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Instrukcja rozwiązywania testu 

Na rozwiązanie testu przeznacza się 30 minut. Odliczanie czasu rozpoczyna się od momentu zakończenia 
czytania instrukcji. 

Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja Centralna może zdyskwalifikować 
zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych 
określonych w Regulaminie Olimpiady i niniejszej instrukcji. Podczas zawodów zabronione jest w szczególności: 

• posiadanie i używanie jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń  
z dostępem do internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników  
i innych); 

• odpisywanie czy porozumiewanie się pomiędzy zawodnikami; 

• zmienianie miejsca podczas pisania testu lub zamienianie testu z innymi osobami; 

• rozwiązywanie testu ołówkiem. 

Test składa się z 20 pytań, w tym 10 łatwiejszych i 10  trudniejszych. Należy wybrać jedną, najlepszą odpowiedź 
lub pole „nie udzielam odpowiedzi” i znaczyć niebieskim lub czarnym długopisem lub piórem na dołączonym do 
testu arkuszu odpowiedzi. Odpowiedzi nieprzeniesione do arkusza nie będą oceniane. Maksymalnie można 
otrzymać 30 pkt. 

Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie łatwiejsze zawodnik otrzymuje +1 pkt, za wskazanie 
nieprawidłowej odpowiedzi zawodnik otrzymuje 0 punktów. 

Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie trudniejsze zawodnik otrzymuje +2 pkt., za wskazanie 
nieprawidłowej odpowiedzi zawodnik otrzymuje 0 punktów. 

Wszystkie poprawki w arkuszu odpowiedzi traktowane są jako odpowiedzi błędne. Zaznaczenie więcej niż 
jednego pola lub niezaznaczenie żadnego pola odpowiedzi traktowane jest jako odpowiedź błędna. 

Pola na pierwszej stronie testu należy wypełnić. Po zakończeniu pisania testu należy zwrócić zarówno arkusz 
odpowiedzi, jak i sam test. 
 

Powodzenia! 
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TEST 

 

1. (1 pkt) Które z państw nie wchodzi w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej? 

a) Rosja, 

b) Ukraina, 

c) Armenia, 

d) Kirgistan. 

 

2. (1 pkt) Stolica Australii to: 

a) Brisbane, 

b) Canberra, 

c) Melbourne, 

d) Sydney. 

 

3. (1 pkt) W 2019 r. FYROM zmieniła nazwę na:  

a) Górna Macedonia, 

b) Nowa Macedonia, 

c) Republika Macedonii, 

d) Republika Macedonii Północnej. 

 

4. (1 pkt) Jakiego państwa prezydentem wybrana została w marcu 2019 r. Zuzana Čaputová? 

a) Słowacji, 

b) Chorwacji, 

c) Czech, 

d) Słowenii. 

 

5. (1 pkt) Które państwo w latach 2012–2019 zezwoliło Julianowi Assange’owi na przebywanie na 

terenie swojej ambasady w Londynie? 

a) Argentyna, 

b) Brazylia, 

c) Ekwador, 

d) Kolumbia. 

 

6. (1 pkt) W którym roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał Lech Wałęsa? 

a) 1980, 

b) 1983, 

c) 1989, 

d) 1995. 

 

7. (1 pkt) Kto został wybrany następcą Petra Poroszenki na stanowisku prezydenta Ukrainy? 

a) Wołodymyr Zełenski, 

b) Jurij Bojko, 

c) Anatolij Hrycenko, 

d) Ihor Smeszko. 

8. (1 pkt) Na kiedy został przełożony termin wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 

Europejskiej? 
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a) 1 września 2019 r., 

b) 31 października 2019 r.,  

c) 31 grudnia 2019 r., 

d) 29 marca 2020 r. 

 

9. (1 kt) Co nie jest organem kontroli państwowej lub ochrony prawa? 

a) Najwyższa Izba Kontroli, 

b) Rzecznik Praw Obywatelskich, 

c) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 

d) Rada Polityki Pieniężnej. 

 

10. (1 pkt) Ile było oficjalnych spotkań Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem? 

a) 1, 

b) 2, 

c) 3, 

d) 4. 

 

11. (2 pkt) W 2018 r. Rzecznikiem Praw Dziecka został wybrany: 

a) Marek Piechowiak, 

b) Mikołaj Pawlak, 

c) Marek Michalak, 

d) Paweł Jaros. 

 

12. (2 pkt) Komu nie przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej? 

a) prezydentowi, 

b) posłom, 

c) marszałkowi Senatu, 

d) Radzie Ministrów. 

 

13. (2 pkt) Który z kluczowych dokumentów w rozwoju praw człowieka powstał najwcześniej? 

a) Wielka Karta Swobód, 

b) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, 

c) Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, 

d) Deklaracja Narodów Zjednoczonych. 

 

14. (2 pkt) Twórcami teorii powstania państwa na drodze walki klas byli: 

a) Karol Marks i Fryderyk Engels, 

b) Ludwik Gumplowicz i Włodzimierz Lenin, 

c) Karol Kautsky i Max Weber, 

d) Karl Liebknecht i Róża Luksemburg. 
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15. (2 pkt) Powyższa mapa przedstawia podział administracyjny państwa nieuznawanego w Europie. 

Jakiego? 

a) Osetii Południowej, 

b) Górskiego Karabachu, 

c) Kosowa, 

d) Naddniestrza. 

 

16. (2 pkt) Do obowiązków obywatela RP nie zalicza się: 

a) troski o dobro wspólne, 

b) dbałości o stan środowiska, 

c) ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, 

d) dbania o kulturę języka. 

 

17. (2 pkt) Kto w 2019 r. otrzymał Nagrodę Akademii Filmowej (Oscara) za najlepszą reżyserię? 

a) Alfonso Cuarón,  

b) Paweł Pawlikowski, 

c) Spike Lee, 

d) Yorgos Lanthimos. 

 

18. (2 pkt) Nowa Kaledonia to tak zwane terytorium zamorskie: 

a) Belgii, 

b) Francji, 

c) Holandii, 
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d) Zjednoczonego Królestwa. 

 

19. (2 pkt) W którym państwie w kwietniu 2019 r. na drodze wojskowego zamachu stanu pozbawiono 

władzy prezydenta Omara al-Bashira? 

a) Gabonie, 

b) Sudanie, 

c) Mali, 

d) Zimbabwe. 

 

20. (2 pkt) Kto w marcu 2019 objął urząd prezydenta Republiki Kazachstanu? 

a) Chaltmaagijn Battulga, 

b) Kasym-Żomart Tokajew, 

c) Nursułtan Nazarbajew, 

d) Shavkat Mirziyoyev. 

 

 

Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi do Arkusza Odpowiedzi! 

 

 

 

 

 

 

 


