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Quiz: Uchodźcy 

Dzięki temu quizowi dowiesz się więcej o kwestiach uchodźców i 
uchodźczyń na  świecie i w Europie. Wskazówka: w niektórych 
pytaniach, więcej niż 1 odpowiedź jest poprawna.  

 TAGI 

Uchodźcy 

 
Sprawdź swoją wiedzę o uchodźcach, rozwiązując poniższy quiz! 

1. Wybierz poprawne zakończenie następującego stwierdzenia: Uchodźca to osoba, która 
opuściła swój kraj lub naród, ponieważ... 
 

a) Jest zagrożona prześladowaniem ze względu na przynależność do określonej grupy 
społecznej lub poglądy polityczne 

b) Nie jest zadowolona ze swoich zarobków, nie może sobie kupić nowego telefonu 
komórkowego lub pojechać na wakacje 

c) Odczuwa uzasadnioną obawę przed powrotem do ojczyzny 
d) Jest zagrożona prześladowaniem ze względu na rasę, religię lub narodowość 

 
Odpowiedź: a, c oraz  d  

Zgodnie z definicją uchodźca to osoba przebywająca poza granicami państwa, którego jest 
obywatelem, i która uzyskała status uchodźcy „na skutek uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem” w razie powrotu do tego państwa (Konwencja ONZ dotycząca 
statusu uchodźców z 1951 r.) Trudności finansowe przy prowadzeniu określonego stylu życia nie 
stanowią podstawy do ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy. Osoba, która przeniosła się do 
innego kraju w celach zarobkowych, jest uznawana za „imigranta ekonomicznego” lub „imigrantkę 
ekonomiczną”, a nie uchodźcę czy uchodźczynię. 
 

2.  Jaka jest ogólna definicja azylu? 
 
a) Miejsce, gdzie mogą się zatrzymać kobiety i dzieci, zmuszone do opuszczenia domu z 

powodu przemocy wymierzonej w ich rodzinę. 
b) Miejsce, gdzie można się schronić przed zagrożeniem. 
c) Miejsce, gdzie mieszkają osoby uniewinnione w procesie sądowym. 

Odpowiedź: b 

Zgodnie ze słownikiem Cambridge azyl to „sytuacja, w której komuś pozwolono na przebywanie w 
jakimś miejscu ze względu na to, że ucieka z innego kraju przed zagrożeniem”. 
Źródło: http://dictionary.cambridge.org/   

http://dictionary.cambridge.org/
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3. Jaka jest różnica pomiędzy uchodźcą a osobą ubiegającą się azyl? 
 

a) Uchodźca to osoba, która przekroczyła granicę państwa europejskiego 
b) Nie ma różnicy 
c) Ubiegający się o azyl to osoba starająca się o nadanie statusu uchodźcy 

 
Odpowiedź: c 

Osoba ubiegająca się o azyl to taka, która stara się o nadanie statusu uchodźcy w państwie 
przyjmującym, a której jeszcze tego statusu nie przyznano. Aby zostać uznaną za uchodźcę lub 
uchodźczynię, osoba ta musi w momencie złożenia wniosku przebywać poza granicami państwa, 
którego jest obywatelem, i musi to być „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem” w 
razie powrotu do tego państwa. 
Źródło: http://www.unhcr.org/uk/asylum-seekers.html  
  
4. Co oznacza termin „osoba wysiedlona”? 
 

a) Osoba, która przeprowadziła się z kawalerki do dużego domu 
b) Jest to wspólny termin na określenie uchodźców i uchodźczyń, osób ubiegających się o azyl 

oraz uchodźców i uchodźczyń wewnętrznych 
c) To określenie osób mieszkających poza granicami państwa, którego są obywatelami 
 

Odpowiedź: b  

Osoba wysiedlona (ang. displaced person, DP) to osoba zmuszona do opuszczenia domu lub miejsca 
zamieszkania. Według danych agencji ONZ ds. uchodźców (UNHCR) pod koniec 2015 r. na świecie 
żyło 65,3 mln osób przymusowo wysiedlonych, tj. najwięcej od czasu II wojny światowej. Z tej liczby 
21,3 mln osób to uchodźcy i uchodźczynie, 3,2 mln stanowiły osoby ubiegające się o azyl, a 40,8 mln 
uchodźcy wewnętrzni i uchodźczynie wewnętrzne. 
Źródło: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  
 
5. Jak zmieniła się liczba uchodźców i uchodźczyń na świecie w ciągu ostatnich kilku lat? 

a) Utrzymuje się na tym samym poziomie 
b) Zmniejszyła się 
c) Zwiększyła się 
d) Znacząco się zwiększyła 

Odpowiedź: d 

http://www.unhcr.org/uk/asylum-seekers.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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Liczba przymusowych wysiedleń na świecie wzrosła, osiągając w 2015 r. rekordowy poziom. Pod 
koniec tego roku na świecie było 65,3 mln osób przymusowo wysiedlonych na skutek prześladowań, 
konfliktów,  ogólnej przemocy, łamania praw człowieka. To o 5,8 mln więcej niż rok wcześniej (59,5 
mln). 
Źródło: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  
 
6. Jakie są główne przyczyny znaczącego wzrostu liczby uchodźców na świecie? 
 

a) Wojna i konflikty 
b) Prześladowania polityczne 
c) Kryzys gospodarczy 
d) Zmiany klimatu 

Odpowiedź: a 

Trudno jest wskazać główną przyczynę tego, że ludzie stają się uchodźcami lub uchodźczyniami. 
Każdy przypadek jest inny i przyczyny mogą być złożone. Jednakże według agencji ONZ ds. 
uchodźców (UNHCR) wzrost liczby osób wysiedlonych w ostatnich latach wynika z narastających 
wojen i konfliktów, np. w takich krajach jak Syria, Somalia czy Afganistan. 
Źródło:  http://www.unhcr.org/558193896.html  
 
7. Które kraje przyjęły najwięcej uchodźców? 
 

a) Turcja, Pakistan, Liban  
b) Niemcy, Wielka Brytania, Grecja 
c) USA, Kanada, Australia  

Odpowiedź: a 

W roku 2015 najwięcej uchodźców i uchodźczyń przyjęła Turcja (2,5 mln), na drugim miejscu był 
Pakistan (1,6 mln), następnie Liban (1,1 mln) oraz Iran (979 400). Kraje położone najbliżej obszarów 
dotkniętych konfliktami zazwyczaj przyjmują najwięcej uchodźców i uchodźczyń, w związku z czym 
najsilniejszy kryzys wobec kwestii uchodźców dotyka najbiedniejszych krajów położonych poza 
Europą. 
Źródło: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html 
 
 
 
 
 
 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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8. Poniższe zdjęcie ukazuje stojącą z torebką matkę, uchodźczynię z Damaszku w Syrii.  
Jak myślisz, co ma w torebce? 
 

  
 

a) Lekarstwa i kosmetyki 
b) Ubrania i pieluchy dla dziecka  
c) Odpowiedzi a) i b) są poprawne 

Odpowiedź: c  

Aboessa jest matką dziesięciomiesięcznej córeczki. W torebce ma 
dziecięcy kapelusik, ładowarkę do telefonu, zestaw lekarstw, małe 
opakowanie chusteczek do przewijania dziecka, leki 
przeciwbólowe, krem z filtrem przeciwsłonecznym, balsam na 
oparzenia słoneczne, pastę do zębów. 
Źródło: Materiały IRC: https://medium.com/uprooted/what-s-in-my-
bag-758d435f6e62#.a1fneyl93 
                                                                                                                                                     Photo credit: ©Tyler Jump/IRC/2015 
 
9. Jaki jest główny powód, dla którego ludzie przeprawiają się przez Morze Śródziemne, aby dostać 
się do Europy? (Wybierz jedną odpowiedź) 
 

a) zdobycie lepszej pracy 
b) odwiedzenie rodziny 
c) ucieczka przed wojną, konfliktem i prześladowaniem 
d) staranie się o zasiłki 

 Odpowiedź: c 

Według agencji ONZ ds. uchodźców „znaczna większość” osób przeprawiających się do Europy 
przez Morze Śródziemne w pierwszym półroczu 2015 roku „uciekała przed wojną, konfliktem i 
prześladowaniem”. Tym samym większość z nich uzyska status uschodźcy. Główne kraje ich 
pochodzenia to Syria (jedna trzecia), Afganistan i Somalia. Konflikty i prześladowania są tam 
obecnie bardzo nasilone. 
Źródło:http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-
europe-2015.html  

http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
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10. Kto stanowi największą grupę wśród uchodźców? 
 

a) Mężczyźni 
b) Kobiety 
c) Dzieci 

Odpowiedź: a 

Według  agencji ONZ ds. uchodźców mężczyźni stanowią 75% wszystkich uchodźców,  dzieci 13%, a 
kobiety 12%. 
Źródło: http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html  

11. Przyjmowanie uchodźców i uchodźczyń pociąga za sobą koszty i korzyści dla krajów 
przyjmujących 
 

a) Prawda 
b) Fałsz 

Odpowiedź: a 

Chociaż bardzo trudno jest zmierzyć dokładne koszty i korzyści dla krajów przyjmujących, 
oczywistym jest, że istnieją i jedne, i drugie. Uchodźcy mogą wnieść bardzo pozytywny wkład do 
społeczeństwa: uchodźcami byli Einstein, Anne Frank i Rita Ora. Po zintegrowaniu się ze 
społeczeństwem takie osoby znajdują pracę i często płacą w podatkach więcej niż wynosiły koszty 
ich początkowego zakwaterowania i opieki nad nimi. 
Więcej informacji o pozytywnym wkładzie uchodźców i 

uchodźczyń: http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf
http://www.hias.org/sites/default/files/clevelandrefugeeeconomic-impact.pdf
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