
1. Wyjaśnij, na czym polega hierarchiczność systemu prawnego. 

2. Przedstaw cechy charakterystyczne aktów prawa wewnętrznego i aktów prawa 

miejscowego. 

3. Wymień rodzaje odpowiedzialności cywilnej i ich cechy charakterystyczne. 

4. Wymień uczestników postępowania karnego. Omów prawa przysługujące ofierze, 

oskarżonemu i świadkom. 

5. Przedstaw rolę i zadania uczestników postępowania administracyjnego. 

6. Podaj warunki zawarcia małżeństwa i jego skutki prawne. 

7. Omów funkcje i zadania organów procesowych oraz stron procesowych w 

postępowaniu karnym. 

8. Przedstaw zasady składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 

9. Przedstaw cechy charakterystyczne podmiotów prawa międzynarodowego. 

10. Wymień i opisz kryteria podziału na globalną Północ i globalne Południe. Omów 

przyczyny dysproporcji pomiędzy Północą a Południem. 

11. Scharakteryzuj rolę i znaczenie Światowej Organizacji Handlu, Banku Światowego i 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego we współczesnym świecie. 

12. Scharakteryzuj proces globalizacji w wymiarze gospodarczym, politycznym, 

komunikacyjnym, ekologicznym i kulturowym. 

13. Scharakteryzuj przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych. 

14. Przedstawia rodzaje terroryzmu. Scharakteryzuj terroryzm polityczny, wymień 

organizacje polityczne uznane za terrorystyczne. 

15. Wymień organizacje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych. Scharakteryzuj 

kompetencje Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, Sekretariatu i 

Międzynarodowego Trybunału. 

16. Scharakteryzuj dyplomatyczne i sądowe metody pokojowego rozstrzygania sporów. 

17. Przedstaw inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka podejmowane 

przez laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. 

18. Podaj przykłady i cele wybranych operacji NATO.  

19. Opisz strategie interwencji pokojowych ONZ. 

20. Scharakteryzuje etapy gospodarczej i politycznej integracji Europy. Omów rolę 

traktatu z Maastricht dla integracji europejskiej. 

21. Przedstaw kompetencje Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady UE, 

Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Obrachunkowego 

UE oraz Europejskiego Banku Centralnego. 



22. Przedstaw rolę ojców założycieli w procesie integracji europejskiej. 

23. Scharakteryzuj stosunki UE z innymi potęgami współczesnego świata. 

24. Porównaj politykę zagraniczną USA i UE. 

25. Wymień rodzaje polskich placówek dyplomatycznych oraz ich kompetencje i cele. 

26. Scharakteryzuj reguły funkcjonowania europejskiego rynku wewnętrznego. 

27. Scharakteryzuj wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki 

zagranicznej. 

28. Wyjaśnij znaczenie terminu: prawa człowieka. Opisz przyczyny naruszania praw i 

wolności w różnych państwach. 

29. Scharakteryzuj skład, cele i działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

30. Wskaż środki ochrony praw człowieka w Polsce określone w Konstytucji RP. 

 


