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1. Twórcą piramidy potrzeb był:
a) A. Maslow.
b) F. Zimbardo.
c) P. Pawłow.
d) N. Makarow.
2. Zgodnie z zasadą hierarchiczności potrzeb w pierwszej kolejności zaspokajane są potrzeby:
a) szacunku i samorealizacji.
b) miłości i przynależności.
c) bezpieczeństwa.
d) fizjologiczne.
3. Która z postaw nie jest postawą prospołeczną?
a) Odwaga cywilna.
b) Proaktywność.
c) Prawdomówność.
d) Słowność.
4. Mała grupa, której członków łączy silna więź osobista, a kontakty w jej ramach mają charakter
bezpośredni, to grupa:
a) formalna.
b) wtórna.
c) zadaniowa.
d) pierwotna.
5. Grupa, której członkowie połączeni są więzią formalną w wyniku wykonywania danych ról
społecznych jest:
a) formalna.
b) wtórna.
c) zadaniowa.
d) pierwotna.
6. Metoda rozwiązywania konfliktu, w której trzecia strona doradza, poszukuje rozwiązania, ale
zachowuje bezstronność i nie narzuca rozwiązania, to:
a) arbitraż.
b) mediacja.
c) koncyliacja.
d) walka.
7. Proces uczenia się zachowań społecznych to:
a) socjalizacja.
b) ustosunkowanie.
c) specjalizacja.
d) uspołecznianie.
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8. Który z czynników nie charakteryzuje postaw?
a) Behawioralny.
b) Emocjonalny.
c) Poznawczy.
d) Społeczny.
9. Zespół cech i zachowań jednostki, które wyróżniają ją wśród innych ludzi i przejawiają się w jej
relacjach ze światem, to:
a) temperament.
b) uzdolnienia.
c) osobowość.
d) postawy.
10. Trwałe cechy, charakteryzowane przez czynniki poznawcze, emocjonalne i behawioralne, wpływające
na stosunek człowieka do danego przedmiotu, to:
a) postawy.
b) osobowość.
c) uzdolnienia.
d) temperament.
11. Dominacja prawa nad państwem (konieczność działania przez organy państwa na podstawie prawa i
w jego granicach) oraz równość wobec prawa to cecha:
a) państwa prawa.
b) państwa narodowego.
c) państwa autorytarnego.
d) państwa totalitarnego.
12. Różnorodność głoszonych poglądów i wielość organizacji, mogących działać w państwie
demokratycznym, to:
a) pluralizm.
b) demokracja.
c) trójpodział władzy.
d) suwerenność narodu.
13. Co nie jest przejawem demokracji bezpośredniej?
a) Referendum.
b) Plebiscyt.
c) Inicjatywa ludowa.
d) Impeachment.
14. Zwalczanie lub dyskryminowanie mniejszości przez większość to:
a) demokracja.
b) dyktatura większości.i
c) populizm.
d) suwerenność narodu.
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15. Składanie obietnic politycznych lub społecznych bez pokrycia w celu uzyskania jak największego
poparcia to:
a) demokracja.
b) populizm.
c) partiokracja.
d) plutokracja.
16. Demokracja ateńska była demokracją:
a) pośrednią.
b) przedstawicielską.
c) deliberatywną.
d) bezpośrednią.

17. Słowo „demokracja” pochodzi ze starożytnej Greki (δημοκρατία) i dosłownie oznacza:
a) rządy przedstawicielskie.
b) rządy najlepszych.
c) rządy ludu.
d) rządy większości.

18. Teoretykiem umowy społecznej nie był:
a) Tomasz Hobbes.
b) John Locke.
c) Jak Jakub Rousseau.
d) Tomasz More.

19. Ograniczenie pluralizmu politycznego i swobód obywatelskich, przy wzmocnionej pozycji państwa lub
jednostki i braku wszechogarniającej ideologii, to cechy charakterystyczne reżimów politycznych w
państwach:
a) demokratycznych.
b) totalitarnych.
c) autorytarnych.
d) komunitarnych.

20. Przeciwnikiem rządów demokratycznych nie był:
a) Włodzimierz I. Lenin.
b) Platon.
c) John Locke.
d) Józef Piłsudski.
21. W grudniu 2016 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła:
a) 7,5 proc.
b) 8,3 proc.
c) 9 proc.
d) 10 proc.
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22. Do zasobów naturalnych nie zalicza się
a) powietrza.
b) wody.
c) surowców.
d) pracy.
23. Do zasobów nieodnawialnych nie zalicza się:
a) węgla.
b) ropy naftowej.
c) lasu.
d) czasu.
24. System gospodarki centralnie planowanej nie panował w:
a) Kambodży.
b) Tajlandii.
c) Wietnamie.
d) Chinach.

25. Rynek zdominowany lub utworzony przez kilku producentów, mających możliwość dyktowania cen i
utrudniania innym producentom wejścia na rynek, to:
a) monopol.
b) oligopol.
c) konkurencja doskonała.
d) konkurencja monopolistyczna.

26. Hiperinflacja to inflacja większa niż:
a) 0–5 proc. w skali roku.
b) 5–20 proc. w skali roku.
c) 20–50 proc. w skali roku.
d) powyżej 50 proc. w skali roku.

27. Wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce to:
a) inflacja.
b) deflacja.
c) stagflacja.
d) stagnacja.

28. Jakiej funkcji nie pełni Narodowy Bank Polski?
a) Banku handlowego.
b) Banku emisyjnego.
c) Banku rządu i państwa.
d) Banku banków komercyjnych.
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29. Bank emisyjny:
a) udziela kredytu instytucjom państwowym.
b) dba o bezpieczeństwo pieniędzy zgromadzonych w bankach komercyjnych.
c) drukuje i wprowadza do obiegu pieniądze, samodzielnie ustalając niezbędną ilość.
d) prowadzi rachunki międzybankowe.
30. Inflacja (CPI) w Polsce w grudniu 2016 r. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku
wynosiła:
a) 0,8 proc.
b) 2,5 proc.
c) 5 proc.
d) 8 proc.
31. Głównym organem decyzyjnym i prawodawczym UE jest:
a) Rada Europejska.
b) Rada Europy.
c) Rada Unii Europejskiej.
d) Parlament Europejski.
32. Najważniejszą instytucją polityczną Unii Europejskiej, inicjującą dalszą integrację i określającą ogólne
kierunki polityki UE, jest:
a) Rada Europejska.
b) Rada Europy.
c) Rada Unii Europejskiej.
d) Parlament Europejski.
33. Ile państw wchodzi obecnie w skład Unii Europejskiej (stan na luty 2017 r.)?
a) 25.
b) 26.
c) 27.
d) 28.
34. Traktat o Unii Europejskiej podpisano w 1992 r. w:
a) Lizbonie.
b) Rzymie.
c) Maastricht.
d) Nicei.
35. Robert Schuman był:
a) ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.
b) ministrem spraw zagranicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
c) ministrem spraw zagranicznych Holandii.
d) ministrem spraw zagranicznych Francji.
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36. W USA wybory do Senatu są organizowane:
a) co 2 lata.
b) co 3 lata.
c) co 4 lata.
d) co 6 lat.
37. Najwięcej emigrantów z Syrii:
a) przyjęła Turcja.
b) przyjął Liban.
c) przyjęły Niemcy.
d) przyjęła Grecja.
38. Kadencja członka Izby Reprezentantów w USA jest:
a) dwukrotnie dłuższa niż kadencja senatora.
b) równa kadencji senatora.
c) dwukrotnie krótsza niż kadencja Senatu.
d) żadne z powyższych.
39. CETA to skrót nazwy:
a) umowy o wolnym handlu między USA a UE.
b) umowy o wolnym handlu między Kanadą, USA i Meksykiem.
c) umowy o wolnym handlu między Kanadą a UE.
d) umowy o wolnym handlu między Chińska Republiką Ludową a UE.
40. Najwięcej przedstawicieli do izby wyższej parlamentu wybierają obywatele:
a) Niemiec.
b) Wielkiej Brytanii.
c) USA.
d) Słowacji.
41. W polskim Sejmie tajność obrad jest wprowadzana:
a) gdy za wnioskiem zagłosuje więcej posłów niż przeciwko niemu.
b) gdy za wnioskiem zagłosuje 231 posłów.
c) gdy za wnioskiem zagłosuje 345 posłów.
d) na wniosek konwentu seniorów.
42. Stroną procesu sądowego nie jest:
a) oskarżony.
b) powód.
c) podejrzany.
d) pozwany.
43. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek:
a) prezesa Rady Ministrów.
b) Sejmu.
c) Zgromadzenia Narodowego.
d) obywateli, wyrażony w ramach inicjatywy ludowej.
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44. W Polsce Trybunał Konstytucyjny:
a) orzeka w drugiej instancji o zgodności uchwał organów samorządu terytorialnego z ustawami.
b) stwierdza ważność wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
c) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi organami państwa.
d) stwierdza o niezdolności prezydenta do pełnienia urzędu.
45. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wydać:
a) rozporządzenie z mocą ustawy.
b) uchwałę uchylającą ustawę.
c) ustawę o zmianie ustawy.
d) zarządzenie nowelizujące ustawę.
46. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji:
a) jest instytucją promocji polityki Rady Ministrów.
b) stoi na straży wolności słowa oraz zapewnienia prawa obywatelom od rzetelnej informacji
telewizyjnej i radiowej.
c) jest powoływana przez Prezydenta RP.
d) jest powoływana przez Sejm.
47. Kogo i do czego zobowiązuje Konstytucja RP w sytuacji, gdy Sejm nie udzieli wotum zaufania Radzie
Ministrów powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, którego desygnował Prezydent RP?
a) Zobowiązuje Prezydenta RP do skrócenia kadencji Sejmu.
b) Zobowiązuje Prezydenta RP do powołania rządu mniejszościowego.
c) Zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do powołania nowej Rady Ministrów.
d) Zobowiązuje Sejm do wyboru Prezesa Rady Ministrów.
48. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez:
a) Radę Ministrów i przed nią odpowiada.
b) Prezydenta RP i przed nim odpowiada.
c) Sejm i przed nim odpowiada.
d) Senat i przed nim odpowiada.
49. Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich:
a) przysługuje tylko obywatelom RP.
b) przysługuje obywatelom RP i cudzoziemcom.
c) nie istnieje – Rzecznik pełni funkcje kontrolne z własnej inicjatywy, co gwarantuje mu
niezależność.
d) może być składana tylko po wyczerpaniu toku instancji.
50. Rzecznik Praw Obywatelskich przedkłada informację o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania
wolności i praw człowieka i obywatela w Polsce:
a) corocznie Radzie Ministrów.
b) corocznie Sejmowi i Senatowi.
c) corocznie Prezydentowi RP.
d) Radzie Ministrów na koniec kadencji – jest to podstawa do udzielenia mu absolutorium.
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51. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki:
a) jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy między państwami Grupy
Wyszehradzkiej.
b) nie ma statusu organizacji międzynarodowej.
c) ma siedzibę w Pradze.
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe.
52. Kryzys uchodźczy w Europie:
a) jest uznawany za największy taki kryzys w regionie od końca I wojny bałkańskiej.
b) wiąże się ze wzmożonym napływem uchodźców zwłaszcza z Algierii.
c) z jednakową siłą oddziałuje na wszystkie państwa europejskie.
d) jest spowodowany m.in. toczącymi się konfliktami zbrojnymi.
53. Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej:
a) to pierwotna nazwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
b) to pierwotna nazwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
c) to poprzedniczka Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
d) taka organizacja nigdy nie została powołana do życia.
54. Według Eurobarometru w 2015 roku instytucją UE, która cieszyła się największym zaufaniem
obywateli UE był(a):
a) Parlament Europejski.
b) Komisja Europejska.
c) Europejski Bank Centralny.
d) Rada Europy.
55. Frontex:
a) Ma siedzibę w Warszawie.
b) Ma siedzibę w Brukseli.
c) Ma siedzibę w Amsterdamie.
d) Ma siedzibę w Paryżu.
56. Pojęcie „obywatel państwa trzeciego”:
a) Obejmuje wyłącznie obywateli państw kandydackich.
b) Obejmuje wyłącznie obywateli państw EOG.
c) Obejmuje wyłącznie obywateli państw objętych ENP.
d) Obejmuje obywateli państw niebędących członkami UE.
57. Strefa Schengen:
a) Obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE.
b) Obejmuje wyłącznie państwa członkowskie UE.
c) Obejmuje 28 państw (stan na luty 2017).
d) Obejmuje m.in. Islandię i Norwegię.
58. V Republika Francuska:
a) To okres w historii Francji od roku 1945.
b) To okres w historii Francji od roku 1946.
c) To okres w historii Francji od roku 1958.
d) To okres w historii Francji od roku 1962.
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59. Wspólnota Niepodległych Państw:
a) Powstała w roku 1990.
b) Powstała w roku 1991.
c) Powstała w roku 1992.
d) Powstała w roku 1993.
60. Apatryda:
a) jest zawsze imigrantem.
b) to inaczej bezpaństwowiec.
c) to inaczej obywatel państwa trzeciego.
d) to jedno z określeń beneficjenta ochrony międzynarodowej.
61. Obywatelstwo polskie:
a) nabywa się wyłącznie przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi.
b) jest wyłącznie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
c) jest niezbywalne.
d) skutkuje tym, że obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu
powrotu do kraju.
62. W myśl Konstytucji RP wolność religii:
a) Jest każdemu zapewniona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Nie obejmuje posiadania świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi
wierzących.
c) Nie obejmuje prawa osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
d) Nie obejmuje uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie,
swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach,
praktykowanie i nauczanie.
63. Cudzoziemcy:
a) mogą korzystać z prawa azylu w Polsce.
b) mogą wstępować do Sił Zbrojnych RP.
c) nie mogą przebywać na terytorium Polski dłużej niż 3 tygodnie bez wizy
d) mogą podejmować legalną pracę bez zezwolenia.
64. Ekstradycja obywateli polskich:
a) jest bezwzględnie zakazana.
b) jest dopuszczalna w określonych warunkach, jeśli wyraził na nią zgodę sąd.
c) nie jest konieczna na terytorium UE.
d) nie wymaga zgody sądu.
65. Obywatel polski ma prawo:
a) do obrony ojczyzny.
b) do płacenia podatków.
c) do nietykalności i wolności osobistej.
d) do dbałości o stan środowiska.
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66. Prawo azylu:
a) Jest wymienione w artykule 15 Konstytucji RP.
b) Jest wymienione w artykule 56 Konstytucji RP.
c) Jest wymienione w artykule 97 Konstytucji RP.
d) Jest wymienione w artykule 117 Konstytucji RP.
67. Partnerstwo Transpacyficzne:
a) było chińskim projektem integracji państw Pacyfiku nieobejmującym członkostwem USA.
b) jest chińskim projektem integracji państw Pacyfiku nieobejmującym członkostwem USA.
c) było amerykańskim projektem integracji państw Pacyfiku nieobejmującym członkostwem
Chin.
d) jest amerykańskim projektem integracji państw Pacyfiku nieobejmującym członkostwem
Chin.
68. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych:
a) ma finansować rozwój chińskiej infrastruktury w Azji.
b) obejmuje członkostwem m.in. Polskę, Federację Rosyjską i Wielką Brytanię.
c) jeszcze nie istnieje.
d) powstał w 1919 r. z inicjatywy Lorda Curzona.
69. Nowy Jedwabny Szlak:
a) to organizacja międzynarodowa.
b) to projekt umowy o wolnym handlu w Azji, promowany przez CHRL.
c) to program AIIB (Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych).
d) to chińska deklaracja promocji integracji politycznej i gospodarczej w Europie i Azji.
70. BRICS:
a) to organizacja państw rozwijających się, zrzeszająca Brazylię, Rosję, Indonezję, Chiny i
Singapur.
b) to grupa państw kojarzonych z unikaniem podatków (tzw. raje podatkowe): Borneo,
Republika Zielnego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Cypr i Salwador.
c) to nieformalna platforma współpracy Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej
Afryki.
d) to organ Nowego Jedwabnego Szlaku (Bank Rozwoju Infrastruktury, Komunikacji i
Współpracy).
71. Rada Europy:
a) to organizacja międzynarodowa.
b) to instytucja Unii Europejskiej.
c) zrzesza wyłącznie państwa geograficznej Europy.
d) uległa rozwiązaniu po utworzeniu Unii Europejskiej. Karta Rady Europy wchodzi
natomiast w skład porządku prawnego UE.
72. Tarcza Antyrakietowa:
a) ma chronić USA i ich kluczowych sojuszników przed atakiem rakietowym.
b) ma chronić USA przed atakiem rakietowym.
c) ma chronić Federację Rosyjską przed atakiem rakietowym.
d) żadne z powyższych.
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73. Inicjatywa 16+1:
a) to inicjatywa współpracy 16 państw Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej z
Chinami.
b) to inicjatywa współpracy 16 państw Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej z USA.
c) to inicjatywa współpracy 16 państw Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej z Brukselą.
d) to inicjatywa współpracy 16 państw Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej z
Rosją.
74. Partnerstwo Wschodnie:
a) jest programem UE służącym akceleracji integracji nowych wschodnio-europejskich członków
UE.
b) jest kontynuacją rozwiązanego już Trójkąta Wyszehradzkiego.
c) jest formułą współpracy państw Trójkąta Wyszehradzkiego z państwami Europy Wschodniej
stowarzyszonymi z UE.
d) to wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, promowany głównie przez
Polskę.
75. Wyspy kurylskie:
a) są przedmiotem sporu między Federacją Rosyjską a Chinami.
b) są przedmiotem sporu między Federacją Rosyjską a Japonią.
c) są przedmiotem sporu między Federacją Rosyjską a Koreą Północną i Południową.
d) są regionem autonomicznym w ramach Federacji Rosyjskiej, którego integralności
terytorialnej strzeże rosyjska misja OBWE.
76. Rozpad Związku Radzieckiego:
a) spowodował powstanie 11 nowych państw w Europie i Azji.
b) spowodował powstanie 13 nowych państw w Europie i Azji.
c) spowodował powstanie 15 nowych państw w Europie i Azji.
d) spowodował powstanie 17 nowych państw w Europie i Azji.
77. Zamrożone konflikty na obszarze byłego ZSRR:
a) obejmują następujące państwa: Gruzję, Armenię, Azerbejdżan i Mołdowę.
b) obejmują następujące państwa: Armenię, Azerbejdżan, Federację Rosyjską i Turcję.
c) obejmują następujące państwa: Gruzję, Azerbejdżan, Federację Rosyjską i Mołdowę.
d) obejmują następujące państwa: Czeczenię, Gruzję, Federację Rosyjską, Armenię i
Azerbejdżan.
78. Ombudsman:
a) to organ władzy sądowniczej.
b) to organ władzy ustawodawczej.
c) to organ władzy wykonawczej.
d) żadne z powyższych.
79. Prawa wyborcze kobiet:
a) w Europie zostały najpóźniej przyznane w Szwajcarii.
b) w Europie zostały najpóźniej przyznane we Włoszech.
c) w Europie zostały najpóźniej przyznane w Związku Radzieckim.
d) w Europie zostały najpóźniej przyznane w Polsce.
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80. Dyskryminacja ze względu na płeć:
a) jest absolutnie zakazana.
b) jest dopuszczana ze względów obiektywnych (np. pod postacią oddzielnych toalet dla kobiet i
mężczyzn).
c) może być dopuszczalna ze względów merytorycznych (np. kobiety zachodzą w ciążę, więc
mogą, choć nie muszą, być pomijane w obsadzaniu funkcji wymagających stałej obecności w
pracy).
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
81. Obywatelskie nieposłuszeństwo:
a) jest prawem obywatela zapisanym w Konstytucji.
b) polega na odmowie stosowania prawa, z którym obywatel się nie zgadza.
c) wiąże się z gotowością obywatela do poniesienia kary za jego zastosowanie.
d) było pierwszy raz zastosowane we Francji w związku z wybuchem Rewolucji Francuskiej.
82. Rzecznik Praw Dziecka:
a) w Polsce jest organem równorzędnym z rzecznikiem praw pacjenta.
b) w Polsce jest organem pomocniczym rzecznika praw obywatelskich.
c) w Polsce jest organem konstytucyjnym.
d) w Polsce nie istnieje.
83. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego:
a) podlegają apelacji.
b) podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu.
c) obowiązują tylko na czas określony.
d) nie mają mocy wiążącej.
84. Trybunał Stanu:
a) sprawdza zgodność ustaw z Konstytucją.
b) nie obejmuje swoją jurysdykcją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
c) składa się z posłów i senatorów.
d) ma w swoim składzie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
85. Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich:
a) określa rozporządzenie ministra SWiA.
b) obejmują również kwestia związane z prawami człowieka.
c) uwarunkowane są osobowością Rzecznika.
d) zostały zawieszone na czas Euro 2012.
86. Rzeczpospolita Polska:
a) jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
b) jest państwem niesuwerennym.
c) jest kondominium.
d) jest demokracją ludową.
87. Monteskiusz i John Locke to filozofowie epoki:
a) Odrodzenia.
b) Oświecenia.
c) Romantyzmu.
d) Pozytywizmu.
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88. Tomasz Hobbes i Jan Jakub Rousseau:
a) stworzyli zasadę reprezentacji.
b) byli zwolennikami rządów parlamentu.
c) byli twórcami koncepcji umowy społecznej.
d) byli autorami pierwszej angielskiej konstytucji.
89. Przymiotniki wyborcze w wyborach do Sejmu w Polsce to:
a) powszechne, równe, większościowe, proporcjonalne, tajne.
b) powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe, tajne.
c) powszechne, równe, pośrednie, większościowe, tajne.
d) powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne, tajne.
90. Asymilacja:
a) to przeciwieństwo integracji.
b) to element polityki integracyjnej sprzeczny z Konwencją Genewską.
c) to przystosowanie się do życia w odmiennej kulturze przez przyjęcie jej.
d) to przystosowanie się do życia w odmiennej kulturze przy zachowaniu dystansu do niej.
91. Ksenofobia:
a) to nienawiść do obcych.
b) to nienawiść do członków swojej grupy narodowej.
c) to strach przed owadami.
d) to strach przed innymi gatunkami.
92. Obóz Narodowo-Radykalny:
a) to organizacja komunistyczna.
b) to organizacja nacjonalistyczna.
c) to organizacja młodzieżowa BBWR.
d) to organizacja młodzieżowa PSL.
93. Obóz w Berezie Kartuskiej:
a) był przeznaczony dla więźniów kryminalnych.
b) znajdował się w woj. gdańskim.
c) działał w latach 1945-56.
d) był przeznaczony dla przeciwników politycznych Sanacji.
94. Sanacja to:
a) nazwa grupy działaczy skupionych wokół W. Gomułki w latach 1956-68.
b) potoczna nazwa obozu piłsudczykowskiego w latach 1926-1939.
c) nazwa grupy lewicowych intelektualistów przeciwnych rządom E. Gierka.
d) potoczna nazwa zwolenników L. Wałęsy w latach 1990-95.
95. Mała ojczyzna to:
a) jedno z centralnych pojęć patriotyzmu lokalnego.
b) kluczowy element składowy ideologii Obozu Wielkiej Polski.
c) to punkt wyjścia ideologii panslawizmu.
d) hasło zwolenników Europy Ojczyzn.
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96. Dobro wspólne to:
a) Unia Europejska.
b) Narody Zjednoczone.
c) Rzeczpospolita Polska.
d) majątek narodowy.
97. Społeczna gospodarka rynkowa:
a) to podstawa ustroju gospodarczego Polski.
b) to jeden z modeli gospodarki socjalistycznej.
c) została wprowadzona w Polsce po referendum „3xTAK”.
d) została teoretycznie zaproponowana przez M. Friedmana.
98. Samorząd terytorialny:
a) opiera się na zasadach demokracji bezpośredniej.
b) obejmuje wyłącznie obywateli polskich.
c) uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej.
d) nie jest umocowany konstytucyjnie.
99. Szowinizm jest:
a) skrajną odmianą nacjonalizmu.
b) oficjalną ideologią Unii Europejskiej.
c) tym samym co patriotyzm.
d) odmianą kosmopolityzmu.
100.
a)
b)
c)

Zasada decentralizacji:
jest nie do pogodzenia z działalnością samorządów terytorialnych.
polega na przekazywaniu uprawnień do podejmowania decyzji niższym strukturom władzy.
polega na stopniowym eliminowaniu instytucji państwowych przez prywatyzację usług
publicznych.
d) to jest podstawowych zasad działania Rady Europy.

i

W związku z uwzględnieniem odwołań od testu eksperckiego online, Komitet Główny II edycji Gimnazjalnej
Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie podjął decyzję o dokonaniu autokorekty do testu i zmianie błędnej
odpowiedzi „dyktatura mniejszości” na wariant poprawny – „dyktatura większości”. Konsekwencje poprawki
zostały uwzględnione w wynikach uczniów.
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