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1. (1 pkt) Prewencyjne egzekucje osób podejrzanych o handel narkotykami są oficjalnie elementem 
kampanii zwalczania przestępczości: 
a) w Tajlandii, 
b) na Filipinach, 
c) w Chińskiej Republice Ludowej, 
d) w Singapurze. 
 
2. (1 pkt) Eva Peron była słynną działaczką polityczną i żoną prezydenta: 
a) Argentyny, 
b) Nikaragui, 
c) Chile, 
d) Holandii. 
 
3. (1 pkt) W wyniku impeachmentu skrócono sprawowanie władzy przez: 
a) premiera Nicolasa Sarkozy’ego we Francji, 
b) prezydenta Francji Jacques’a Chiraca, 
c) prezydent Brazylii Dilmy Rousseff, 
d) papieża Benedykta XVI. 
 
4. (1 pkt) Nowy Jedwabny Szlak to inicjatywa polityczno-gospodarcza: 
a) Indii, 
b) Islamskiej Republiki Iranu, 
c) Federacji Rosyjskiej, 
d) Chińskiej Republiki Ludowej. 
 
5. (1 pkt) Obecny przywódca Korei Północnej to: 
a) Kim Ir Sen, 
b) Kim Dzong Il, 
c) Kim Dzong Un, 
d) Kim Ban Minh. 
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Rysunek 1 przedstawia mapę świata, na której zaznaczono państwa wchodzące w skład Rady 
Bezpieczeństwa ONZ. Wykorzystaj ją do odpowiedzi na pytanie nr 6. 
 

 

 

Źródło grafiki: Wikipedia,  
United Nations Security Council in 201 https://en.wikipedia.org/wiki/File:UNSC_2016.svg (dostęp 
3.11.2016), dane zgodne z: United Nations Security Council, Current Members, 
http://www.un.org/en/sc/members/ (dostęp 3.11.2016) 
 
6. (1 pkt) Wszystkie państwa będące stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ położone są na półkuli: 
a) północnej, 
b) południowej, 
c) zachodniej, 
d) wschodniej. 
 
7. (1 pkt) Które z wymienionych państw nie jest federacją? 
a) Republika Federalna Niemiec, 
b) Republika Austrii, 
c) Wielka Brytania, 
d) Konfederacja Szwajcarska. 
 
8. (1 pkt) Apartheid był reżimem politycznym opartym na dyskryminacji rasowej obowiązującym w: 
a) Niemczech, 
b) Holandii, 
c) Belgii, 
d) Republice Południowej Afryki. 
 
9. (1 pkt) Najmniejszym państwem Europy pod względem zajmowanej powierzchni jest: 
a) Andora, 
b) Monako, 
c) San Marino, 
d) Watykan. 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:UNSC_2016.svg
http://www.un.org/en/sc/members/
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10. (1 pkt) Gibraltar jest terytorium zależnym: 
a) Hiszpanii, 
b) Maroka, 
c) Portugalii, 
d) Wielkiej Brytanii. 
 
11. (1 pkt) Państwem Partnerstwa Wschodniego nie jest: 
a) Białoruś, 
b) Federacja Rosyjska, 
c) Mołdawia, 
d) Ukraina. 
 
12. (1 pkt) Najludniejsze państwo członkowskie Unii Europejskiej to (stan na 2016 r.): 
a) Francja, 
b) Niemcy, 
c) Wielka Brytania, 
d) Włochy. 
 
13. (1 pkt) Rzeczpospolita Polska graniczy z: 
a) 5 państwami, 
b) 6 państwami, 
c) 7 państwami, 
d) 8 państwami. 
 
14. (1 pkt) Grupa Wyszehradzka powstała w roku:  
a) 1990, 
b) 1991, 
c) 1992, 
d) 1993. 
 
15. (1 pkt) Referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej odbyło się 
w: 
a) kwietniu 2016 r., 
b) maju 2016 r., 
c) czerwcu 2016 r., 
d) lipcu 2016 r. 
 
16. (1 pkt) W systemach autorytarnych naczelne miejsce zajmuje: 
a) władza wykonawcza, 
b) władza sądownicza, 
c) władza ustawodawcza, 
d) władza ustrojodawcza. 
 
17. (1 pkt) Zasada proporcjonalności stosowana jest w Polsce w wyborach: 
a) prezydenckich, 
b) do Senatu, 
c) do rad gmin niebędących miastami 
na prawach powiatu, 
d) do Sejmu. 
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18. (1 pkt) Organem samorządu nie jest: 
a) prezydent miasta, 
b) starosta, 
c) marszałek województwa, 
d) wojewoda. 
 
19. (1 pkt) Koncepcję człowieka jako zwierzęcia politycznego (istoty społecznej) wprowadził: 
a) Arystoteles, 
b) Platon, 
c) Plotyn, 
d) Seneka. 
 
Rysunek 2 przedstawia 15 państw o najwyższym udziale uchodźców w populacji. Wykorzystaj go do 
odpowiedzi na pytania 20 i 21. 
 

 

 
20. (1 pkt) W którym państwie członkowskim Unii Europejskiej (w 2015 r.) udział uchodźców w populacji 
był największy(na 1000 mieszkańców): 
a) w Niemczech, 
b) w Szwecji, 
c) na Malcie, 
d) w Turcji. 
 
21. (2 pkt) Ile spośród państw wymienionych na rysunku 2 znajduje się w Afryce? 
a) 5, 
b) 6, 
c) 7, 
d) 8. 
 
22. (2 pkt) Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych został utworzony z inicjatywy: 
a) Japonii, 
b) Chińskiej Republiki Ludowej, 
c) Indii, 
d) Federacji Rosyjskiej. 
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23. (2 pkt) Do kompetencji Zgromadzenia Narodowego w Polsce nie należy: 
a) przyjmowanie przysięgi prezydenckiej, 
b) uznawanie trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, 
c) uchwalanie konstytucji, 
d) wysłuchiwanie orędzia prezydenta RP. 
 
24. (2 pkt) Zadaniem Trybunału Stanu jest: 
a) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa, 
b) pociąganie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, które ze względu na zajmowane stanowisko lub 
urząd naruszyły Konstytucję RP lub ustawy, 
c) orzekanie o zgodności m.in. ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją RP, 
d) orzekanie o przeszkodach w sprawowaniu urzędu Prezydenta RP. 
 
25. (2 pkt) Sanacja – jedno z haseł głoszonych przez zwolenników J. Piłsudskiego w czasie zamachu stanu 
w maju 1926 r. –miała oznaczać: 
a) reformę sił zbrojnych i aparatu bezpieczeństwa, 
b) uzdrowienie systemu edukacji publicznej, 
c) uzdrowienie sytuacji politycznej w państwie, 
d) reformę systemu opieki zdrowotnej. 
 
26. (2 pkt) Przykładem organizacji międzynarodowej powołanej na czas określony jest:  
a) CEFTA, 
b) Euratom, 
c) EWG, 
d) EWWiS. 
 
27. (2 pkt) „Deklaracja praw człowieka i obywatela” została uchwalona we Francji przez: 
a) Konstytuantę, 
b) Zgromadzenie Narodowe, 
c) Stany Generalne, 
d) Radę Narodową. 
 
28. (2 pkt) Norwegia nie uczestniczy w inicjatywie o nazwie:  
a) Rada Bałtycka, 
b) Rada Nordycka, 
c) Rada Państw Morza Bałtyckiego, 
d) Rada Północna. 
 
29. (2 pkt) Państwem członkowskim EFTA nie jest: 
a) Lichtenstein, 
b) Luksemburg, 
c) Islandia, 
d) Szwajcaria. 
 
30. (2 pkt) Spór terytorialny między Japonią a ChRL dotyczy: 
a) Morza Południowochińskiego, 
b) Morza Wschodniochińskiego, 
c) Morza Zachodniochińskiego, 
d) Cieśniny Sundajskiej. 
 


