
	

 

KLASA II LO PO SP                    30 PYTAŃ 
WOS (ZAKRES PODSTAWOWY)             

 
 
UWAGA : Jeśli wykonałeś zadania z „Wiem, co trzeba”, wybierasz na egzamin po jednym 

poleceniu z każdej dziesiątki. 
 
1. Wyjaśnij, co oznacza pojęcie „norma społeczna”, wymień typy norm społecznych,  

podaj przykłady różnych typów norm społecznych. 
2. Wymień organy władzy uczestniczące w procesie stanowienia prawa w Polsce, wymień 

etapy procesu legislacyjnego w Polsce oraz podmioty w nim uczestniczące. 
3. Przedstaw hierarchię źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, wyjaśnij,  

na czym polega szczególna moc Konstytucji RP. 
4. Wymień podstawowe rodzaje prawa, podaj przykłady spraw regulowanych przez prawo 

cywilne, prawo rodzinne, prawo administracyjne i prawo karne. 
5. Wyjaśnij, na czym polega prawo do uzyskania informacji publicznej, podaj przykłady 

spraw, których może dotyczyć informacja publiczna, wskaż sytuacje, w których dostęp  
do informacji publicznej może zostać ograniczony. 

6. Wyjaśnij, na czym polega transparentność życia publicznego oraz jakie jest jej znaczenie 
dla prawidłowego funkcjonowania państwa i społeczeństwa demokratycznego. 

7. Przeanalizuj spory światopoglądowe dotyczące wybranych praw człowieka. 
8. Podaj przykłady spraw, z którymi można zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
9. Podaj podstawowe informacje na temat strasburskiego systemu praw człowieka  

(Rada Europy, Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu). 

10. Wymień formy łamania praw człowieka i podaj konkretne przykłady naruszeń.  
Wymień przyczyny łamania praw człowieka. 

11. Podaj informacje na temat dokonań wybranych wybitnych postaci działających na rzecz 
ochrony praw człowieka, np. laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. 

12. Podaj przykłady norm prawa cywilnego, wyjaśnij, czym się różni zdolność prawna  
od zdolności do czynności prawnych. 

13. Wymień elementy konstytucyjnej definicji małżeństwa, wymień przeszkody prawne 
uniemożliwiające zawarcie małżeństwa oraz możliwe powody jego unieważnienia.  
Wskaż skutki prawne zawarcia małżeństwa, 

14. Wyjaśnij, na czym polega różnica między Kodeksem karnym a Kodeksem postępowania 
karnego. Podaj przykłady. 

15. Wyjaśnij znaczenie podstawowych zasad prawa karnego (nie ma przestępstwa  
bez ustawy, domniemanie niewinności) oraz konsekwencje ich łamania. 

16. Porównaj role poszczególnych uczestników postępowania karnego oraz przysługujące  
im prawa. 
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17. Wymień cechy prawa administracyjnego, wskaż dziedziny życia publicznego regulowane 

przez prawo administracyjne. 
18. Scharakteryzuj instytucje kierujące systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz służbą zdrowia (KRUS, ZUS, NFZ), wskaż cele funkcjonowania systemu ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych, Podaj główne zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych, 

19. Wymień problemy społeczne, z którymi boryka się państwo polskie, podaj przykłady 
wykluczenia społecznego. 

20. Wymień cechy współczesnych stosunków międzynarodowych. Wyjaśnij, czym jest 
międzynarodowe prawo publiczne oraz zasady międzynarodowego prawa publicznego 
(suwerenności, integralności terytorialnej, nienaruszalności granic, nieingerowania  
w sprawy wewnętrzne państwa, samostanowienia narodów, pokojowego rozstrzygania 
sporów, powstrzymywania się od groźby użycia siły lub jej rzeczywistego użycia). 

21. Podaj przykłady zjawisk wynikających z procesu globalizacji, który przebiega w wymiarach 
politycznym, ekologicznym, ekonomicznym, komunikacyjnym i kulturowym.  
Podaj przykłady organizacji międzynarodowych, których działalność ma istotny wpływ  
na przebieg procesu globalizacji. 

22. Wymień przyczyny, formy i konsekwencje konfliktów etnicznych, wskaż sposoby 
rozwiązywania konfliktów etnicznych. Podaj przykłady współczesnych konfliktów 
etnicznych na obszarze Unii Europejskiej.  

23. Na wybranym przykładzie opisz formy działania współczesnych organizacji 
terrorystycznych, Wymień metody walki ze współczesnym terroryzmem. 

24. Wyjaśnij znaczenie terminów „czystka etniczna” i „ludobójstwo”. Podaj przykłady  
tych zjawisk. 

25. Wymień okoliczności, które doprowadziły do powstania Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, wymień cele i zasady funkcjonowania ONZ. Przedstaw przykłady działań 
ONZ na rzecz pokoju na świecie, w tym wybrane misje pokojowe. 

26. Wymień główne etapy procesu integracji europejskiej, w tym utworzone organizacje  
i zawarte traktaty. Porównaj zasięg terytorialny Unii Europejskiej, strefy Schoenem i strefy 
euro. 

27. Scharakteryzuj główne organy i instytucje Unii Europejskiej (Komisję Europejską, Radę 
Europejską, Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Trybunał Sprawiedliwości UE). 

28. Przedstaw okoliczności, które doprowadziły do powstania Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego, wymień główne cele, zadania i organy NATO. 

29. Wymień zadania ambasadorów i konsulów. Na przykładzie działalności wybranych 
placówek dyplomatycznych RP przedstaw zadania ambasad i konsulatów, wymień sprawy, 
które obywatel polski może załatwić w konsulatach. 

30. Przedstaw priorytety polskiej polityki zagranicznej. 
 
 

 

© Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich 


