
	

 

KLASA II LO PO SP                    KWIECIEŃ 
WOS (ZAKRES PODSTAWOWY)             

 
 
Stosunki międzynarodowe 

- Prawo międzynarodowe 
- stosunki międzynarodowe 
- cechy współczesnych stosunków międzynarodowych 
- cechy charakterystyczne międzynarodowego prawa publicznego 
- podmioty prawa międzynarodowego publicznego 
- zasady prawa międzynarodowego publicznego 
- przypadki łamania zasad prawa międzynarodowego publicznego 

Globalizacja  

- cechy globalizacji 
- wpływ podmiotów prawa międzynarodowego publicznego na proces globalizacji 
- wymiary globalizacji 
- skutki procesu globalizacji i wynikające z niego wyzwania 

Wybrane problemy międzynarodowe 

- konflikty etniczne—istota, przyczyny, skutki, sposoby rozwiązywania, przykłady 
- terroryzm—cechy i rodzaje współczesnego terroryzmu, walka z terroryzmem 

 
1. O rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych 

 
Opis A. Rozstrzyganie sporów między państwami przez wybranych sędziów w oparciu  
o poszanowanie prawa. Strony określają przedmiot sporu i zgadzają się wykonać wydany 
wyrok. 
Opis B. Metoda załatwiania sporów, w której organ międzynarodowy po zbadaniu stanu 
faktycznego sporu nie wydaje wyroku, lecz zaleca konkretne rozstrzygnięcie sporu. 
Opis C. Postępowanie dyplomatyczne, w którym bierze udział jedno lub kilka państw 
trzecich. Rola państwa trzeciego polega na ułatwieniu państwom będącym w sporze 
nawiązania bezpośrednich rokowań. W samych rokowaniach państwo to nie bierze 
jednak udziału. 
Na podstawie: http://stosunki-miedzynarodowe.pl/slownik/[...] [dostęp: 29.12.2014]. 

 
Do każdego opisu dopisz nazwę sposobu rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. 
a. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. ……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 
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2. Zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych, związanie Rzeczypospolitej Polskiej 

umową międzynarodową wymaga zgody wyrażonej w drodze: 
 
a. ogłaszania lub przez zawieranie  
b. ratyfikacji lub przez zatwierdzenie   
c. obowiązywania lub przez wykonywanie  

 
3. Jakie są rodzaje terroryzmu na Świecie? 

 
- ……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 

- ……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 

- ……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 

- ……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 
4. Wyjaśnij, na czym polegają dwa problemy zilustrowane na rysunku satyrycznym, 

odwołując się do elementów graficznych. 

Rysunek satyryczny 
 

……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 
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5. Opracowanie naukowe – tytuły rozdziałów 
 

Dziś mówimy DOŚĆ! Od powstania w Chiapas do „wojny w sieci”. 
„Efekt Seattle” – inspiracje i polskie kontynuacje. 
„Anty-Davos”. Światowe Fora Społeczne. 
Źródło: A. Pomieciński, [...], Poznań 2013. 
Podaj nazwę ruchu społeczno-politycznego, któremu poświęcone jest przedstawione 
opracowanie naukowe. Odpowiedź uzasadnij, wyjaśniając informacje zawarte w tytule 
wybranego rozdziału. 
 
……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 

……..………………………………………………………………………….………………………………………………… 
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