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TEST 

 

1. (1 pkt) Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 2019 r. otrzymał/a: 

a) Olga Tokarczuk, 

b) Peter Handke, 

c) Bob Dylan, 

d) Kazuo Ishiguro. 

 

2. (1 pkt) Aneksja Krymu i początek konfliktu ukraińsko-rosyjskiego na terenie Ukrainy Wschodniej 

miały miejsce w roku: 

a) 2017, 

b) 2016, 

c) 2014, 

d) 2013. 

 

3. (1 pkt) Bezpośrednią przyczyną protestów na Ukrainie w 2013 r. (tzw. Euromajdanu) było: 

a) niepodpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE przez prezydenta Ukrainy Wiktora 

Janukowycza, 

b) aneksja Krymu przez Federację Rosyjską, 

c) wybuch ukraińsko-rosyjskich walk na terenie wschodniej Ukrainy,  

d) sfałszowanie wyborów parlamentarnych na Ukrainie. 

 

4. (1 pkt) Hongkong, na mocy umowy z 1994 r., został zwrócony Chinom przez: 

a) Hiszpanię, 

b) Portugalię, 

c) Danię, 

d) Wielką Brytanię. 

 

5. (1 pkt) We wrześniu 2015 r. państwa członkowskie UE zobowiązały się do relokacji z Włoch i 

Grecji osób potrzebujących pomocy. Które ze wskazanych państw nie wykonało swoich 

zobowiązań w zakresie relokacji uchodźców? 

a) Polska, 

b) Francja, 

c) Hiszpania, 

d) Rumunia. 
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6. (1 pkt) Ujgurzy – mniejszość etniczna prześladowana w Xinjiang, Ujgurskim Regionie 

Autonomicznym w Chińskiej Republice Ludowej – to: 

a) buddyści, 

b) muzułmanie, 

c) chrześcijanie, 

d) hinduiści. 

 

7. (1 pkt) Pierwsze kroki w zakresie rozpoczęcia procedury impeachmentu prezydenta Donalda 

Trumpa związane są z jego domniemanymi naciskami na władze jednego z państw. Którego? 

a) Federacji Rosyjskiej, 

b) Turcji, 

c) Chin, 

d) Ukrainy.  

 

8. (1 pkt) W II połowie 2019 r. prezydencję Rady UE sprawuje: 

a) Chorwacja, 

b) Finlandia, 

c) Niemcy, 

d) Rumunia.  

 

9. (1 pkt) Kto był prezydentem Ukrainy bezpośrednio przed Wołodymyrem Zełenskim? 

a) Julia Tymoszenko, 

b) Wiktor Juszczenko, 

c) Petro Poroszenko,  

d) Wiktor Janukowycz. 

 

10. (1 pkt) Chorwacja jest członkiem Unii Europejskiej od roku: 

a) 2004, 

b) 2007, 

c) 2013, 

d) 2015. 

 

11. (1 pkt) Ursula von der Leyen została wybrana na stanowisko przewodniczącej Komisji 

Europejskiej w kadencji: 

a) 2019–2022, 

b) 2019–2024, 

c) 2020–2022, 

d) 2020–2024. 
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12. (1 pkt) Korsyka to wyspa: 

a) francuska, 

b) hiszpańska,  

c) portugalska, 

d) włoska. 

 

13. (1 pkt) W którym roku Aleksandr Łukaszenka po raz pierwszy został wybrany prezydentem 

Białorusi? 

a) 1989, 

b) 1991, 

c) 1994, 

d) 1998. 

 

14. (1 pkt) Które z poniższych państw nie jest państwem nieuznawanym? 

a) Timor Wschodni, 

b) Osetia Południowa, 

c) Abchazja, 

d) Transnistria. 

 

15. (1 pkt) Który dokument stanowi, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 

prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”? 

a) Kodeks karny, 

b) Kodeks cywilny, 

c) Ustawa o Rzeczniku praw Obywatelskich, 

d) Konstytucja RP z 1997 r. 

 

16. (1 pkt) Jaką funkcję sprawuje obecnie ta polityk (listopad 2019 r.)? 

 

a) Ministra Edukacji Narodowej, 

b) członka Parlamentu Europejskiego, 
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c) posła na Sejm RP, 

d) Komisarza Europejskiego ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu. 

 

17. (1 pkt) Przekonanie, że najważniejszą wartością i podstawą uspołecznienia jest naród, to inaczej: 

a) szowinizm, 

b) kosmopolityzm, 

c) nacjonalizm, 

d) patriotyzm. 

 

18. (1 pkt) Na kiedy został przełożony termin wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 

Europejskiej? 

a) 31 stycznia 2020 r.,  

b) 29 lutego 2020 r., 

c) 1 kwietnia 2020 r. 

d) 1 maja 2020 r. 

 

19. (1 pkt) Przykładem podatku pośredniego jest podatek: 

a) dochodowy, 

b) gruntowy, 

c) od spadku, 

d) od towarów i usług. 

 

20. (1 pkt) Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec jest obecnie (listopad 2019 r.): 

a) Christian Wulff, 

b) Frank-Walter Steinmeier, 

c) Joachim Gauck, 

d) Theodor Heuss. 

 

21. (2 pkt) Z którym z poniższych państw Polska najkrócej ma wspólną granicę: 

a) Republika Federalna Niemiec, 

b) Federacja Rosyjska, 

c) Republika Ukrainy, 

d) Republika Czeska. 

 

22. (2 pkt) W 2020 r. Europejskimi Stolicami Kultury będą: 

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

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

c) Tartu (Estonia) i Bodø (Norwegia), 

d) Timișoara (Rumunia), Elefsina (Grecja) i Nowy Sad (Serbia). 
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23. (2 pkt) Obecna stolica Republiki Malty to: 

a) Gozo, 

b) Malta, 

c) Vaduz, 

d) Valetta. 

 

24. (2 pkt) Svalbard to terytorium: 

a) Danii, 

b) Islandii, 

c) Norwegii, 

d) Wielkiej Brytanii. 

 

25. (2 pkt) W 2018 r. wśród państw członkowskich UE najwięcej nowych pozwoleń na pobyt 

cudzoziemców (imigrację) zostało wydanych w: 

a) Polsce, 

b) RFN, 

c) Francji, 

d) Włoszech. 

 

26. (2 pkt) Państwem członkowskim OECD nie jest (stan na listopad 2019 r.):  

a) Meksyk, 

b) Rosja, 

c) Szwajcaria, 

d) Turcja. 

 

27. (2 pkt) Który z polityków jest marszałkiem seniorem Sejmu IX kadencji? 

a)      b)     c)    d)  

 

28. (2 pkt) W hierarchii aktów prawnych obowiązujących w Polsce niżej od ratyfikowanych umów 

międzynarodowych znajdują się: 

a) Konstytucja, 

b) Ustawy, 
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c) rozporządzenia, 

d) żadne z powyższych. 

 

29. (2 pkt) W wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. stanowisko 

Przewodniczącego PE objął: 

a) Antonio Tajani, 

b) David Maria Sassoli, 

c) Donald Tusk, 

d) Martin Schulz. 

 

30. (2 pkt)  Pokojową Nagrodę Nobla za 2019 r. otrzymał/a: 

a) Greta Thunberg – za działalność na rzecz walki z ociepleniem klimatu, 

b) papież Franciszek – za działalność na rzecz pokoju i pojednania między narodami, 

c) Abiy Ahmed Ali – premier Etiopii – za zasługi na rzecz procesu pokojowego między Etiopią i 

Erytreą oraz reformy demokratyczne, 

d) nagroda nie została przyznana. 

 


