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TEST
1. (1 pkt) Emmanuel Macron jest z wykształcenia:
a) ekonomistą,
b) filozofem,
c) finansistą,
d) prawnikiem.
2. (1 pkt) W którym z wymienionych państw miał miejsce impeachment głowy państwa?
a) Korei Południowej,
b) Bangladeszu,
c) Tajwanie,
d) Mjanmie.
3. (1 pkt) W którym z wymienionych państw w 2017 r. nie odbywają się wybory parlamentarne?
a) Danii,
b) Niemczech,
c) Wielkiej Brytanii,
d) Holandii.
4. (1 pkt) Wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla Prezesa Rady Ministrów RP może złożyć grupa:
a) 30 posłów,
b) 30 posłów i 16 senatorów,
c) 16 posłów i 30 senatorów,
d) 46 posłów.
5. (1 pkt) Długość kadencji Parlamentu Europejskiego to:
a) 4 lata,
b) 5 lat,
c) 6 lat,
d) nie więcej niż 4 lata.
6. (1 pkt) Który rozdział Konstytucji RP z 1997 r. zawiera prawa i obowiązki obywatelskie?
a) Rozdział I,
b) Rozdział II,
c) Rozdział III,
d) Rozdział IV.
7. (1 pkt) Demokracja, w której obywatele podejmują decyzje przez swoich przedstawicieli sprawujących
władzę, to demokracja:
a) ludowa,
b) bezpośrednia,
c) pośrednia,
d) szlachecka.
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8. (1 pkt) Prześladowanie lub złe traktowanie jakiejś grupy lub jednostki w społeczeństwie w związku z jej
odrębnością narodowościową, rasową, wyznaniem itp. nazywamy:
a) dyskryminacją,
b) czystką,
c) terrorem,
d) patriotyzmem.
9. (1 pkt) Do funkcji państwa nie jest zaliczana funkcja:
a) wychowawcza,
b) kulturowa,
c) kultowa,
d) ochronna.
10. (1 pkt) Twórcą teistycznej teorii genezy państwa był:
a) św. Wojciech,
b) św. Paweł,
c) św. Augustyn,
d) św. Tomasz.
11. (2 pkt) Norbert Hofer to przedstawiciel nurtu populistycznego:
a) we Francji,
b) w Niemczech,
c) w Austrii,
d) w Holandii.
12. (2 pkt) Xi Jinping to:
a) prezydent Chińskiej Republiki Ludowej,
b) prezydent Republiki Chińskiej,
c) premier Chińskiej Republiki Ludowej,
d) przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej.
13. (2 pkt) W sporze o swobodę przepływu na Morzu Południowochińskim istotną rolę odgrywa
Konwencja o prawie morza. Które z wymienionych państw–stron w sporze nie jest jej sygnatariuszem?
a) Chińska Republika Ludowa,
b) Filipiny,
c) Korea Południowa,
d) Stany Zjednoczone Ameryki.
14. (2 pkt) Japonia była pierwszym państwem azjatyckim, które miało kolonie w Azji. Pierwszą z nich:
a) była Korea,
b) była Mandżuria,
c) był Tajwan,
d) była Indonezja.
15. (2 pkt) Wydanie pozwolenia na budowę domu leży w kompetencjach władz:
a) gminy,
b) powiatu,
c) województwa,
d) resortu budownictwa.
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16. (2 pkt) Pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce był(a):
a) Janusz Kochanowski,
b) Ewa Łętowska,
c) Tadeusz Zieliński,
d) Adam Zieliński.
17. (2 pkt) Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w:
a) 1962 roku,
b) 1972 roku,
c) 1982 roku,
d) 1992 roku.
18. (2 pkt) Do systemu ONZ nie należy:
a) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
b) Światowa Organizacja Zdrowia,
c) Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju,
d) Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
19. (2 pkt) W którym roku pierwsza kobieta została Prezesem Rady Ministrów RP?
a) 1992,
b) 2014,
c) 2015,
d) 2016.
20. (2 pkt) Premierem Ukrainy jest:
a) Arsenij Jaceniuk,
b) Wołodymyr Hrojsman,
c) Ołeksandr Turczynow,
d) Andrij Parubij.
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