoku, podpisanego w 1995 roku 
d. Tlatelolco, podpisanego w 1987 roku 

 
67.  Traktat o otwartych przestworzach w ramach KBWE/OBWE został podpisany w Ottawie, w roku:  

a. 1989 
b. 1992 
c. 1995 
d. 2005 

 
68. Podejmowanie uchwały przez organ organizacji międzynarodowej na zasadzie milczącej zgody to 
inaczej podjęcie uchwały: 

a. przez consensus 
b. przez jednomyślność 
c. na zasadzie większości ważonej 
d. w oparciu o zasadę konstruktywnego wstrzymania się od głosu 

 
69. Model Dornbuscha-Fischera-Samuelsona to: 

a. teoria wyjaśniająca międzynarodowe przepływy technologii 
b. teoria wyjaśniająca międzynarodowe przepływy kapitału 
c. teoria wyjaśniająca międzynarodowe przepływy siły roboczej 
d. rozwinięcie klasycznej teorii handlu międzynarodowego uwzględniające pieniądz oraz więcej niż 

2 towary  
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70. „Agresja”: 
a. została zdefiniowana w Konwencji moskiewskiej dotyczącej definicji agresji z 1994 r. 
b. zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1974 r. 

oznacza użycie siły zbrojnej przez państwo przeciwko suwerenności, terytorialnej integralności 
lub politycznej niezawisłości drugiego państwa albo w inny sposób niezgodny z Kartą Narodów 
Zjednoczonych 

c. jest objęta przedmiotowym zakresem jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego 
dla byłej Jugosławii 

d. nie została objęta przedmiotowym zakresem jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego 
 

71. Krzywa popytu wzajemnego w polskiej literaturze ekonomicznej jest określana jako krzywa: 
a. substytucji 
b. oferty 
c. Keynesa 
d. Schumpetera 

 
72. Zgodnie z art. 2 Karty Narodów Zjednoczonych do zasad ONZ nie należy:  

a. załatwianie sporów międzynarodowych środkami pokojowymi 
b. suwerenna równość wszystkich państw 
c. zobowiązanie członków tej organizacji do udzielania sobie wzajemnej pomocy militarnej w razie 

napaści zbrojnej ze strony innego lub innych państw 
d. udzielanie pomocy ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą oraz powstrzymywanie się  

od udzielania pomocy państwu, wobec którego Organizacja zastosowała akcję prewencji lub 
przymusu 
 

73.  MERCOSUR utworzony w 1991 roku objął następujące państwa:  
a. Boliwia, Chile, Kolumbia, Wenezuela 
b. Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj 
c. Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Peru 
d. Argentyna, Brazylia, Boliwia, Paragwaj, Chile 

 
74. Uznanie może dotyczyć: 

a. nadania obywatelstwa 
b. ekstradycji przestępcy w celu wykonania kary 
c. strony wojującej 
d. faktu dokonania ważnego odkrycia geologicznego ma morzu terytorialnym przez państwo 

nadbrzeżne 
 

75. Do najważniejszych kodyfikacji z zakresu prawa dyplomatycznego należą: 
a. Konwencja o reprezentacji państw w ich stosunkach z organizacjami międzynarodowymi  

o uniwersalnym charakterze z 1975 r. 
b. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1997 r. 
c. Konwencja wersalska o rangach dyplomatycznych z 1878 r. 
d. Konwencja Rady Europy o przywilejach i immunitetach z 1921 r. 

 
76. Dochodowe terms of trade uwzględniają: 

a. indeks wolumenu eksportu 
b. indeks wolumenu importu 
c. indeks wydajności w przemyśle produkującym na eksport 
d. indeks wydajności w przemyśle zastępującym import 
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77. W 1981 roku do Wspólnoty Europejskiej została przyjęta: 
a. Grecja 
b. Hiszpania 
c. Irlandia 
d. Portugalia 

 
78.  Decyzję o utworzeniu do 2003 roku wspólnych sił szybkiego reagowania o liczebności 50-60 
tysięcy żołnierzy, które mogłyby osiągnąć zdolność operacyjną w ciągu 60 dni podjęła, na spotkaniu  
w Helsinkach, w dniach 10-11 grudnia 1999 roku:  

a. Rada Europejska 
b. Rada Północnoatlantycka 
c. Rada Europy 
d. Rada Bezpieczeństwa  

 
79. Zgodnie z efektem Stolpera-Samuelsona w wyniku rozwoju handlu dochodzi do: 

a. wyrównania cen czynników produkcji w państwach utrzymujących relacje handlowe 
b. wyrównania cen towarów w państwach utrzymujących relacje handlowe 
c. wyrównania dochodów właścicieli czynników produkcji w państwach utrzymujących relacje 

handlowe 
d. wzrostu realnych dochodów właścicieli czynnika obfitego oraz spadku realnych dochodów 

właścicieli czynnika rzadkiego 
 

80. Tzw. hipoteza Lindera to inaczej: 
a. koncepcja nakładającego się popytu 
b. opóźnienie naśladowcze 
c. opóźnienie popytu 
d. prawo wzajemnego popytu 

 
81. Zalecenia kwalifikowane: 

a. mogą być przyjmowane przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
b. mogą być przyjmowane np. w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy  
c. mają charakter zbliżony do sankcji 
d. są wiążące dla wyznaczonych w zaleceniu członków organizacji, która przyjmuje takie zalecenie 

 
82. W ramach systemu GATT/WTO za wyjątki od KNU uznaje się współcześnie preferencje przyznane 
w ramach systemu: 

a. RWPG 
b. GSP 
c. COCOM 
d. ANZUS 

 
83. W skład terytorium państwowego wchodzi/wchodzą: 

a. wyłączna strefa ekonomiczna 
b. przestrzeń powietrzna i kosmiczna nad terytorium lądowym 
c. morski pas przyległy 
d. wody śródlądowe 

 
84. Pierwsza koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego została przyjęta w roku:  

a. 1949 
b. 1951 
c. 1956 
d. 1966 
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85. Efektywna okupacja terytorium może być realizowana w odniesieniu do: 
a. części terytorium innego państwa 
b. tzw. res communis 
c. określonych części morza pełnego 
d. tzw. terra nullis 

 
86. Rozróżnienie transakcji bilansu płatniczego na transakcje autonomiczne i wyrównawcze zostało 
wprowadzone przez: 

a. Jamesa Edwarda Meade’a 
b. Eli Heckschera 
c. Alfreda Marshalla 
d. Johna Stuarta Milla 

 
87. Do funkcji organizacji międzynarodowych nie należą funkcje: 

a. programujące 
b. administrujące 
c. operacyjne 
d. restrykcyjne 

 
88. Do kodyfikacji prawa konfliktów zbrojnych nie należy/nie należą: 

a. Konwencje haskie przyjęte w 1907 r.  
b. Konwencja sztokholmska przyjęta w 1974 r. 
c. Konwencje genewskie przyjęte w 1949 r. 
d. Protokoły dodatkowe do konwencji genewskich z 1949 r., przyjęte w 1977 r.  

 
89. Zaznacz zdanie fałszywe:  

a. inicjatorem zawarcia Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA) był 
amerykański prezydent George H.W. Bush  

b. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA) wszedł w życie w styczniu 1996 roku  
c. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA) został podpisany w październiku 1992 

roku  
d. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA) został podpisany przez USA, Kanadę  

i Meksyk 
 

90.  W lipcu 1997 roku, na szczycie w Madrycie NATO podpisało Kartę o szczególnym partnerstwie z: 
a. Rosją 
b. Gruzją 
c. Białorusią 
d. Ukrainą 

 


