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TEST 

1. (1 pkt) W II połowie 2018 r. prezydencję Rady UE sprawuje: 

a) Austria, 

b) Chorwacja, 

c) Finlandia, 

d) Rumunia. 

 

2. (1 pkt) Z perspektywy grudnia 2018 r. ostatnie dotychczasowe rozszerzenie OECD o nowe 

państwo(a) członkowskie miało miejsce w roku: 

a) 2015, 

b) 2016, 

c) 2017, 

d) 2018. 

 

3.  (1 pkt) W 2018 r. wybory prezydenckie w Republice Czeskiej wygrał i został prezydentem: 

a) Jiří Drahoš, 

b) Miloš Zeman, 

c) Pavel Fischer, 

d) Václav Klaus. 

 

4. (1 pkt) Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w roku 2019 w: 

a) kwietniu, 

b) maju, 

c) czerwcu, 

d) lipcu. 

 

5. (1 pkt) Polska jest członkiem Unii Europejskiej od roku: 

a) 2002, 

b) 2004, 

c) 2008, 

d) 2010. 

 

6. (1 pkt) Z punktu widzenia UE Albania ma status: 

a) państwa członkowskiego UE, 

b) państwa kandydującego do UE,  

c) potencjalnego państwa kandydującego do UE, 

d) Albania nie jest zainteresowana członkostwem w UE. 

 

7. (1 pkt) Nagroda Literacka NIKE jest przyznawana za: 

a) najlepszą książkę wydaną w poprzednim roku, 

b) najlepszy tekst piosenki opublikowany w poprzednim roku, 

c) najlepszą inscenizację teatralną zrealizowaną w poprzednim roku, 

d) najlepszy scenariusz filmowy zrealizowany w poprzednim roku. 

 

 

 

 

 



Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, IV edycja 
Eliminacje szkolne, 12 grudnia 2018 r. 

Test z kluczem odpowiedzi 

8. (1 pkt) Kto został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2018 roku? 

a) Swiatłana Aleksijewicz,  

b) Bob Dylan, 

c) Kazuo Ishiguro, 

d) nikt, w 2018 r. nagroda w tej kategorii nie została przyznana. 

 

9. (1 pkt) Kaszubi zamieszkują głównie:  

a) Bieszczady, 

b) Wielkopolskę (okolice Poznania), 

c) wschodnie tereny Niemiec i Zachodnie tereny Polski (okolice Szczecina), 

d) Pomorze Gdańskie. 

 

10. (1 pkt) Pierwsze budowle gotyckie pojawiły się na terenie: 

a) dzisiejszych Niemiec, 

b) dzisiejszej Francji, 

c) dzisiejszych Włoch, 

d) dzisiejszej Anglii. 

 

11. Poniższa ilustracja to obraz Pabla Picassa pt. „Guernica”. Co jest na nim przedstawione? 

 

Źródło: Pablo Picasso, Guernica, 1937 by Pablo Picasso, https://www.pablopicasso.org/guernica.jsp (dostęp 29.10.2018). 

a) mityczny stwór Guernica walczący z siłami rozumu, 

b) bombardowanie baskijskiego miasta Guernica przez siły niemieckie w czasie 

hiszpańskiej wojny domowej (1936-39), 

c) fikcyjną bitwę i miejsce nawiązujące do konfliktów między Francją a Hiszpanią, 

d) śmierć w wypadku samochodowym Guernica, syna Pabla Picassa. 

 

12. (1 pkt) Gimnazja po 1989 r. w Polsce istniały w latach:  

a) 1999-2019, 

b) 1989-2019, 

c) 1989-2018, 

d) 1997-2018. 
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13. (1 pkt) W europejskich rozważaniach o organizacji państwa teoria trójpodziału władzy została 

sformułowana przez Monteskiusza w wieku: 

a) XV, 

b) XVI, 

c) XVII, 

d) XVIII. 

 

14. (1 pkt) Poniższe zdjęcie przedstawia jednego z ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego 

(2018 r.). Którego? 

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ludzie, https://www.premier.gov.pl/ludzie.html (dostęp 29.10.2018) 

a) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

b) Ministra Infrastruktury i Budownictwa, 

c) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

d) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

15. (1 pkt) Które przymiotniki wyborcze opisują wybory do rad gmin, powiatów i sejmików 

wojewódzkich: 

a) powszechne, równe, bezpośrednie, tajne, 

b) powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne, 

c) powszechne, bezpośrednie, tajne, proporcjonalne, 

d) powszechne, równe, bezpośrednie, tajne, proporcjonalne. 
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16. (1 pkt) Prowadzenie działań nakierowanych na kształtowanie poglądów i zachowań ludzkich 

za pomocą celowego, długotrwałego i zmanipulowanego oddziaływania na odbiorców to: 

a) perswazja, 

b) propaganda, 

c) popularyzacja, 

d) informowanie. 

 

17. (1 pkt) Który z prezydentów Polski po 1989 r. sprawował urząd przez dwie pełne kadencje? 

a) Lech Wałęsa, 

b) Aleksander Kwaśniewski, 

c) Lech Kaczyński, 

d) Bronisław Komorowski. 

 

18. (1 pkt) Które z państw sąsiadujących z Polską stało się ofiarą agresji zbrojnej ze strony innego 

państwa w okresie po 2010 r.? 

a) Estonia, 

b) Litwa, 

c) Łotwa, 

d) Ukraina. 

 

19. (1 pkt) Ile obecnie jest szczebli samorządu terytorialnego w Polsce? 

a) jeden, 

b) dwa, 

c) trzy, 

d) cztery. 

 

20. (1 pkt) Kto nie może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu? 

a) prezes NBP, 

b) prezes NIK, 

c) członkowie KRRiT, 

d) dyrektor PISF. 

 

21. (2 pkt) W 2019 r. Europejskimi Stolicami Kultury będą: 

a) Kowno (Litwa) i Esch-sur-Alzette (Luksemburg),  

b) Płowdiw (Bułgaria) i Matera (Włochy), 

c) Rijeka (Chorwacja) i Galway (Irlandia), 

d) Timișoara (Rumunia), Elefsina (Grecja) i Nowy Sad (Serbia). 

 

22. (2 pkt) António Guterres jest:  

a) Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, 

b) Przewodniczącym Rady Europejskiej, 

c) Sekretarzem Generalnym ONZ, 

d) Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. 
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23. (2 pkt) W 2018 r. laureatami Pokojowej Nagrody Nobla zostali: 

a) Frances H. Arnold, George P. Smith i Gregory P. Winter, 

b) James P. Allison i Tasuku Honjo, 

c) Denis Mukwege i Nadia Murad, 

d) William Nordhaus i Paul Romer. 

 

24. (2 pkt) W 2018 r. funkcję Dyrektora Generalnego UNESCO pełni: 

a) Audrey Azoulay, 

b) Federica Mogherini, 

c) Irina Bokova, 

d) Kōichirō Matsuura. 

 

25. (2 pkt) Obecna stolica Republiki Chińskiej to 

a) X’ian, 

b) Szanghaj, 

c) Pekin, 

d) Tajpej. 

 

26. (2 pkt) Ujgurzy, grupa etniczna zamieszkująca Xinjiang, region autonomiczny w Chińskiej 

Republice Ludowej, to w większości wyznawcy: 

a) buddyzmu, 

b) zoroastryzmu, 

c) islamu, 

d) protestantyzmu. 

 

27. (2 pkt) Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura są związani z historią: 

a) polskiej motoryzacji, 

b) polskiego lotnictwa, 

c) polskiej kawalerii, 

d) polskiej marynarki wojennej. 

 

28. (2 pkt) Którą rocznicę założenia obchodziła w 2018 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie? 

a) 102, 

b) 112, 

c) 122, 

d) 132. 
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29. (2 pkt) Kto jest autorem teorii potrzeb przedstawionej na poniższym rysunku? 

 

Źródło: A. Miler-Zawodniak, Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału 

Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”, nr 4/2012, s. 104. 

a) A. Maslow, 

b) E. Goffman, 

c) F. Znaniecki, 

d) E. Aronson. 

 

30. (2 pkt) Pałac Kultury i Nauki w Warszawie nosił imię 

a) Józefa Stalina, 

b) Lecha Wałęsy, 

c) Bolesława Bieruta, 

d) Romualda Traugutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


