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TEST 

 

1. Jair Bolsonaro jest prezydentem: 
a) Brazylii, 
b) Wenezueli, 
c) Argentyny, 
d) Meksyku. 

 
2. Wybory samorządowe w Polsce są wyrazem demokracji: 
a) bezpośredniej, 
b) reprezentacyjnej, 
c) plebiscytarnej, 
d) patrymonialnej. 

 
3. Autokefalia: 
a) to inaczej gmina żydowska, 
b) to jednostka w hierarchii Kościoła luterańskiego, 
c) oznacza niezależny od papieża status biskupa prawosławnego, 
d) to autonomia zakonu od lokalnej hierarchii biskupiej w religii katolickiej. 

 
4. Cesarz Akihito: 
a) wprowadził reformę Meiji w XIX wieku, 
b) podpisał kapitulację Japonii po II wojnie światowej, 
c) jest obecną głową państwa w Japonii, 
d) jest postacią fikcyjną. 

 
5. 16 plus 1 to chińska platforma współpracy z państwami: 
a) azjatyckimi, 
b) Europy Środkowej i Wschodniej, 
c) Bliskiego Wschodu, 
d) Ameryki Południowej. 

 
6. Obowiązki prokuratora generalnego w Polsce pełni: 
a) minister spraw wewnętrznych, 
b) minister sprawiedliwości, 
c) urząd ten jest samodzielny, 
d) urząd ten nie istnieje. 

 
7. Zasada hamulców i równowagi została wprowadzona najwcześniej w: 
a) konstytucji francuskiej, 
b) Konstytucji 3 maja, 
c) konstytucji amerykańskiej, 
d) konstytucji niemieckiej. 

 
8. Ujgurzy to mniejszość zamieszkująca najliczniej w: 
a) Turcji, 
b) ChRL, 
c) Rumunii, 
d) Bułgarii. 
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9. Rodrigo Duterte: 
a) wzmocnił sojusz Filipin ze Stanami Zjednoczonymi, 
b) osłabił sojusz Filipin ze Stanami Zjednoczonymi, 
c) wzmocnił sojusz Indonezji z Chinami, 
d) osłabił sojusz Indonezji z Chinami. 

 
10. Xi Jinping to: 
a) premier ChRL, 
b) prezydent ChRL, 
c) przewodniczący ChRL, 
d) naczelnik ChRL. 

 
11. Wojna handlowa między USA i ChRL: 
a) oznacza wzajemne podnoszenie ceł między obydwoma państwami, 
b) oznacza sankcje wzajemne między obydwoma państwami, 
c) oznacza zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z USA w ChRL i odwrotnie, 
d) do chwili obecnej ogranicza się do wzajemnych gróźb między obydwoma państwami. 

 
12. Shoah to inne określenie: 
a) intifady, 
b) Holokaustu, 
c) Wigilii, 
d) pielgrzymki do Mekki. 

 
13. Zmarły 28 grudnia 2018 r. Amos Oz był pisarzem: 
a) izraelskim, 
b) palestyńskim, 
c) amerykańskim, 
d) libańskim. 

 
14. Wybory do Senatu USA mają miejsce co: 
a) 2 lata, 
b) 3 lata, 
c) 4 lata, 
d) 6 lat. 

 
15. Która ze wskazanych instytucji nie jest instrumentem demokracji bezpośredniej? 
a) wybory burmistrza gminy, 
b) plebiscyt dotyczący delimitacji granic, 
c) referendum konstytucyjne, 
d) inicjatywa ludowa w sprawie zmiany konstytucji. 

 
16. Negatywny ustawodawca to inaczej:  
a) Ombudsman, 
b) Trybunał Obrachunkowy, 
c) Trybunał/Sąd Konstytucyjny, 
d) Najwyższa Izba Kontroli. 

 
17. Kto nie znajduje się na liście potencjalnych zastępców w przypadku śmierci prezydenta RP? 
a) marszałek Senatu, 
b) marszałek Sejmu, 
c) premier, 
d) nie ma takiej listy, w przypadku śmierci prezydenta urząd nie jest obsadzany do czasu wyborów 

nadzwyczajnych. 
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18. Które z państw nie jest federacją? 
a) USA, 
b) Zjednoczone Królestwo, 
c) Republika Federalna Niemiec, 
d) Szwajcaria. 

 
19. W którym państwie wyborcy wybierają największą liczbę swoich przedstawicieli do izby wyższej?  
a) Republice Federalnej Niemiec, 
b) USA, 
c) Zjednoczonym Królestwie, 
d) Szwecji. 

 
20. Aresztowanie córki właściciela firmy Huawei w Vancouver pod zarzutem korupcji pogorszyło relacje 

Kanady z: 
a) Koreą, 
b) ChRL, 
c) Tajwanem, 
d) Federacją Rosyjską. 

 
21. W przypadku śmierci prezydenta miasta: 
a) urząd przejmuje jego zastępca, 
b) premier wprowadza zarząd komisaryczny, 
c) kompetencje przechodzą na przewodniczącego rady miasta, 
d) minister spraw wewnętrznych przejmuje urząd w trybie nadzoru. 

 
22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2019 roku był … z kolei. 
a) XXV, 
b) XXVI, 
c) XXVII, 
d) XXVIII. 

 
23. Parlament Zjednoczonego Królestwa: 
a) poparł umowę w sprawie Brexitu, 
b) nie poparł umowy w sprawie Brexitu i odwołał prezentujący ją rząd Theresy May, 
c) nie poparł umowy w sprawie Brexitu i nie odwołał prezentującego ją rządu Theresy May, 
d) nie zajął stanowiska w sprawie Brexitu i odwołał rząd Theresy May. 

 
24. Bezpośrednią przyczyną protestów „żółtych kamizelek” we Francji na przełomie 2018 i 2019 roku było: 
a) przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, 
b) gwałtowny wzrost imigracji z Bliskiego Wschodu, 
c) podniesienie cen paliwa, 
d) wprowadzenie odpłatnej edukacji wyższej. 

 
25. Który z kontynentów nie doświadczył jeszcze nigdy działań wojennych? 
a) Azja, 
b) Ameryka Południowa, 
c) Australia, 
d) Antarktyda. 

 
26. W którym z państw nie obowiązuje żaden limit liczby kadencji głowy państwa: 
a) ChRL, 
b) Federacji Rosyjskiej, 
c) Polsce, 
d) Francji. 
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27. W którym roku Władimir Putin został prezydentem Federacji Rosyjskiej po raz pierwszy: 
a) 1996, 
b) 2000, 
c) 2004, 
d) 2008. 

 
28. Regulacje popularnie określane jako RODO dotyczą: 
a) zasad aktualizacji oprogramowania komputerowego 
b) opieki rodzicielskiej nad osobami nieletnimi, 
c) ochrony informacji i danych wrażliwych, 
d) zamówień publicznych. 

 
29. W którym państwie europejskim kobiety najpóźniej otrzymały prawa wyborcze? 
a) Polsce, 
b) Francji, 
c) RFN, 
d) Szwajcarii 

 
30. W którym z państw, jako ostatnim na świecie, kobiety otrzymały prawo prowadzenia samochodu? 
a) Iranie, 
b) Izraelu, 
c) Arabii Saudyjskiej, 
d) Kuwejcie. 

 
31. Które państwo uznało Jerozolimę za stolicę Izraela? 
a) Federacja Rosyjska, 
b) Francja, 
c) Zjednoczone Królestwo, 
d) USA. 

 
32. Które z państw ma więcej niż jedną giełdę papierów wartościowych? 
a) Zjednoczone Królestwo, 
b) USA, 
c) RFN, 
d) ChRL. 

 
33. Wskaż państwo/terytorium, wobec którego ChRL nie wysuwała roszczeń terytorialnych: 
a) Hongkong, 
b) Tajwan, 
c) Makau, 
d) Singapur. 

 
34. Które z poniższych państw nie należy do Beneluksu? 
a) Belgia, 
b) Dania, 
c) Holandia, 
d) Luksemburg. 

 
35. Wskaż państwo/terytorium posiadające alfabet, który nie jest oparty na piśmie chińskim. 
a) Japonia, 
b) Hongkong, 
c) Korea, 
d) Tajwan. 
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36. Język kantoński to odmiana języka: 
a) chińskiego, 
b) wietnamskiego, 
c) to inaczej język tajski, 
d) japońskiego (używany na Okinawie i okolicach). 

 
37. Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo: 
a) język angielski przestanie być jednym z języków urzędowych UE, 
b) język angielski nadal będzie jednym z języków urzędowych UE, 
c) aby język angielski zachował status języka urzędowego UE, niezbędna będzie decyzja Rady Unii 

Europejskiej w porozumieniu z Parlamentem Europejskim, 
d) język angielski przestanie i nie będzie już mógł być jednym z języków urzędowych UE. 

 
38. Językiem semickim nie jest język: 
a) arabski, 
b) aramejski, 
c) hebrajski, 
d) turecki. 

 
39. Wskaż religię, która nie ma w Jerozolimie swojego miejsca świętego/świątyni. 
a) judaizm, 
b) islam, 
c) chrześcijaństwo, 
d) buddyzm. 

 
40. Wskaż państwo, które przed II wojną światową było największym skupiskiem Żydów w Europie. 
a) Niemcy, 
b) Francja, 
c) Polska, 
d) Hiszpania. 

 
41. Światowy Pakt w Sprawie Migracji ONZ został przyjęty w grudniu 2018 r. w: 
a) Algierze, 
b) Marrakeszu, 
c) Rabacie, 
d) Tunisie. 

 
42. Konferencja COP24, zorganizowana w Katowicach w 2018 r., dotyczyła spraw: 
a) edukacji, 
b) klimatu, 
c) kultury, 
d) migracji. 

 
43. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce trwa (stan prawny na luty 2019 r.): 
a) 3 lata, 
b) 4 lata, 
c) 5 lat, 
d) 6 lat. 

 
44. Kapitał kulturowy to pojęcie wprowadzone i upowszechnione przez: 
a) Francisa Fukuyamę, 
b) Jamesa Colemana, 
c) Pierre’a Bourdieu, 
d) Roberta Putnama. 
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45. Kadencja Przewodniczącego Rady Europejskiej trwa: 
a) 1 rok, 
b) 2 lata, 
c) 2,5 roku, 
d) 4 lata. 

 
46. Angela Merkel była przewodniczącą CDU w latach: 
a) 1998–2018, 
b) 2000–2018, 
c) 2002–2015, 
d) 2004–2015. 

 
47. Edmund Burke, jeden z twórców konserwatyzmu jako ideologii politycznej, żył w wieku: 
a) XVII, 
b) XVIII, 
c) XIX, 
d) XX. 

 
48. Nicolas Maduro jest prezydentem (stan na luty 2019 r.): 
a) Boliwii, 
b) Chile, 
c) Peru, 
d) Wenezueli. 

 
49. Polska ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w roku: 
a) 1967, 
b) 1977, 
c) 1987, 
d) 1997. 

 
50. Instytut Adama Mickiewicza ma siedzibę w: 
a) Gdańsku, 
b) Krakowie, 
c) Poznaniu, 
d) Warszawie. 

 
51. Konkurs „Dyplomacja publiczna” jest ogłaszany w ostatnich latach w Polsce przez: 
a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
b) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 
c) Kancelarię Prezydenta RP, 
d) ministra spraw zagranicznych. 

 
52. Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Literacką „Nike” za Księgi Jakubowe w roku: 
a) 2008, 
b) 2013, 
c) 2015, 
d) 2017. 

 
53. Wskaż uczelnię wyższą w Polsce, w ramach której nie działa Instytut Konfucjusza: 
a) Uniwersytet Jagielloński, 
b) Uniwersytet Warszawski, 
c) Uniwersytet Wrocławski, 
d) Uniwersytet Gdański. 
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54. Brexit został zainicjowany referendum przeprowadzonym w roku: 
a) 2015 
b) 2016 
c) 2017 
d) 2018. 

 
55. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej to inaczej: 
a) EASO, 
b) EUMARE, 
c) EUROSUR, 
d) FRONTEX. 

 
56. Unia celna Unii Europejskiej została ustanowiona w roku: 
a) 1951, 
b) 1957, 
c) 1968, 
d) 1986. 

 
57. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu w roku: 
a) 1986, 
b) 1996, 
c) 2006, 
d) 2016. 

 
58. Wynik referendum ogólnokrajowego w Polsce jest wiążący, jeżeli: 
a) wzięło w nim udział ponad 50% ogółu uprawnionych, 
b) za opowiedziało się ponad 50% głosujących, 
c) frekwencja w referendum była wyższa niż w ostatnich wyborach parlamentarnych, 
d) zostanie zatwierdzony przez Sejm bezwzględną większością głosów. 

 
59. Najwyższa Izba Kontroli podlega: 
a) prezydentowi RP, 
b) Sejmowi RP, 
c) Senatowi RP, 
d) żadne z powyższych. 

 
60. Uchodźca jest pojęciem zdefiniowanym w prawie międzynarodowym przez konwencję podpisaną w 

Genewie w roku: 
a) 1906 
b) 1929 
c) 1949 
d) 1951. 

 
61. Nagroda im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest przyznawana za: 
a) mistrzostwo w sztuce przekładu, 
b) osiągnięcia w dziedzinie teatru, 
c) za wkład w relacje polsko-francuskie, 
d) popularyzację wiedzy medycznej w zakresie higieny. 

 
62. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może nadać Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” na 

wniosek: 
a) rektorów szkół wyższych, 
b) marszałków województw, 
c) wojewodów, 
d) wszystkie powyższe. 
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63. Ile obiektów w Polsce uhonorowano dotychczas Znakiem Dziedzictwa Europejskiego? 
a) 4, 
b) 6, 
c) 10, 
d) 12. 

 
64. Działania Narodowego Centrum Kultury nie obejmują: 
a) edukacji kulturalnej oraz zwiększania zainteresowania kulturą i sztuką, 
b) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i państwowej, 
d) promocji polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

 
65. Tak zwana Kordegarda to: 
a) Europejska Nagroda Literacka przyznawana przez prezydenta Szczecina, 
b) Europejski Festiwal Filmowy organizowany we Wrocławiu, 
c) Galeria Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, 
d) Festiwal Muzyki Awangardowej w Białymstoku. 

 
66. Program Stypendialny Ministra Kultury Gaude Polonia skierowany jest do twórców kultury oraz 

tłumaczy literatury polskiej: 
a) z państw członkowskich Unii Europejskiej, 
b) z państw Europy Środkowej i Wschodniej, 
c) ze wszystkich państw świata, 
d) ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

 
67. Dom Jana Matejki,będący poświęconym mu muzeum, znajduje się w: 
a) Bochni, 
b) Krakowie, 
c) Krzesławicach, 
d) Warszawie. 

 
68. W 1980 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisano: 
a) Stare Miasto w Krakowie 
b) Stare Miasto w Warszawie, 
c) Stare Miasto w Zamościu, 
d) Zamek Krzyżacki w Malborku. 

 
69. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego została 

ratyfikowana przez Polskę w roku: 
a) 1956 
b) 1966 
c) 1976 
d) 1986. 

 
70. Ile obiektów znajduje się obecnie (luty 2019 r.) na liście dziedzictwa zagrożonego UNESCO? 
a) 24, 
b) 54, 
c) 84, 
d) 124. 

 
71. Pierwsze polskie miasto, które przystąpiło do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, to: 
a) Katowice, 
b) Kraków, 
c) Łódź, 
d) Wrocław. 
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72. Pierwsza w Polsce Katedra UNESCO powstała: 
a) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
b) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
c) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, 
d) w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

 
73. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO nie obejmuje: 
a) obiektów kultury, 
b) obiektów przyrodniczych, 
c) obiektów o charakterze mieszanym kulturowo-przyrodniczym, 
d) obiektów edukacyjnych. 
74. Do instytucji kultury w Polsce podlegających Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie 

należy: 
a) Instytut Filmowy, 
b) Instytut Książki, 
c) Instytut Muzyki i Tańca, 
d) Instytut Teatralny. 

 
75. Unia Europejska ogłosiła rok 2018: 
a) Europejskim Rokiem Architektury, 
b) Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, 
c) Europejskim Rokiem Kultury, 
d) Europejskim Rokiem Zabytków. 

 
76. Symbol Rzeczypospolitej Polskiej to: 
a) „Mazurek Dąbrowskiego”, 
b) biało-czerwone barwy, 
c) Orzeł Biały, 
d) wszystkie powyższe. 

 
77. Konflikt o prawo do swobodnej żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską rozgrywa się przede wszystkim 

między: 
a) ChRL a Tajwanem, 
b) ChRL a USA, 
c) Rosją a ChRL, 
d) Rosją a Ukrainą. 

 
78. „Government shutdown” w USA to przykład efektów konfliktu między: 
a) władzą wykonawczą i ustawodawczą, 
b) prezydentem i gabinetem, 
c) prezydentem a Sądem Najwyższym, 
d) Kongresem i Senatem. 

 
79. Odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej lub ustawy w związku z zajmowanym: stanowiskiem nie ponosi 
a) prezydent RP, 
b) Prezes Rady Ministrów, 
c) prezes Narodowego Banku Polskiego, 
d) przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 

 
80. Płowdiw – jedna z dwóch Europejskich Stolic Kultury w 2019 r. – leży w: 
a) Bułgarii, 
b) Chorwacji, 
c) Czechach, 
d) Słowenii. 
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81. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, potocznie nazywana Komisją Wenecką, jest 

organem doradczym: 
a) Rady Europejskiej, 
b) Rady Unii Europejskiej, 
c) Rady Europy, 
d) Komisji Europejskiej. 

 
82. W którym roku została podpisana Karta Atlantycka – jeden z dokumentów leżących u podstaw 

systemu ONZ? 
a) 1941 
b) 1945 
c) 1956 
d) 1989. 

 
83. Gdzie w czerwcu 2018 r. miało miejsce spotkanie Donalda Trumpa i Kim Dzong Una? 
a) w Sajgonie, 
b) na Sumatrze, 
c) w Singapurze, 
d) w Makau. 

 
84. Jaki dokument gwarantuje prawa obywatelskie w Polsce? 
a) Kodeks cywilny, 
b) Konstytucja RP, 
c) Kodeks rodzinny, 
d) żaden z powyższych. 

 
85. Propagowanie skrajnych stanowisk politycznych lub religijnych, dopuszczających stosowanie 

radykalnych metod, w tym przemocy, w celu osiągnięcia celu ideologicznego, to: 
a) liberalizm, 
b) ekstremizm, 
c) ekumenizm, 
d) pietyzm. 

 
86. Do twórców ideologii liberalizmu zaliczany jest: 
a) Oliver Cromwell, 
b) Karol Kautsky, 
c) Edmund Burke, 
d) John Locke. 

 
87. Którą z niemieckich partii politycznych zalicza się do chrześcijańsko-demokratycznych? 
a) AfD, 
b) CSU, 
c) FDP, 
d) SPD. 

 
88. Podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wymiar rośnie wraz z wysokością dochodu podatnika 

to podatek: 
a) liniowy, 
b) pogłówny, 
c) progresywny, 
d) regresywny. 
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89. Budżet państwa w Polsce ma formę: 
a) rozporządzenia ministra, 
b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, 
c) dekretu prezydenta RP, 
d) ustawy. 

 
90. Stan wywołany zmianami społecznymi, w którym ludzie i grupy społeczne nie przestrzegają 

obowiązujących w danej społeczności norm działania to: 
a) anomia, 
b) akulturacja, 
c) adaptacja, 
d) amalgamacja. 

 
91. Proces, w którym jednostka lub zbiorowość przyjmuje dominującą w danym (nowym) społeczeństwie 

kulturę nazywany jest: 
a) alienacją, 
b) aklimatyzacją, 
c) akulturacją, 
d) akceptacją. 

 
92. Subkultura młodzieżowa zwykle powiązana z ruchami nacjonalistycznymi to: 
a) hipisi, 
b) punki, 
c) skinheadzi, 
d) emo. 

 
93. Sądem kasacyjnym w Polsce jest: 
a) Trybunał Konstytucyjny, 
b) Trybunał Stanu, 
c) Sąd Najwyższy, 
d) Sąd Apelacyjny. 

 
94. Twórcą pojęcia „ludobójstwo” był polski prawnik: 
a) Rafał Lemkin, 
b) Paweł Włodkowic, 
c) Ludwik Gumplowicz, 
d) Ewa Łętowska. 

 
95. Zgodnie z Konstytucją RP z 1997 r. celem działania partii politycznych jest: 
a) zdobycie władzy, 
b) realizacja programu, 
c) zwycięstwo wyborcze, 
d) wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. 

 
96. Alternatywny rząd formowany przez największą partię opozycji w parlamencie to: 
a) kierownictwo rezerwowe, 
b) kierownictwo partii, 
c) gabinet cieni, 
d) konstruktywna opozycja. 

 
97. W którym roku po raz ostatni miały miejsce w Polsce wcześniejsze wybory parlamentarne (przed 

upłynięciem kadencji)? 
a) 1993, 
b) 1997, 
c) 2005, 
d) 2007. 



Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie 
Eliminacje okręgowe 

Test ekspercki online z kluczem odpowiedzi 
08.03.2019 r. 

13 
 

 
98. W którym z państw historycznie występuje dwublokowy system partyjny? 
a) Stany Zjednoczone, 
b) Zjednoczone Królestwo, 
c) Japonia, 
d) Republika Federalna Niemiec. 

 
99. Jaki tytuł nosiło dzieło Thomasa More'a przedstawiające wizję społeczeństwa idealnego? 
a) Lewiatan, 
b) Miasto Słońca, 
c) Król Ubu, 
d) Utopia. 

 
100. Która ideologia postulowała zniesienie własności prywatnej i zbudowanie społeczeństwa 

bezklasowego? 
a) narodowy socjalizm, 
b) komunizm, 
c) faszyzm, 
d) komunitaryzm. 

 
 

 
 

 

 


