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TEST 

 

 

1. W Afganistanie na przestrzeni ostatnich 50 lat:  

a) miały miejsce interwencje wojsk rosyjskich i USA 

b) miały miejsce interwencje wojsk rosyjskich, chińskich oraz USA 

c) miały miejsce interwencje wojsk USA oraz NATO 

d) miały miejsce interwencje wojsk ZSRR, USA oraz NATO 

 

2. Aung San Suu Kyi:  

a) jest przywódczynią i symbolem demokratycznych przemian w Malezji 

b) jest przywódczynią i symbolem demokratycznych przemian w Indonezji 

c) jest przywódczynią i symbolem demokratycznych przemian w Birmie 

d) jest przywódczynią i symbolem demokratycznych przemian w Tajlandii 

 

3. W USA wybory do Senatu:  

a) są organizowane co 2 lata 

b) są organizowane co 3 lata 

c) są organizowane co 4 lata 

d) są organizowane co 6 lat 

 

4. Kwestia „kobiet pocieszycielek” jest:  

a) jednym z kluczowych problemów w stosunkach chińsko-japońskich 

b) jednym z kluczowych problemów w stosunkach chińsko-koreańskich 

c) jednym z kluczowych problemów w stosunkach tajwańsko-japońskich 

d) jednym z kluczowych problemów w stosunkach koreańsko-japońskich 

 

5. Sekretarz Generalny ONZ: 

a) jest najwyższym funkcjonariuszem administracyjnym Organizacji 

b) stwierdza istnienie zagrożenia lub naruszenia pokoju bądź aktu agresji  

c) jest przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa 

d) ma głos rozstrzygający w obradach Rady Bezpieczeństwa 

 

6. Szyizm:  

a) jest religią państwową Arabii Saudyjskiej 

b) jest religią państwową Iranu 

c) jest religią państwową Jemenu 

d) jest religią państwową Malezji 

 

7. Najwięcej muzułmanów: 

a) zamieszkuje Indonezję 

b) zamieszkuje Arabię Saudyjską 

c) zamieszkuje Zjednoczone Emiraty Arabskie 

d) zamieszkuje Iran 

 

8. Kolorowe rewolucje na obszarze proradzieckim: 

a) objęły Armenię, Ukrainę i Serbię 

b) objęły Gruzję, Ukrainę i Kirgistan 
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c) objęły Azerbejdżan, Ukrainę i Kazachstan 

d) objęły Gruzję, Ukrainę i Tadżykistan 

 

9. Morze Wschodniochińskie: 

a) jest obszarem sporu między Rosją, Chinami, Tajwanem i Japonią 

b) jest obszarem sporu między Chinami, Tajwanem i Japonią 

c) jest obszarem sporu między Chinami, Filipinami, Tajwanem i Japonią 

d) jest obszarem sporu między Chinami, Filipinami, Tajwanem i Koreą Południową 

 

10. Najwięcej emigrantów z Syrii: 

a) przyjął Liban 

b) przyjęła Turcja 

c) przyjęły Niemcy 

d) przyjęła Grecja 

 

11. Najwięcej przedstawicieli do izby wyższej parlamentu: 

a) wybierają obywatele Niemiec 

b) wybierają obywatele Wielkiej Brytanii 

c) wybierają obywatele USA 

d) wybierają obywatele Słowacji 

 

12. Obecny Sekretarz Generalny ONZ: 

a) pochodzi z Japonii 

b) pochodzi z Korei Południowej 

c) pochodzi z Republiki Południowej Afryki 

d) pochodzi z Ghany 

 

13. Najwięcej kobiet wchodzi w skład: 

a) rządu Kanady 

b) rządu Danii 

c) rządu Szwecji 

d) rządu Francji 

 

14. Rząd w Tajlandii: 

a) nie istnieje – władzę sprawuje monarcha 

b) nie istnieje – władzę sprawuje rada regencyjna i monarcha 

c) na przestrzeni ostatnich 25 lat jest najczęściej wybierany w wyniku zamachu stanu 

d) na przestrzeni ostatnich 25 lat wybierany demokratycznie 

 

15. Chińska Republika Ludowa nie była w stanie wojny: 

a) z Wietnamem 

b) z ZSRR 

c) z Indiami 

d) z Japonią 

 

16. Niestali członkowie Rady ONZ: 

a) mają te same prawa co stali członkowie Rady ONZ 

b) mają prawo veta zawieszającego wobec decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ 

c) są wybierani raz na dwa lata 

d) są wybierani raz na cztery lata 
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17. Grupa G7: 

a) obejmuje USA, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, Japonię, Rosję 

b) obejmuje USA, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, Japonię, Kanadę 

c) obejmuje USA, Chiny, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, Japonię 

d) obejmuje USA, Chiny, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Japonię, Rosję 

 

18. W polskim sejmie tajność obrad: 

a) jest wprowadzana gdy za wnioskiem zagłosuje więcej posłów niż przeciwko niemu 

b) jest wprowadzana gdy za wnioskiem zagłosuje 231 posłów 

c) jest wprowadzana gdy za wnioskiem zagłosuje 345 posłów 

d) na wniosek konwentu seniorów 

 

19. Prezydent Rzeczypospolitej dokonuje zmian:  

a) w składzie Rady Ministrów na wniosek Premiera 

b) w składzie Rady Ministrów na wniosek Sejmu 

c) w składzie Rady Ministrów na wniosek Zgromadzenia Narodowego 

d) w składzie Rady Ministrów na wniosek Obywateli wyrażony w ramach inicjatywy ludowej lub Premiera 

 

20. W Polsce Trybunał Konstytucyjny orzeka: 

a) w drugiej instancji o zgodności uchwał organów samorządu terytorialnego z ustawami 

b) o ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich 

c) w przedmiocie sporów kompetencyjne pomiędzy centralnymi organami państwa 

d) o niezdolności prezydenta do pełnienia urzędu 

 

21. Pierwsze w pełni wolne wybory w powojennej Polsce: 

a) dotyczyły urzędu prezydenta 

b) dotyczyły parlamentu 

c) dotyczyły senatu 

d) dotyczyły sejmu 

 

22. W Polsce w zakresie ustawy budżetowej: 

a) prawem inicjatywy dysponuje Sejm 

b) prawem inicjatywy dysponuje Senat  

c) prawem inicjatywy dysponuje Rada Ministrów 

d) prawem inicjatywy dysponuje Prezydent 

 

23. Rada Gabinetowa w RP: 

a) jest obligatoryjnie zwoływana w sytuacjach zagrożenia państwa i klęsk żywiołowych 

b) zbiera się na wniosek i pod przewodnictwem prezydenta RP 

c) jest obligatoryjnie zwoływana w przypadku śmierci prezydenta lub odsunięcia go od sprawowania 

urzędu 

d) zbiera się na wniosek premiera, pod przewodnictwem prezydenta 

 

24. Regionalna Izba Obrachunkowa: 

a) to organ samorządu terytorialnego nadzorujący i kontrolujący jednostki samorządu terytorialnego w 

zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych oraz prowadzący działalność informacyjną i 

szkoleniową w sprawach budżetowych 
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b) to organ administracji państwowej nadzorujący i kontrolujący jednostki samorządu terytorialnego w 

zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych oraz prowadzący działalność informacyjną i 

szkoleniową w sprawach budżetowych 

c) to delegatura terenowa Najwyższej Izby Kontroli nadzorująca i kontrolująca jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych oraz prowadząca działalność 

informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych 

d) w polskim prawie nie istnieje 

 

25. Rada Dialogu Społecznego: 

a) jest instytucją dialogu społecznego pomiędzy pracownikami i pracodawcami  

b) jest instytucją dialogu społecznego pomiędzy państwem z zarejestrowanymi w RP kościołami i 

związkami wyznaniowymi 

c) jest instytucją dialogu społecznego pomiędzy pracownikami, pracodawcami  stroną rządową 

d) jest instytucją dialogu społecznego pomiędzy państwem a kościołem katolickim 

 

26. Konwent Seniorów w polskim sejmie: 

a) to organ, którego zadaniem jest zapewnienie właściwych warunków współpracy dla klubów i kół 

parlamentarnych z Senatem, prezydentem i rządem 

b) obejmuje Marszałka Sejmu, wicemarszałków, przewodniczących lub wiceprzewodniczących klubów 

oraz przedstawicieli porozumień klubów i kół poselskich 

c) opiniuje w zakresie porządku prowadzonych prac, projekty porządku dziennego poszczególnych 

posiedzeń, terminarz obrad izby, wnioski odnoszące się do wyboru organów Sejmu 

d) to powoływany przez Marszałka Seniora organ odpowiedzialny za organizację pierwszego posiedzenia 

w kadencji izby 

 

27. Organ wykonawczy miasta na prawach powiatu:  
a) to wójt 
b) to burmistrz 
c) to prezydent miasta 
d) to starosta 

 
28. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii:  

a) jest monarchią federalną 

b) jest monarchią republikańską 

c) jest państwem unitarnym 

d) jest konfederacją 

 

29. W Szwajcarii prezydent: 

a) jest wybierany w wyborach powszechnych 

b) jest corocznie wybierany ze składu Rady Związkowej 

c) funkcję prezydenta pełni Rada Związkowa 

d) nie ma funkcji prezydenta 

 

30. Klub Rzymski: 

a) to pozarządowa organizacja proekologiczna 

b) to think-tank zajmujący się badaniem globalnych problemów świata 

c) to międzypaństwowa instytucja koordynująca dialog społeczny w państwach UE 

d) to organ doradczy Rady Europy 
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31. Rada Państw Morza Bałtyckiego: 

a) to ekologiczna organizacja pozarządowa w basenie Morza Bałtyckiego. W roku 2015 prezydencję 

sprawowała w niej Polska 

b) to organizacja międzynarodowa zajmująca się ochroną środowiska, rozwojem gospodarczym, 
energetyką, sprawami edukacji i kultury w regionie Morza Bałtyckiego. W roku 2015 prezydencję 
sprawowała w niej Polska 

c) to forum państw UE w basenie Morza Bałtyckiego poświęcone współpracy w zakresie spraw karnych i 
wymiaru sprawiedliwości. W roku 2015 prezydencję sprawowała w nim Polska 

d) to organizacja współpracy poradzieckich państw nadbałtyckich i Polski. W roku 2015 prezydencję 
sprawowała w niej Polska 
 

32. Rada Nordycka: 
a) obejmuje państwa skandynawskie i basenu Morza Bałtyckiego 
b) nie została powołana umową międzynarodową ale przez parlamenty państw członkowskich 
c) ma równoważyć wojskowe wpływy Rosji w basenie Morza Bałtyckiego 
d) została powołana do reprezentowania interesów państw skandynawskich w Reginie Arktyki 
 
33. Wojna domowa po rozpadzie Jugosławii w latach 90. XX wieku: 
a) trwała najkrócej w Słowenii 
b) trwała najkrócej w Chorwacji 
c) trwała najkrócej w Serbii 
d) trwała najkrócej w Bośni  i Hercegowinie 
 
34. Turcja postaje w sporze terytorialnym: 
a) z Włochami 
b) z Bułgarią 
c) z Grecją 
d) nie jest w sporze terytorialnym z żadnym z wymienionych państw. 
 
35. Po zakończeniu zimnej wojny w Europie ruchy separatystyczne: 
a) nie występowały w Wielkiej Brytanii 
b) nie występowały w Belgii 
c) nie występowały w Hiszpanii 
d) nie występowały we Włoszech 
 
36. Członkiem strefy euro: 
a) nie jest Litwa 
b) nie jest Łotwa 
c) nie jest Estonia 
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

 
37. Euro nie jest oficjalną walutą w: 
a) Księstwie Andory 
b) Księstwie Lichtensteinu 
c) Księstwie Monako 
d) Republice San Marino 

 
38. Bułgaria jest państwem członkowskim Unii Europejskiej od roku: 
a) 2004 
b) 2007 
c) 2008 
d) 2013 

 
39. Na początku lat 90. XX wieku transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Europie nie 

dotyczyła: 
a) Estonii 
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b) Finlandii 
c) Polski  
d) Węgier 

 
40. Przykładem międzynarodowej organizacji gospodarczej nie jest: 
a) BRICS 
b) EBRD 
c) IMF 
d) OECD 
 
41. Państwo członkowskie EFTA, które nie uczestniczy: 
a) w Europejskim Obszarze Gospodarczym to Islandia 
b) w Europejskim Obszarze Gospodarczym to Liechtenstein 
c) w Europejskim Obszarze Gospodarczym to Norwegia 
d) w Europejskim Obszarze Gospodarczym to Szwajcaria 

 
42. Zgodnie z założonymi celami strategii „Europa 2020”: 
a) zatrudnienie w UE powinno osiągnąć do końca 2020 roku 65% ludności aktywnej zawodowo (w wieku 

20–64 lata) 
b) zatrudnienie w UE powinno osiągnąć do końca 2020 roku 70% ludności aktywnej zawodowo (w wieku 

20–64 lata) 
c) zatrudnienie w UE powinno osiągnąć do końca 2020 roku 75% ludności aktywnej zawodowo (w 

wieku 20–64 lata) 
d) zatrudnienie w UE powinno osiągnąć do końca 2020 roku 80% ludności aktywnej zawodowo (w wieku 

20–64 lata) 
 

43. EURES to europejska sieć mobilności zawodowej, która obejmuje: 
a) wyłącznie państwa starej UE 
b) wyłącznie państwa nowej UE 
c) wszystkie państwa UE  
d) państwa UE oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię 

 
44. OECD powstała: 
a) na mocy konwencji podpisanej w roku 1945 
b) na mocy konwencji podpisanej w roku 1946 
c) na mocy konwencji podpisanej w roku 1960 
d) na mocy konwencji podpisanej w roku 1961 

 
45. Z punktu widzenia polityki regionalnej UE zaplanowanej na lata 2014–2020 większość regionów w 

Polsce: 
a) klasyfikuje się pod względem ich poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako regiony lepiej 

rozwinięte 
b) klasyfikuje się pod względem ich poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako regiony rozwinięte 
c) klasyfikuje się pod względem ich poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako regiony słabiej 

rozwinięte 
d) klasyfikuje się pod względem ich poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako regiony w okresie 

przejściowym  
 

46. Członkostwo w UE jest uwarunkowane: 
a) spełnieniem Kryteriów konwergencji nominalnej 
b) spełnieniem Kryteriów konwergencji realnej  
c) spełnieniem Kryteriów z Kopenhagi 
d) spełnieniem Kryteriów z Maastricht 

 
47. Organ administracji państwowej odpowiedzialny za politykę: 
a) rynku pracy to GUS 
b) rynku pracy to MR 
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c) rynku pracy to MRPiPS 
d) rynku pracy to WUP 

 
48. W badaniu aktywności ekonomicznej ludności (BAEL): 
a) ludność w wieku 0-14 lat zalicza się do Aktywnych zawodowo 
b) ludność w wieku 0-14 lat zalicza się do Bezrobotnych  
c) ludność w wieku 0-14 lat zalicza się do Biernych zawodowo 
d) żadne z powyższych 

 
49. Pojęcie „triady” w gospodarce światowej: 
a) stosuje się w odniesieniu do Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Chin 
b) stosuje się w odniesieniu do Europy Zachodniej/Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii 
c) stosuje się w odniesieniu do Ameryki Północnej, Azji Południowo-Wschodniej i Europy Zachodniej 
d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa 

 
50. Obecnie prowadzona runda negocjacyjna WTO: 
a) to Runda Genewska 
b) to Runda Katarska  
c) to Runda Tokijska 
d) to Runda Urugwajska 
 
51. Międzynarodowy Fundusz Walutowy: 
a) rozpoczął swoją działalność w roku 1944 
b) rozpoczął swoją działalność w roku 1945 
c) rozpoczął swoją działalność w roku 1946 
d) rozpoczął swoją działalność w roku 1947 

 
52. Partnerstwo Wschodnie: 
a) było wyjściowo programem UE skierowanym do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Ukrainy, 

Federacji Rosyjskiej 
b) było wyjściowo programem UE skierowanym do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Ukrainy, 

Mołdowy  
c) było wyjściowo programem UE skierowanym do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdowy  
d) było wyjściowo programem UE skierowanym do Białorusi, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej 
 
53. Problemem globalnym nie jest: 
a) ”Korporatokracja” 
b) postępująca regionalizacja 
c) starzenie się społeczeństw 
d) zadłużenie międzynarodowe 

 
54. Cena minimalna wprowadzona przez państwo na rynku danego dobra: 
a) jest zawsze skuteczna (wiążąca) 
b) jest skuteczna, jeśli jest wyższa od ceny dla stanu równowagi rynkowej 
c) jest skuteczna, jeśli jest niższa od ceny dla stanu równowagi rynkowej 
d) jest korzystna dla nabywców 

 
55. Cena maksymalna wprowadzona przez państwo na rynku danego dobra: 
a) jest zawsze skuteczna (wiążąca) 
b) jest skuteczna, jeśli jest wyższa od ceny dla stanu równowagi rynkowej 
c) jest skuteczna, jeśli jest niższa od ceny dla stanu równowagi rynkowej 
d) skutkuje tzw. skupem interwencyjnym państwa  
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56. Punkty gastronomiczne o zróżnicowanej ofercie i jakości obsługi położone w centrum miasta to 
przykład: 

a) konkurencji doskonałej 
b) konkurencji monopolistycznej 
c) monopolu 
d) oligopolu 

 
57. Jeśli na rynku krajowym działa czterech dużych producentów samochodów osobowych, to może być to 

przykład: 
a) konkurencji doskonałej 
b) konkurencji monopolistycznej 
c) monopolu 
d) oligopolu 

 
58. Produkt homogeniczny jest charakterystyczny dla: 
a) konkurencji doskonałej 
b) konkurencji monopolistycznej 
c) monopolu 
d) oligopolu 

 
59. Koszty stałe w przedsiębiorstwie:  
a) wzrosną w wyniku wzrostu wielkości produkcji  
b) wzrosną w wyniku wzrostu kosztów zmiennych  
c) wzrosną w wyniku wzrostu kosztów całkowitych  
d) żadne z powyższych  

 
60. W myśl art. 20 Konstytucji RP: 
a) nieprawdą jest, że społeczna gospodarka rynkowa stanowi podstawę ustroju gospodarczego 

Rzeczypospolitej Polskiej 
b) nieprawdą jest, że społeczna gospodarka rynkowa nie stanowi podstawy ustroju gospodarczego 

Rzeczypospolitej Polskiej 
c) nieprawdą jest, że społeczna gospodarka rynkowa opiera się na wolności działalności gospodarczej 
d) nieprawdą jest, że społeczna gospodarka rynkowa opiera się na własności prywatnej 
 
61. Jan ukończył studia w Krakowie kilka miesięcy temu, ale szuka pracy w sektorze bankowym w 

Gdańsku, ponieważ zawsze chciał mieszkać nad morzem. Sytuacja ta opisuje bezrobocie: 
a) cykliczne 
b) frykcyjne 
c) strukturalne 
d) przymusowe 

 
62. W mieście rodzinnym Wojciecha zamknięto pół roku temu ostatnią kopalnię, w której pracował 20 lat. 

Wojciech szuka bezskutecznie nowej pracy na lokalnym rynku. Sytuacja ta opisuje bezrobocie: 
a) strukturalne 
b) frykcyjne 
c) jawne 
d) chroniczne 

 
63. Marek pracował do końca lat 80. XX wieku w dużym przedsiębiorstwie państwowym w Kielcach jako 

inżynier. Jego zakres obowiązków był niewielki, a wolny czas w pracy spędzał, przygotowując projekty 
niezwiązane z oficjalnie wykonywaną pracą. Sytuacja ta opisuje bezrobocie: 

a) ukryte 
b) fikcyjne 
c) frykcyjne 
d) systemowe 
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64. Osoby pracujące lub poszukujące aktywnie pracy na typowych warunkach, zwłaszcza płacowych, w 
gospodarce, to: 

a) aktywni zawodowo  
b) zasób siły roboczej 
c) realne zasoby pracy  
d) wszystkie powyższe 

 
65. Iloraz liczby osób pracujących w okresie t do liczby ludności w wieku produkcyjnym w okresie t lub 

ludności w wieku 15 lat i więcej w okresie t przemnożony przez 100 pozwala obliczyć: 
a) współczynnik aktywności zawodowej  
b) wskaźnik zatrudnienia 
c) wskaźnik obciążenia demograficznego 
d) żadne z powyższych 

 
66. Aby zostać uznanym za bezrobotnego w świetle polskiej ustawy o rynku pracy z 2004 roku, należy: 
a) nie odbywać kary pozbawienia wolności 
b) nie prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej 
c) ukończyć 16 lat 
d) zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy 

 
67. Przejawem pasywnej polityki państwa wobec rynku pracy: 
a) nie są zasiłki dla bezrobotnych 
b) nie jest jednorazowe odszkodowanie dla osób zwalnianych z pracy 
c) nie są dodatki związane z wcześniejszym przejściem na emeryturę 
d) nie jest subsydiowanie zatrudnienia 

 
68. Danuta jest emerytką, ale aktywnie udziela się w pracach na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

swoim mieście. Z perspektywy rynku pracy jest to osoba: 
a) aktywna zawodowo 
b) bezrobotna 
c) bierna zawodowo 
d) pracująca 

 
69. Ania jest uczennicą drugiej klasy liceum ogólnokształcącego. W przyszłości planuje ukończyć historię 

sztuki. Z perspektywy rynku pracy jest to osoba: 
a) aktywna zawodowo 
b) bezrobotna 
c) bierna zawodowo 
d) pracująca 

 
70. Kosztem prywatnym bezrobocia: 
a) nie jest utrata kwalifikacji prze bezrobotnych 
b) nie jest izolacja społeczna bezrobotnych i ich rodzin 
c) nie są zjawiska patologii społecznej – alkoholizm, narkomania, przestępczość itd. 
d) nie jest niewykorzystany potencjał ludzki (tzw. „wolne ręce do pracy”) 

 
71. Autonomia: 

a) to prawo zbiorowości do samodzielnego decydowania o jej wewnętrznych sprawach 

b) to prawo zbiorowości do konsultowania decyzji podejmowanych w jej sprawach 

c) to prawo zbiorowości do samodzielnego wdrażania decyzji podejmowanych w jej sprawach 

d) to prawo zbiorowości do blokowania wdrażania decyzji podejmowanych w jej sprawach 
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72. Czystka etniczna: 

a) to działanie polegające na transferze ludności, zwykle na drodze negocjacji i dobrowolnego 

porozumienie, z jednego regionu do innego 

b) to działanie polegające na usunięciu, zwykle przy użyciu siły, przedstawicieli danej grupy etnicznej z 

zamieszkiwanego przez nią terytorium 

c) to działanie polegające na deportowaniu ludności z jakiegoś obszaru, zwykle w konsekwencji 

katastrofy naturalnej bądź przemysłowej, w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa 

d) to działanie polegające na deportowaniu ludności przebywającej na danym terytorium wbrew prawu 

 

73. Największą mniejszością narodową: 

a) uznawaną przez państwo polskie zamieszkującą współcześnie w Polsce stanowią Żydzi 

b) uznawaną przez państwo polskie zamieszkującą współcześnie w Polsce stanowią Niemcy 

c) uznawaną przez państwo polskie zamieszkującą współcześnie w Polsce stanowią Białorusini 

d) uznawaną przez państwo polskie zamieszkującą współcześnie w Polsce stanowią Ukraińcy 

 

74. Pojęcie demokracja: 

a) powstało w starożytnym Rzymie 

b) powstało w starożytnej Persji 

c) powstało w Bizancjum 

d) powstało w starożytnej Grecji 

 

75. Demokracja bezpośrednia: 

a) to sposób podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących losów państwa przez przedstawicieli 

b) to sposób podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących losów państwa przez parlament 

c) to sposób podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących losów państwa przez rząd 

d) to sposób podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących losów państwa przez obywateli w 

głosowaniu 

  

76. Ustrój, w którym udział w sprawowaniu władzy: 

a) nie odbywa się bezpośrednio, lecz poprzez reprezentantów wybranych przez obywateli to demokracja 

liberalna 

b) nie odbywa się bezpośrednio, lecz poprzez reprezentantów wybranych przez obywateli to demokracja 

deliberatywna 

c) nie odbywa się bezpośrednio, lecz poprzez reprezentantów wybranych przez obywateli to 

demokracja przedstawicielska 

d) nie odbywa się bezpośrednio, lecz poprzez reprezentantów wybranych przez obywateli to suwerenna 

demokracja 

 

77. Najważniejsze zasady demokracji: 

a) to suwerenność narodu, pluralizm polityczny, jedność władzy, państwo prawa 

b) to suwerenność narodu, wspólna ideologia, jedność władzy, państwo prawa 

c) to suwerenność narodu, pluralizm polityczny, trójpodział władzy, centralizm demokratyczny 

d) to suwerenność narodu, pluralizm polityczny, trójpodział władzy, państwo prawa 

 

78. Urzędnicy, którzy wprowadzają (wykonują) ustanowione prawa: 

a) to władza ustawodawcza 

b) to władza sądownicza 

c) to władza wykonawcza 

d) to władza ustrojodawcza 

 

79. Państwo praworządne, w którym zasady zawarte w konstytucji są nadrzędne, określają relacje między 

władzą państwową a obywatelami, a najważniejszym zadaniem prawa jest ochrona jednostki: 

a) to państwo unitarne 
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b) to państwo liberalne 

c) to państwo prawa 

d) to państwo ponowoczesne 

 

80. Sytuacja, w której mniejszości są dyskryminowane lub zwalczane przez większość: 

a) to dyktatura proletariatu 

b) to populizm 

c) to dyktatura większości 

d) to partiokracja 

 

81. Koncepcja trójpodziału władzy: 

a) została sformułowana przez Johna Locke’a 

b) została sformułowana przez Monteskiusza 

c) została sformułowana przez Jana Jakuba Rousseau 

d) została sformułowana przez Tomasza Hobbesa 

 

82. Zasada, że prawo powinno być fundamentem państwa: 

a) została sformułowana w dziele „Dwa trakty o rządzie” przez Johna Locke’a 

b) została sformułowana w dziele „Dwa trakty o rządzie” przez Monteskiusza 

c) została sformułowana w dziele „Dwa trakty o rządzie” przez Jana Jakuba Rousseau 

d) została sformułowana w dziele „Dwa trakty o rządzie” przez Tomasza Hobbesa 

 

83. Ojcowie nowożytnej demokracji: 

a) to J. Locke, Monteskiusz, J. de Maistre 

b) to J. Locke, Monteskiusz, J.J. Rousseau 

c) to Monteskiusz, J.J. Rousseau, J. de Maistre 

d) to J.J. Rousseau, J. de Maistre, F. de La Rochefoucauld 

 

84. Pierwsza spisana konstytucja, stanowiąca podstawę ustroju państwa: 

a) została przyjęta w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XVIII w. 

b) została przyjęta w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XIX w. 

c) została przyjęta w Polsce w XVIII w. 

d) została przyjęta w Francji w XIX w. 

 

85. Dokument uchwalony w XVIII w we Francji: 

a) określający fundamentalne prawa i wolności każdego człowieka to Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka 

b) określający fundamentalne prawa i wolności każdego człowieka to Karta Praw 

c) określający fundamentalne prawa i wolności każdego człowieka to Karta Praw Podstawowych 

d) określający fundamentalne prawa i wolności każdego człowieka to Deklaracja Praw Człowieka i 

Obywatela 

 

86. Zwrócenie się do obywateli danego państwa z pytaniem o szczególnie ważne sprawy: 

a) to plebiscyt 

b) to referendum 

c) to inicjatywa ludowa 

d) to weto ludowe 

 

87. Powszechne głosowanie mieszkańców pewnego obszaru: 

a) w sprawie jego przynależności do  danego państwa to plebiscyt 

b) w sprawie jego przynależności do  danego państwa to referendum 

c) w sprawie jego przynależności do  danego państwa to inicjatywa ludowa 

d) w sprawie jego przynależności do  danego państwa to weto ludowe 
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88. Prawo pewnej grupy obywateli do wystąpienia: 

a) z inicjatywą ustawodawczą to plebiscyt 

b) z inicjatywą ustawodawczą to referendum 

c) z inicjatywą ustawodawczą to inicjatywa ludowa 

d) z inicjatywą ustawodawczą to weto ludowe 

 

89. Pierwsze państwo, w którym władzę przejęli faszyści to: 

a) Niemcy 

b) Hiszpania 

c) Portugalia 

d) Włochy 

 

90. Ideologia głosząca możliwość zbudowania społeczeństwa bezklasowego i bez własności prywatnej, w 

którym dobra dzielone są równo między wszystkich: 

a) to neoliberalizm 

b) to komunizm 

c) to faszyzm 

d) to komunitaryzm 

 

91. Pierwsze komunistyczne państwo – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich: 

a) przestało istnieć w roku 1989 

b) przestało istnieć w roku 1991 

c) przestało istnieć w roku 1993 

d) przestało istnieć w roku 1995 

 

92. W XX w. rządów autorytarnych nie było: 

a) w Argentynie 

b) w Belize 

c) w Brazylii 

d) w Chile 

 

93. T. More przedstawił niemożliwą do zrealizowania wizję społeczeństwa idealnego: 

a) w dziele Lewiatan 

b) w dziele Rok 1984 

c) w dziele Nowy Wspaniały Świat 

d) w dziele Utopia 

 

94. Forma ustroju państwowego ukształtowana w Polsce: 

a) na przełomie XV i XVI w. to państwo patrymonialne 

b) na przełomie XV i XVI w. to demokracja konstytucyjna 

c) na przełomie XV i XVI w. to demokracja szlachecka 

d) na przełomie XV i XVI w. to demokracja stanowa 

 

95. Uprawnienia i wolności przysługujące obywatelom danego państwa, współcześnie zwykle 

zagwarantowane w konstytucji: 

a) to swobody obywatelskie 

b) to przywileje obywatelskie 

c) to gwarancje obywatelskie 

d) to statuty obywatelskie 
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96. II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym: 

a) przez cały okres swojego istnienia 

b) do 1926 r. 

c) od przyjęcia tzw. konstytucji kwietniowej 

d) od śmierci J. Piłsudskiego 

 

97. Przywódcą zamachu stanu: 

a) który wprowadził w II RP rządy autorytarne był R. Dmowski 

b) który wprowadził w II RP rządy autorytarne był St. Wojciechowski 

c) który wprowadził w II RP rządy autorytarne był J. Piłsudski 

d) który wprowadził w II RP rządy autorytarne był J. Giertych 

 

98. W wyborach do sejmu w Polsce: 

a) wysokość progów wyborczych to 5% dla partii i 10% dla koalicji partyjnych 

b) wysokość progów wyborczych to 3% dla partii i 5 dla koalicji partyjnych 

c) wysokość progów wyborczych to 8% dla partii 

d) wysokość progów wyborczych to 5% dla partii i 8% dla koalicji partyjnych 

 

99. Cisza wyborcza: 

a) zaczyna się w Polsce na 12 godz. przed początkiem głosowania 

b) zaczyna się w Polsce na 24 godz. przed początkiem głosowania 

c) zaczyna się w Polsce a 48 godz. przed początkiem głosowania 

d) zaczyna się w Polsce na 72 godz. przed początkiem głosowania 

 

100. Działania wyborcze, mające na celu zdyskredytowanie przeciwnika, a nie prezentację własnego 

programu politycznego to: 

a) dywersja polityczna 

b) manipulacja 

c) dezinformacja 

d) kampania negatywna 

 

101. System dwupartyjny: 

a) nie występuje w Stanach Zjednoczonych 

b) nie występuje w Wielkiej Brytanii 

c) nie występuje w Japonii 

d) nie występuje w Republice Federalnej Niemiec 

 

102. System relacji między partiami polityczni funkcjonującymi w danym państwie: 

a) to system partyjny 

b) to system parlamentarny 

c) to system konstytucyjny 

d) to system polityczny 

 

103. Porozumienie między partiami: 

a) w celu wystawienia wspólnej listy kandydatów w wyborach, to koalicja parlamentarna 

b) w celu wystawienia wspólnej listy kandydatów w wyborach, to koalicja wyborcza 

c) w celu wystawienia wspólnej listy kandydatów w wyborach, to koalicja rządowa 

d) w celu wystawienia wspólnej listy kandydatów w wyborach, to koalicja partyjna 
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104. Porozumienie między partiami w celu utworzenia i wspierania rządu: 

a) to koalicja wyborcza 

b) to koalicja parlamentarna 

c) to koalicja rządowa 

d) to koalicja partyjna 

 

105. Wcześniejsze wybory parlamentarne (przed upłynięciem kadencji): 

a) w Polsce po 1991 r. miały miejsce raz 

b) w Polsce po 1991 r. miały miejsce dwukrotnie 

c) w Polsce po 1991 r. miały miejsce trzykrotnie 

d) w Polsce po 1991 r. nie miały miejsca nigdy 

 

106. Konstytucja RP zakazuje: 

a) istnienia partii politycznych odwołujących się do metod  i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i 

komunizmu 

b) istnienia partii politycznych reprezentujących mniejszości narodowe 

c) istnienia partii politycznych postulujących federalizację państwa 

d) wszystkie powyższe 

 

107. Zgodnie z Konstytucją RP, partie polityczne działające w Polsce: 

a) zrzeszają obywateli polskich na zasadach tajności i hierarchiczności 

b) zrzeszają obywateli polskich na zasadach tajności i dobrowolności 

c) zrzeszają obywateli polskich na zasadach dobrowolności i transparentności 

d) zrzeszają obywateli polskich na zasadach dobrowolności i równości 

 

108. Zgodnie z Konstytucją celem działania: 

a) partii politycznych jest zdobycie władzy 

b) partii politycznych jest realizacja programu 

c) partii politycznych jest zwycięstwa wyborcze 

d) partii politycznych jest wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa 

 

109. Alternatywny rząd formowany przez największą partię opozycji w parlamencie: 

a) to kierownictwo rezerwowe 

b) to kierownictwo partii 

c) to gabinet cieni 

d) to konstruktywna opozycja 

 

110. Potrzeby można zdefiniować jako: 

a) uświadomiony brak czegoś 

b) nieuświadomione pragnienie 

c) nieuświadomione żądanie 

d) uświadomiony nadmiar czegoś 

 

111. Na osobowość składają się: 

a) emocje, uzdolnienia, postawy, temperament, potrzeby 

b) emocje uzdolnienia, wykształcenie, temperament, potrzeby 

c) emocje, zasoby, potrzeby, wykształcenie, uzdolnienia 

d) emocje, cechy charakteru, wykształcenie, zasoby, potrzeby 

 

112. Potrzeby biologiczne zaliczmy do: 

a) są potrzebami pierwotnymi 

b) są potrzebami wtórnymi 

c) są potrzebami wyższego rzędu 
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d) są potrzebami trzeciego rzędu 

 

113. Potrzeby psychiczne zaliczamy do: 

a) są potrzebami pierwotnymi 

b) są potrzebami niższego rzędu 

c) są potrzebami wtórnymi 

d) są potrzebami trzeciego rzędu 

 

114. Potrzeby społeczne: 

a) są potrzebami pierwotnymi 

b) są potrzebami niższego rzędu 

c) są potrzebami wyższego rzędu 

d) są potrzebami trzeciego rzędu 

 

115. Potrzeby biologiczne: 

a) są wrodzone 

b) kształtują się z upływem czasu 

c) są wyznacznikiem miejsca  człowieka w społeczeństwie 

d) są eliminowane wraz z wiekiem 

 

116. Potrzeby psychiczne: 

a) są wrodzone 

b) kształtują się z upływem czasu 

c) wyznaczają miejsce człowieka w społeczeństwie 

d) są eliminowane wraz z wiekiem 

 

117. Grupy społeczne: 

a) dzielimy na małe i duże 

b) dzielimy na pierwotne i wtórne 

c) dzielimy na formalne i nieformalne 

d) wszystkie z powyższych 

 

118. Zbiór ludzi, znajdujący się czasowo w jakimś miejscu, powiązanych nawet tymczasowo więziami 

społecznymi: 

a) to zbiorowość 

b) to społeczność 

c) to społeczeństwo 

d) to diaspora 

 

119. Organ administracji państwowej kierujący polityką oświatową w Polsce: 

a) to MEN 

b) to MNiSW 

c) to MSW 

d) to Kuratorium oświaty 

 

120. Patriotyzm: 

a) to postawa szacunku dla własnej ojczyzny i gotowość ponoszenia dla niej ofiar 

b) to postawa szacunku dla własnej ojczyzny i przekonanie, że może się ona rozwijać również kosztem 

państw trzecich 

c) to bezwzględne przekonanie o wyższości własnej ojczyzny nad innymi państwami 

d) to umiłowanie własnej ojczyzny oraz jednoczesna pogarda dla innych państw i ich mieszkańców 
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121. Media nie pełnią w społeczeństwie funkcji: 

a) kształtowania opinii 

b) dostarczania informacji 

c) stania na straży wolności słowa 

d) wykonawczych 

 

122. Środki masowego przekazu: 

a) bywają nazywane pierwszą władzą 

b) bywają nazywane drugą władzą 

c) bywają nazywane trzecią władzą 

d) bywają nazywane czwartą władzą 

 

123. Do władz powiatu: 

a) zalicza się wójta 

b) zalicza się starostę 

c) zalicza się wojewodę 

d) zalicza się marszałka 

 

124. Zasada decentralizacji, podstawa funkcjonowania samorządu: 

a) polega na przekazywaniu uprawnień do podejmowania decyzji niższym strukturom władzy 

b) polega na przekazywaniu uprawnień do podejmowania decyzji bezpośrednio obywatelom z 

pominięciem urzędów 

c) polega na ograniczeniu kompetencji władz niższych szczebli 

d) polega na koncentracji władz w rękach organów centralnych 

 

125. Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce: 

a) to gmina 

b) to powiat 

c) to starostwo 

d) to województwo 

 

126. Miasta w Polsce liczące ponad 100 tys. mieszkańców: 

a) są siedzibami gmin 

b) są miastami na prawach powiatu (powiatami grodzkimi) 

c) są siedzibami województw 

d) są starostwami 

 

127. Prezes Rady Ministrów powołuje: 

a) wójta  

b) starostę 

c) wojewodę 

d) marszałka 

 

128. Starosta: 

a) powoływany jest na urząd przez radę powiatu 

b) powoływany jest na urząd przez wszystkich mieszkańców powiatu w wyborach 

c) powoływany jest na urząd przez radę gminy 

d) powoływany jest na urząd przez wojewodę 

 

129. Mieszkańcy wspólnoty samorządowej w Polsce nie mają prawa: 

a) udziału w sesjach rad gminy, powiatu i sejmiku 

b) udziału w pracach komisji 
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c) zgłaszania do radnych pytań, wniosków i próśb o interwencję 

d) zgłaszania weta 

 

130. W starostwie powiatowym można: 

a) otrzymać dowód osobisty 

b) zawrzeć małżeństwo 

c) otrzymać prawo jazdy 

d) otrzymać paszport 

 

131. W urzędzie wojewódzkim można: 

a) otrzymać dowód osobisty 

b) otrzymać prawo jazdy 

c) otrzymać paszport 

d) zawrzeć związek małżeński 

 

132. PESEL: 

a) to skrót, który oznacza Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności 

b) to skrót, który oznacza system ewidencji podatników 

c) to skrót, który oznacza Polski System Ewidencji Składek Ubezpieczeniowych 

d) to skrót, który oznacza Powszechny Europejski System Ewidencji Leków 

 

133. Stwierdzenie, że człowiek jest istotą społeczną i polityczną, stworzoną do życia w państwie: 

a) pochodzi od Św. Augustyna 

b) pochodzi od Św. Tomasz z Akwinu 

c) pochodzi od Platona 

d) pochodzi od Arystotelesa 

 

134. Teistyczną koncepcję genezy państwa: 

a) stworzył Św. Augustyn 

b) stworzył Św. Tomasz z Akwinu 

c) stworzył Platon 

d) stworzył Arystoteles 

 

135. Św. Tomasz z Akwinu twierdził, że: 

a) władza i państwo pochodzą od Boga 

b) władza pochodzi od Boga, państwo jest dziełem ludzi 

c) władza i państwo nie mają nic wspólnego z religią 

d) władza jest kwestią ludzi, państwo dziełem Boga 

 

136. Możliwość wypowiedzenia posłuszeństwa władzy łamiącej prawo: 
a) zakłada koncepcja umowy społecznej 
b) zakłada koncepcja teistycznej genezy państwa 
c) zakłada koncepcja naturalnej genezy państwa 
d) zakłada koncepcja podboju 
 

137. Teoria genezy państwa na drodze podboju: 

a) została stworzona przez L. Gumplowicza 

b) została stworzona przez K. Marksa 

c) została stworzona przez I. Kanta 

d) została stworzona przez N. Machiavellego 
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138. Teoria państwa jako narzędzia ucisku klasy wyzyskiwanej przez posiadającą: 

a) została stworzona przez K. Marksa i F. Engelsa 

b) została stworzona przez T. Hobbesa i J. Locke’a 

c) została stworzona przez L. Gumplowicza i W.I. Lenina 

d) została stworzona przez N. Machiavelliego i L. Gumplowicza 

 

139. Koncepcja, w myśl której państwo jest wrogiem człowieka i wolności: 

a) to anarchizm 

b) to nacjonalizm 

c) to etatyzm 

d) to totalitaryzm 

 

140. Ideologia przyznająca prymat narodowi i domagająca się podporządkowania wszystkich innych 

interesów interesom narodu: 

a) to nacjonalizm 

b) to patriotyzm 

c) to autorytaryzm 

d) to anarchizm 

 

141. Postrzeganie zbiorowości, w której żyjemy, jako narodu: 

a) to świadomość narodowa 

b) to nacjonalizm 

c) to patriotyzm 

d) to kultura narodowa 

 

142. Tradycja, wspólna historia, język i symbole tożsamości spajające człowieka z narodem: 

a) to więź narodowa 

b) to więź obywatelska 

c) to nacjonalizm  

d) to patriotyzm 

 

143. Prawo do nabycia obywatelstwa danego państwa: 

a) z powodu urodzenia się na jego terytorium to prawo krwi 

b) z powodu urodzenia się na jego terytorium to prawo ziemi 

c) z powodu urodzenia się na jego terytorium to prawo państwowe 

d) z powodu urodzenia się na jego terytorium to prawo narodowe 

 

144. Prawo do nabycia obywatelstwa rodziców: 

a) to prawo rodzinne 

b) to prawo krwi 

c) to prawo narodowe 

d) to prawo ziemi 

 

145. Uproszczone postrzeganie rzeczywistości: 

a) określamy mianem stereotypu 

b) określamy mianem uprzedzenia 

c) określamy mianem konserwatyzmu 

d) określamy mianem skrótu myślowego 
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146. Wiara w wyższość jednej rasy nad pozostałymi: 

a) to patriotyzm 

b) to szowinizm 

c) to nacjonalizm 

d) to rasizm 

 

147. Roman Dmowski: 

a) był politykiem i ideologiem polskiego nacjonalizmu 

b) był politykiem i ideologiem polskiego socjalizmu 

c) był politykiem i ideologiem polskiego komunizmu 

d) był politykiem i ideologiem polskiego komunitaryzmu 

 

148. Ideologia głosząca wyższość rasy aryjskiej i potrzebę stworzenia dla niej przestrzeni życiowej: 

a) to nazizm 

b) to komunizm 

c) to szowinizm 

d) to komunitaryzm 

 

149. Pogląd, zgodnie z którym ojczyzna i narodowość są obojętne, a ojczyzną jest cały świat: 

a) to patriotyzm 

b) to kosmopolityzm 

c) to komunizm 

d) to komunitaryzm 

 

150. Umiłowanie ojczyzny i gotowość do poświęceń dla niej przy zachowaniu szacunku dla innych narodów: 

a) to nacjonalizm 

b) to szowinizm 

c) to nazizm 

d) to patriotyzm 

 

151. Postawa męstwa, bohaterstwa i dzielności: 

a) heroizm 

b) humanizm 

c) hedonizm 

d) humanitaryzm 

 

152. Osoby narodowości polskiej zachowujące kontakt z krajem i kulturą polską mieszkające za granicą: 

a) nazywamy Polonią 

b) nazywamy Polonistami 

c) nazywamy Polonusami 

d) nazywamy Polonikami 

 

153. Wyjazd z jednego państwa celem osiedlenia się w innym: 

a) to emigracja 

b) to imigracja 

c) to diaspora 

d) to Polonia 
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154. Diaspora polska: 

a) jest najmniej liczna w Ameryce Północnej 

b) jest najmniej liczna w Europie Zachodniej 

c) jest najmniej liczna w Ameryce Południowej 

d) jest najmniej liczna w Azji 
 

155. Do mechanizmów typowych dla demokracji bezpośredniej: 

a) zalicza się inicjatywę ludową i referendum 

b) zalicza się referendum i weto ustawodawcze 

c) zalicza się weto ustawodawcze i inicjatywę ludową 

d) zalicza się plebiscyt i weto ustawodawcze 

 

156. W myśl koncepcji trójpodziału władzy: 

a) wyróżnia się władze ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą 

b) wyróżnia się władze demokratyczną, wykonawczą, sądowniczą 

c) wyróżnia się władze demokratyczną, autorytarną, totalitarną, 

d) wyróżnia się władze ustawodawczą, wykonawczą, samorządową 

 

157. Ustrój polityczny dający państwu pełnię władzy nad obywatelami: 

a) to demokracja 

b) to autorytaryzm 

c) to monarchia 

d) to totalitaryzm 

 

158. Partie polityczne niebędące u władzy, a dążące do jej przejęcia: 

a) to opozycja 

b) to irredenta 

c) to sojusznicy 

d) to koalicjanci 

 

159. Najwyższy akt prawny w państwie: 

a) to kodeks 

b) to ustawa 

c) to konstytucja 

d) to dekret 

 

160. Prześladowania przeciwników politycznych: 

a) to reperkusje 

b) to redresje 

c) to represje 

d) to remisje 

 

161. Laureatem pokojowej nagrody Nobla i prezydentem: 

a) był L. Kaczyński 

b) był L. Wałęsa 

c) był A. Hoffman 

d) był T. Mazowiecki 

 

162. Pierwszym niekomunistycznym premierem: 

a) Polski po II wojnie światowej został L. Wałęsa 

b) Polski po II wojnie światowej został J. Kaczyński 

c) Polski po II wojnie światowej został L. Balcerowicz 

d) Polski po II wojnie światowej został T. Mazowiecki 
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163. Czynne prawo wyborcze: 

a) to prawo Do bycia wybranym w wyborach 

b) to prawo Do głosowania w wyborach 

c) to prawo Do organizowania wyborów 

d) to prawo Do wystawiania kandydatów w wyborach 

 

164. Bierne prawo wyborcze: 

a) to prawo do startowania w wyborach 

b) to prawo do głosowania w wyborach 

c) to prawo do organizowania wyborów 

d) to prawo do przynależenia do komitetu wyborczego 

 

165. O mandat posła mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy: 

a) ukończyli 18 lat 

b) ukończyli 21 lat 

c) ukończyli 30 lat 

d) ukończyli 35 lat 

 

166. Dobrowolne organizacje społeczne skupiające ludzi o podobnych poglądach, dążące do zdobycia i 

utrzymania władzy: 

a) to związki zawodowe 

b) to partie polityczne 

c) to elity polityczne 

d) to stowarzyszenia 

 

167. Unia Europejska liczyła: 

a) w 2015 roku 25 państw członkowskich  

b) w 2015 roku 26 państw członkowskich 

c) w 2015 roku 27 państw członkowskich 

d) w 2015 roku 28 państw członkowskich 

 

168. W lipcu 2013 roku do Unii Europejskiej dołączyła: 

a) Chorwacja 

b) Czarnogóra 

c) Macedonia  

d) Serbia 

 

169. Państwem członkowskim Unii Europejskiej nie jest: 

a) Szwajcaria  

b) Norwegia 

c) Lichtenstein 

d) wszystkie powyższe  

 

170. Do strefy euro nie należy (stan na 2016 rok): 

a) Cypr 

b) Słowacja 

c) Słowenia 

d) Szwecja 
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171. Państwem nieposiadającym oficjalnego statusu kandydata do Unii Europejskiej: 

a) jest Albania  

b) jest Czarnogóra 

c) jest Kosowo 

d) jest Turcja  

 

172. Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej od roku: 

a) 2002 

b) 2004 

c) 2006 

d) 2008 

 

173. Polska jest państwem członkowskim: 

a) EFTA od 1999 roku 

b) NATO od 1999 roku 

c) OECD od 1999 roku 

d) UE od 1999 roku 

 

174. Do podmiotów gospodarki rynkowej: 

a) zaliczamy przedsiębiorstwa 

b) zaliczamy państwo 

c) zaliczamy gospodarstwa domowe 

d) wszystkie powyższe 

 

175. Stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ: 

a) nie jest Francja 

b) nie są Niemcy 

c) nie są Stany Zjednoczone 

d) nie jest Wielka Brytania 

 

176. Z punktu widzenia rynku pracy do ludności aktywnej zawodowo: 

a) zaliczamy pracujących 

b) zaliczamy bezrobotnych 

c) zaliczamy pracujących i bezrobotnych 

d) żadne z powyższych 

 

177. Z punktu widzenia rynku pracy osobą bierną zawodowo nie jest: 

a) student w trybie dziennym 

b) emeryt 

c) bezrobotny 

d) żadne z powyższych  

 

178. W Polsce do osób bezrobotnych nie zalicza się: 

a) dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia 

b) osób w wieku emerytalnym 

c) biernych zawodowo 

d) wszystkie powyższe  
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179. Globalizacja: 

a) to proces, który dotyczy społeczeństw 

b) to proces, który dotyczy gospodarek 

c) to proces, który dotyczy kultur 

d) wszystkie powyższe 

 

180. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące globalizacji:  

a) skutki globalizacji są wyłącznie pozytywne 

b) skutki globalizacji są wyłącznie negatywne 

c) skutki globalizacji w nierównym stopniu dotykają państwa świata 

d) skutki globalizacji w równym stopniu dotykają państwa świata 

 

181. Unia Europejska to przykład: 

a) współpracy regionalnej 

b) organizacji międzynarodowej o charakterze globalnym 

c) porozumienia handlowego 

d) nieformalnego ugrupowania regionalnego 

 

182. Popyt na dane dobro wzrośnie, gdy: 

a) wzrośnie cena danego dobra 

b) wzrośnie liczba nabywców danego dobra 

c) wzrośnie liczba producentów danego dobra 

d) spadnie cena danego dobra  

 

183. Podaż danego dobra jest uwarunkowana: 

a) kosztami produkcji 

b) technologią produkcji 

c) liczbą producentów danego dobra 

d) wszystkie powyższe  

 

184. Zmiana konstytucji związana jest z koniecznością:  

a) przeprowadzenia referendum 

b) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa  

c) przeprowadzenia referendum jeśli zmiana dotyczy podstaw ustrojowych państwa 

d) przeprowadzenia referendum jeśli zmiana dotyczy trybu zmiany konstytucji 

 

185. Urzędnik służby cywilnej: 

a) powinien być neutralny politycznie w podejmowanych decyzjach 

b) reprezentuje większość parlamentarną w organach administracji publicznej 

c) reprezentuje większość parlamentarną w organach administracji samorządowej 

d) to inaczej członek gabinetu politycznego posła lub senatora 

 

186. Trybunał Konstytucyjny: 

a) orzeka o legalności źródeł prawa 

b) decyduje o odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta 

c) jest ostateczną instancją odwoławczą w państwie 

d) jest każdorazowo powoływany na kadencję kolejnego Sejmu 

 

187. Rzecznik Praw Obywatelskich: 

a) przewodniczy Najwyższej Izbie Kontroli 

b) stoi na straży praw i wolności obywatelskich 

c) jest odpowiedzialny przed Prezydentem 
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d) może być powołany tylko na jedną kadencję 

 

188. Najwyższa Izba Kontroli: 

a) jest ostateczną instancją odwoławczą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

b) kontroluje sprawowanie mandatu posła i senatora 

c) sprawuje kontrolę nad wydatkowaniem środków na cele publiczne oraz korzystania z majątku 

publicznego 

d) jest strukturą podległą Rzecznikowi Praw Obywatelskich 

 

189. Najwyższa Izba Kontroli: 

a) podlega Prezydentowi 

b) podlega Sejmowi 

c) podlega Radzie Ministrów 

d) jest niezawisła 

 

190. Trybunał Stanu: 

a) to tradycyjne określenie Sądu Najwyższego 

b) jest powołany do orzekania o odpowiedzialności parlamentarnej posłów i senatorów 

c) jest powołany do orzekania o odpowiedzialności za naruszenie konstytucji lub ustaw w związku z 

zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie sprawowania swojej funkcji 

d) jest instancją odwoławczą od orzeczeń Najwyższej Izby Kontroli 

 

191. Sąd Najwyższy: 

a) jest ostateczną instancją odwoławczą w postępowaniach karnym i cywilnym 

b) orzeka o odpowiedzialności konstytucyjnej Premiera, ministrów oraz Prezydenta 

c) orzeka o zgodności ustaw z konstytucją 

d) orzeka o zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi 

 

192. Ważność wyborów parlamentarnych: 

a) stwierdza Sąd Najwyższy 

b) stwierdza Trybunał Konstytucyjny 

c) stwierdza Trybunał Stanu 

d) stwierdza Państwowa Komisja Wyborcza 

 

193. Które zdanie dotyczące mandatu posła/senatora jest prawdziwe: 

a) można jednocześnie piastować mandat posła i senatora 

b) można jednocześnie piastować  mandat posła i być wojewodą 

c) można jednocześnie piastować mandat posła i być radnym gminy  

d) można jednocześnie piastować mandat posła i być członkiem rządu 

 

194. Siedziba główna ONZ: 

a) mieści się w Nowym Jorku 

b) mieści się w Hadze 

c) mieści się w Brukseli 

d) mieści się w Luksemburgu 

 

195. Prawidłowe wymogi biernego prawa wyborczego w Polsce to: 

a) do Sejmu – 18 lat, do Parlamentu Europejskiego – 18 lat, do Senatu – 21 lat  
b) do Sejmu – 21 lat, do Parlamentu Europejskiego – 25 lat, do Senatu – 35 lat  
c) do Sejmu – 21 lat, do Parlamentu Europejskiego – 21 lat, do Senatu – 30 lat  
d) do Sejmu – 18 lat, do Parlamentu Europejskiego – 21 lat, do Senatu – 30 lat  
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196. W głosowaniu parlamentarnym większość 3/5 głosów: 
a) większość zwykła 
b) większość bezwzględna 
c) większość kwalifikowana 
d) większość wymagana do zmiany konstytucji 

 
197. Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na: 
a) promocji wysokiego wzrostu gospodarczego 
b) pomocy państwom rozwijającym się w procesie rozwoju własnego przemysłu i możliwości 

wytwórczych 
c) zaspokajaniu obecnych potrzeb bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie 
d) tworzeniu programów pomocowych dla państw rozwijających się tak by ich poziom rozwoju 

gospodarczego zrównał się z państwami rozwiniętymi 
 

198. Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów: 

a) polega na podjęciu bezpośrednich rozmów przez strony konfliktu 
b) polega na poddaniu konfliktu pod osąd społeczny 
c) polega na rozstrzygnięciu konfliktu przez wybranego arbitra 
d) polega na pośredniczeniu osoby bezstronnej w sporze w celu ułatwienia stronom konfliktu 

osiągnięcia porozumienia 
 

199. Konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej jest: 
a) Centralne Biuro Antykorupcyjne  
b) Komisja Nadzoru Bankowego  
c) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  
d) Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
 
200. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: 
a) Sprawuje nadzór nad mediami publicznymi 
b) na straży wolności słowa oraz zapewnienia prawa obywatelom od rzetelnej informacji telewizyjnej i 

radiowej 
c) powołuje dyrektora Telewizji Publicznej oraz Polskiego Radia  
d) jest organem konsultacyjnym rządu 

 

 


