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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 -0,5 pkt. Za zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi”
zawodnik uzyskuje 0 punktów.
Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie trudniejsze zawodnik otrzymuje +2 pkt., za wskazanie
nieprawidłowej odpowiedzi zawodnik otrzymuje -0,5 pkt. Za zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi”
zawodnik uzyskuje 0 punktów.
Wszystkie poprawki w arkuszu odpowiedzi traktowane są jako odpowiedzi błędne. Zaznaczenie więcej niż
jednego pola lub niezaznaczeni 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) Obowiązkiem obywatela Polski nie jest:
a) troska o dobro wspólne,
b) dbałość o stan środowiska,
c) dbanie o czystość języka polskiego,
d) przestrzeganie prawa.
2. (1 pkt) Który element nie jest niezbędny do powstania i przetrwania narodu?
a) poczucie tożsamości narodowej,
b) państwo narodowe,
c) świadomość narodowa,
d) kultura narodowa.
3. (1 pkt) Trójelementowa definicja państwa nie odnosi się do:
a) terytorium państwa,
b) ludzi zamieszkujących państwo,
c) zorganizowanej, suwerennej władzy,
d) formy rządów.
4. (1 pkt) Która z zasad nie znalazłaby się w kodeksie etyki urzędniczej:
a) relatywizm,
b) obiektywizm,
c) profesjonalizm,
d) rzetelność.
5. (1 pkt) W Polsce za realizację polityki pieniężnej odpowiada:
a) Europejski Bank Centralny,
b) Ministerstwo Finansów,
c) Narodowy Bank Polski,
d) Rada Polityki Pieniężnej.
6. (1 pkt) Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) została powołana na mocy:
a) Traktatów rzymskich,
b) Traktatu amsterdamskiego,
c) Traktatu brukselskiego,
d) Traktatu nicejskiego.
7. (1 pkt) Funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego pełni obecnie
(stan na marzec 2016 r.):
a) Donald Tusk,
b) Jean-Claude Juncker,
c) Jerzy Buzek,
d) Martin Schulz.
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8. (1 pkt) Największym pod względem wielkości populacji państwem o ustroju demokratycznym,
w którym dominuje religia muzułmańska, jest:
a) Arabia Saudyjska,
b) Islamska Republika Iranu,
c) Turcja,
d) Indonezja.
9. (1 pkt) Zgodnie z protokołem dyplomatycznym dziekanem (przewodniczącym) korpusu
dyplomatycznego w Polsce jest:
a) najstarszy wiekiem ambasador akredytowany w Polsce,
b) nuncjusz apostolski,
c) ambasador Unii Europejskiej,
d) ambasador USA.
10. (1 pkt) Pokojowa Nagroda Nobla jest wręczana w:
a) Szwecji,
b) Norwegii,
c) Danii,
d) Francji.
11. (2 pkt) Human Development Index jest wskaźnikiem rozwoju społecznego (ludzkiego)
opracowywanym przez:
a) Bank Światowy,
b) Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
c) Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,
d) Unię Europejską.
12. (2 pkt) Do strefy Schengen nie należy (stan na marzec 2016 r.):
a) Szwecja,
b) Norwegia,
c) Cypr,
d) Islandia.
13. (2 pkt) Do państw BRICS nie zalicza się:
a) Brazylii,
b) Indonezji,
c) Chin,
d) Republiki Południowej Afryki.
14. (2 pkt) Które z państw Ameryki Południowej jest członkiem OECD:
a) Argentyna,
b) Brazylia,
c) Chile,
d) Wenezuela.
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15. (2 pkt) Falklandy/Malwiny to archipelag w pobliżu wybrzeża Ameryki Południowej, o który
w sporze terytorialnym z Wielką Brytanią pozostaje:
a) Brazylia,
b) Urugwaj,
c) Argentyna,
d) Wenezuela.
16. (2 pkt) Poniższe zdjęcie stało się symbolem jednego z ważnych wydarzeń w dziejach Polski
w XX w. Jakiego?

Źródło: http://culture.pl
a)
b)
c)
d)

wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.,
wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r.,
obrad Okrągłego Stołu w 1989 r.,
wyboru Wojciech Jaruzelskiego na prezydenta PRL w 1989 r.

17. (2 pkt) Dopasuj poniższe flagi do nazw państw europejskich:
a) 1 – Hiszpania; 2 – Litwa; 3 – Szwajcaria,
b) 1 – Łotwa; 2 – Litwa; 3 – Austria,
c) 1 – Austria; 2 – Belgia; 3 – Łotwa,
d) 1 – Portugalia; 2 – Rumunia; 3 – Słowacja.
źródło: http://www.flagipanstw.eu

1.

2.

3.

18. (2 pkt) Xi Jinping to:
a) Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej,
b) Prezydent Republiki Chińskiej,
c) Premier Chińskiej Republiki Ludowej,
d) Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej.
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19. (2 pkt) Obywatele wybierają najwięcej przedstawicieli do drugiej izby parlamentu:
a) na Słowacji,
b) w Republice Federalnej Niemiec,
c) w Wielkiej Brytanii,
d) w Polsce.
20. (2 pkt) Którymi numerami oznaczono na poniższej mapie państwa należące do Grupy
Wyszehradzkiej?
a) 8, 9, 11,
b) 4, 5, 6, 7, 11, 12,
c) 2, 4, 10, 11,
d) 1, 3, 8, 9.
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