ZADANIE 1
Podaj dwa powody, dla których powinniśmy okazywać szacunek polskim symbolom narodowym oraz
uroczyście obchodzić święta państwowe?

ZADANIE 2

Przeczytaj tekst źródłowy= fragment Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wskaż
nieprawdziwe stwierdzenie.
„ Art. 35.
1.Rzeczypospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i
etnicznych wolność zachowania i rozwoju języka, zachowania obyczajów i tradycji własnego kraju.
2.Mniejszości narodowe i etniczne maja prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych,
kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnych”.
Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie.
Zgodnie z Konstytucją RP mniejszości narodowe i etniczne mieszkające Polsce mają prawo:
a- wydawania książek i czasopism we własnym języku
b- prowadzenia szkół z językami mniejszości jako językiem nauczania
c- zakładania instytucji kulturalnych i oświatowych
d- prowadzenia własnej polityki zagranicznej.

ZADANIE 3
Podaj dwa najważniejsze działy współczesnej gospodarki RP.

ZADANIE 4
Wybierz nieprawdziwe określenie.
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) rozwiązuje konflikty międzynarodowe poprzez:
a- operacje sił pokojowych, tzw. błękitnych hełmów
b- działania dyplomatyczne zapobiegające lokalnym wojnom
c- opracowanie aktów prawnych ograniczających zbrojeniom
d- wypowiadanie wojny państwom niepodporządkowującym się uchwałom.

ZADANIE 5
Zjednoczone Niemcy powstały po Poczdamie:
a) 45 lat
b) 50 lat
c) 55 lat

ZADANIE 6
Poniżej podano fragmenty biogramów pięciu postaci, które odegrały ważną rolę w historii. Uzupełnij
tabelę, wpisz we właściwych miejscach imiona i nazwiska wybrane spośród podanych poniżej osób
A
Jego rząd wynegocjował konkordat między Polską a
Watykanem w 1993r.
B
Reprezentant Unii Wolności, w wyborach prezydenckich w
1995r. zajął trzecie miejsce
C
W latach 1992-1995 był specjalnym wysłannikiem ONZ podczas
wojny w Bośni i Hercegowinie.
D
Ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie
E
Podczas jego kadencji, Polskę oficjalnie przyjęto do Unii
Europejskiej

Tadeusz Mazowiecki, Hanna Suchocka, Ryszard Kaczorowski, Jan Olszewski, Stefan Wyszyński, Jacek Kuroń,
Józef Glemp, Aleksander Kwaśniewski, Ewa Łętowska

ZADANIE 7
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Mała konstytucja, wprowadzona w życie w Polsce w 1992r., tymczasowo:
A. Utrzymywała model gospodarki centralnie planowanej
B. Likwidowała zasadę trójpodziału władzy
C. Rozszerzała uprawnienia władzy wykonawczej
D. Zakazywała działalności partii postkomunistycznych

ZADANIE 8
Oceń, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zaznacz literę P przy prawdziwych, a F przy fałszywych
W czasie II wojny czeczeńskiej wojska rosyjskie dopuściły się zbrodni na ludności
serbskiej
Odziały serbskie dokonały ludobójstwa w Srebrenicy
Skutkiem ludobójstwa ludności Tutsi przez członków plemienia Hutów było pojawienie
się piratów somalijskich
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