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TEST 

1. (1 pkt) Konstytucja RP z 1997 r. została: 

a) uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzona w referendum, 

b) uchwalona przez Sejm i zatwierdzona w referendum, 

c) uchwalona przez Sejm i zatwierdzona przez Senat, 

d) uchwalona w referendum. 

 

2. (1 pkt) Większość bezwzględna to taka, w której liczba głosów za wnioskiem jest: 

a) większa niż liczba głosów przeciw, 

b) większa niż suma głosów przeciw i wstrzymujących się, 

c) 3/5 ustawowej liczby posłów, 

d) 2/3 ustawowej liczby posłów. 

 

3. (2 pkt) Prokurator Generalny: 

a) powoływany jest przez Prezydenta RP spośród dwóch kandydatów zgłoszonych przez 

Krajową Radę Sądownictwa, 

b) powoływany jest przez Sejm RP spośród dwóch kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę 

Sądownictwa, 

c) powoływany jest przez Sejm RP na wniosek Ministra Sprawiedliwości, 

d) to funkcja, którą z urzędu pełni Minister Sprawiedliwości. 

 

4. (2 pkt) Wniosek o postawieniu Prezydenta RP przed Trybunał Stanu musi podpisać co 

najmniej: 

a) 140 członków Zgromadzenia Narodowego, 

b) 46 posłów na Sejm RP, 

c) 100 posłów na Sejm RP, 

d) 50 Senatorów RP 

 

5. (2 pkt) Europejski Trybunał Praw Człowieka został powołany w 1959 r. na podstawie: 

a) Karty Praw Podstawowych, 

b) Traktatów Rzymskich, 

c) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

d) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 

 

6. (1 pkt) Za twórcę terminu „socjologia”, używanego do określenia nauki badającej 

funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa, uznawany jest: 

a) Karol Marks, 

b) Auguste Comte, 

c) Emile Durkheim, 

d) Max Weber. 
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7. (1 pkt) Świadome publiczne działanie sprzeczne z obowiązującymi przepisami, podejmowane 

w imię ochrony dobra ogółu i w celu osiągnięcia rezultatu istotnego społecznie – to definicja: 

a) subsydiarności, 

b) nieposłuszeństwa obywatelskiego, 

c) państwa prawa, 

d) demokracji. 

 

8. (1 pkt) Falanga, Mieczyk Chrobrego, Krzyż Celtycki to symbole używane przez organizacje o 

charakterze: 

a) komunistycznym, 

b) socjalistycznym, 

c) nacjonalistycznym, 

d) libertariańskim. 

 

9. (1 pkt) Do twórców ideologii chrześcijańskiej demokracji zaliczany jest: 

a) Jan Paweł II, 

b) Leon XIII, 

c) Paweł VI, 

d) Pius XI. 

 

10.  (1 pkt) Przyjrzyj się poniższej grafice i odpowiedz na pytanie. 

 

 

Główny Urząd Statystyczny, 17 listopada – Międzynarodowy Dzień Studenta, http://stat.gov.pl/infografiki-

widzety/infografiki/infografika-studenci-17-listopada-miedzynarodowy-dzien-studenta,19,3.html (dostęp 

27.11.2017) 

Jedną z podstawowych przyczyn tendencji zaznaczonej na rysunku jest: 

a) gwałtowny wzrost kosztów studiowania, 

b) spadek liczby szkół wyższych, 

c) wzrost popularności szkolnictwa zawodowego, 

d) niż demograficzny. 
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11. (1 pkt) Tzw. Wielka Koalicja rządząca w Niemczech w latach 2013-17 obejmowała: 

a) CDU/CSU i SPD, 

b) CDU/CSU, FDP i Zielonych, 

c) SPD, FDP i Zielonych, 

d) partie antyestablishmentowe. 

 

12. (1 pkt) SPD to niemiecka partia: 

a) chadecka, 

b) Socjaldemokratyczna, 

c) prawicowa, 

d) antyestablishmentowa. 

 

13. (1 pkt) Które ze wskazanych poniżej państw jest monarchią: 

a) Wietnam, 

b) Mjanma, 

c) Tajlandia, 

d) Singapur. 

 

14. (1 pkt) W którym ze wskazanych poniżej państw rządzi junta wojskowa: 

a) Wietnam, 

b) Mjanma, 

c) Tajlandia, 

d) Singapur. 

 

15. (2 pkt) Obecny przywódca Korei Południowej to: 

a) Park Geun-hye, 

b) Park Chung-hee, 

c) Kim Dzong-un, 

d) Moon Jae-in. 

 

16. (2 pkt) Partnerstwo Trans-Pacyficzne jest planowaną umową wielostronną między 

państwami basenu oceanu pacyficznego. Które z państw Ameryki Północnej angażuje się w 

jego negocjacje?  

a) USA, 

b) Kanada, 

c) Meksyk, 

d) Żadne. 

 

17. (2 pkt) Z którym ze wskazanych państw Chiny pozostają w sporze granicznym? 

a) Indie, 

b) Japonia, 

c) Kazachstan, 

d) Korea Południowa. 
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18. (2 pkt) Który z obecnych lub byłych przywódców państw azjatyckich wskazanych poniżej nie 

jest kobietą? 

a) Park Geun-hye, 

b) Tasi Ing-wen, 

c) Aung San Suu Ki, 

d) Tran Dai Quang. 

 

19. (1 pkt) Które z państw europejskich ma najlepsze wyniki w eksporcie do Chińskiej Republiki 

Ludowej? 

a) Francja, 

b) Niemcy, 

c) Holandia, 

d) Polska. 

 

20. (1 pkt) W którym ze wskazanych państw powiązania korupcyjne między międzynarodową 

korporacją a władzami politycznymi doprowadziły do przedterminowej zmiany władzy? 

a) Wietnamie, 

b) Korei Południowej, 

c) Singapurze, 

d) Mjanmie. 

 

21. (1 pkt) Obecnym prezydentem Francji jest: 

a) Emmanuel Macron, 

b) François Hollande, 

c) Marine Le Pen, 

d) Nicolas Sarkozy. 

 

22. (1 pkt) Od 2017 r. Sekretarzem Generalnym ONZ jest: 

a) António Guterres, 

b) Ban Ki-moon, 

c) Butrus Butrus Ghali, 

d) Kofi Annan. 

 

23. (1 pkt) W II połowie 2017 r. prezydencję Rady UE sprawowała: 

a) Austria, 

b) Bułgaria, 

c) Estonia, 

d) Malta. 

 

24. (2 pkt) Państwem członkowskim OECD nie jest: 

a) Estonia, 

b) Grecja, 

c) Brazylia, 

d) Meksyk. 
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25. (2 pkt) Wskaźnik oceniający państwa na podstawie oczekiwanej długości życia, poziomu 

wykształcenia populacji i dochodu narodowego per capita w USD (PPP), to: 

a) CPI, 

b) HDI, 

c) HICP, 

d) HFCE. 

 

26. (1 pkt) Obecnie w Polsce za sprawy dziedzictwa kulturowego odpowiada: 

a) Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, 

b) Ministerstwo Kultury, 

c) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

d) Ministerstwo Sztuki i Kultury. 

 

27. (1 pkt) Podmiotem w systemie ONZ odpowiedzialnym za sprawy kultury jest: 

a) UNDP, 

b) UNESCO, 

c) UNHCR, 

d) UNICEF. 

 

28. (1 pkt) Europejską Stolicą Kultury w roku 2016 był: 

a) Wrocław, 

b) Lublin, 

c) Kraków, 

d) Gdańsk. 

 

29. (2 pkt) Spośród polskich obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO nie znajduje się 

(wg stanu na listopad 2017 r.): 

a) Stare Miasto w Krakowie, 

b) Stare Miasto w Sandomierzu, 

c) Stare Miasto w Warszawie, 

d) Stare Miasto w Zamościu. 

 

30. (1 pkt) Który z poniższych obiektów znajdujących się w Polsce znajduje się obecnie na Liście 

Światowego Dziedzictwa UNESCO: 

a) Puszcza Knyszyńska, 

b) Puszcza Piska, 

c) Puszcza Kozienicka, 

d) Puszcza Białowieska. 
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