
Witamy na I Etap - Konkurs Wiedzy o Politologii

1. Które z podanych wydarzeń miało miejsce w 2004 roku?

Przystąpienie Polski do Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego

Podpisanie Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o

potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

2. Do organów stanowiących samorządu terytorialnego nie zalicza się:

rady gminy

sejmiku wojewódzkiego

wójt, burmistrza, prezydenta miasta

3. Widoczna na zdjęciu Ursula von der Leyen to przewodnicząca:

Komisji Europejskiej

Rady Europy

Parlamentu Europejskiego



4. Détente (fr. odprężenie) to stan stosunków w latach 70-tych XX wieku.

Głównym ich wyznacznikiem była globalna równowaga sił między USA i ZSRR

oraz ich gotowość do wyhamowywania zimnowojennej konfrontacji w polityce

światowej. Jakie wydarzenie zakończyło ten okres

Atak ZSRR na Afganistan w 1979 roku

Śmierć Mao Zedonga - 1976

Wojna ugandyjsko-tanzańska

Upadek dyktatury Bokassy w Republice Środkowoafrykańskiej

5. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in.

100 tys. obywateli, posłom, premierowi, Prezydentowi

posłom, Senatowi, premierowi, 100 tys. obywateli

Prezydentowi, Radzie Ministrów, posłom, Senatowi

Radzie Ministrów, Senatowi, Prezydentowi, Sejmowi

6. Wskaż akty rangi konstytucyjnej, które obowiązywały w Polsce po 1989 r. a

przed uchwaleniem Konstytucji RP z 1997 r.:

Mała Konstytucja z 1992 r.

wszystkie powyższe

Konstytucja PRL z 1952 r.

Ustawa Konstytucyjna z 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Czy zdanie jest prawdziwe?

W wyborach do Senatu zasada równości materialnej nie jest wymagana

przez przepisy prawa

8. Poniżej �aga jednego z najmłodszych państw świata. Jakie to państwo ?

Fałsz Prawda



Czarnogóra

Sudan Południowy

Timor Wschodni

9. Stowarzyszenie to

Grupa społeczna która obejmuje ludność danego województwa.

najwyższa polityczna forma organizacji społeczeństwa

organizacja powołana do obrony interesów pracowniczych obywateli

10. Jaką organizację gospodarczą oznaczono na mapie politycznej świata

czerwonym?

GCC- Rada Współpracy Zatoki Perskiej

APEC- Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacy�ku

OECD- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

11. Podczas Kadencji Którego z prezydentów Polska weszła do Unii europejskiej?

Aleksandra Kwaśniewskiego

Lecha Wałęsy

Andrzeja Dudy

Lecha Kaczyńskiego

12. Pod względem zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego w RP

wyróżnia się:

województwa



Gminy miejskie i wiejskie

Gminy, powiaty i województwa

13. Czy zdanie jest prawdziwe?

Funkcją Trybunału Konstytucyjnego jest orzekanie o konstytucyjności i

legalności aktów prawa.

14. Lesotho to przykład państwa-enklawy czy też państwa-eksklawy?

państwo-enklawa

państwa-eksklawy

15. Państwa jakiej współpracy są tutaj zaznaczone?

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

Europejska Agencja Kosmiczna

Rada Państw Morza Bałtyckiego

Fałsz Prawda



Inicjatywa Środkowoeuropejska

16. Która z poniższych form nie odnosi się do III Rzeczpospolitej.

Demokratyczne

Zcentralizowane

Państwo unitarne

Republika

17. Państwa jakiej współpracy zostały zaznaczone?

Trójmorze

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii

Trójkąt Weimarski

Trójkąt Kaliningradzki

18. Kaszmir to obszar sporny pomiędzy jakimi państwami:

Indie i Bangladesz

Pakistan i Iran

Indie i Pakistan

19. Które uszeregowanie chronologiczne doktryn politycznych jest poprawne?

liberalizm, chadecja, totalitaryzm, feminizm



konserwatyzm, chadecja, feminizm, totalitaryzm

feminizm, konserwatyzm, totalitaryzm, liberalizm

chadecja, konserwatyzm, totalitaryzm, liberalizm

20. Ile lat musi skończyć osoba ubiegająca się o urząd Prezydenta Włoch?

50

35

40

55

21. Czy zdanie jest prawdziwe?

Premier i członkowie Rady Ministrów odpowiadają przed Trybunałem

Stanu jedynie za delikt konstytucyjny.

22. Katalog źródeł prawa powszechnego obowiązującego w Polsce jest:

otwarty i wskazuje na: Konstytucję, raty�kowane umowy międzynarodowe, ustawy

umowy międzynarodowe i rozporządzenia

otwarty i wskazuje na: Konstytucję, ustawy, umowy międzynarodowe i rozporządzenia

zamknięty i wylicza: Konstytucję, ustawy, umowy międzynarodowe i rozporządzenia

zamknięty i enumeratywnie wylicza: Konstytucję, raty�kowane umowy międzynarodowe,

ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty

prawa miejscowego

23. Ile głosów elektorskich trzeba uzyskać, aby zostać prezydentem USA?

265

260

270

275

24. Za czyjej prezydentury miało miejsce pierwsze oddalenie weta?

Prawda Fałsz



Andrzeja Dudy

Lecha Kaczyńskiego

Aleksandra Kwaśniewskiego

25. Scharakteryzuj 4 ćwiartki modelu kompasu politycznego stworzonego przez

Wayne Brittenden.

Dół gospodarka wolnorynkowa, góra gospodarka socjalistyczna, prawo konserwatyzm

społeczny, lewo progresywizm społeczny

Góra konserwatyzm społeczny, lewa strona gospodarka wolnorynkowa, dół

progresywizm społeczny, prawa strona gospodarka socjalistyczna

Lewa strona gospodarka wolnorynkowa, prawa strona gospodarka socjalistyczna, dół

konserwatyzm społeczny, góra progresywizm społeczny

Prawa strona gospodarka wolnorynkowa, lewa strona gospodarka socjalistyczna, góra

konserwatyzm społeczny, dół progresywizm społeczny

26. Obszar zaznaczony na obrazku poniżej to Grenlandia. Do jakiego państwa

należy ten obszar:

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Danii

Stanów Zjednoczonych Ameryki

27. Która odpowiedź zawiera informacje o Belgii?

Forma państwa- Monarchia System rządów- parlamentarno- gabinetowy Państwo

złożone, federalne



Forma państwa- Monarchia System rządów- gabinetowo- parlamentarny Państwo

unitarne zdecentralizowane

Forma państwa- Republika System rządów-kanclerski Państwo federalne

28. Która z wymienionych form politycznej działalności poprzedzała wszystkie

pozostałe?

koterie arystokratyczne

partie masowe

partie klubowe

partie wyborcze

29. W wyborach do Senatu RP system JOW obowiązuje od

2012

2011

2009

2010

30. Logo której partii widnieje na gra�ce?

Liga Polskich Rodzin

Polska Partia Przyjaciół Piwa

Akcja Wyborcza Solidarność

Inicjatywa Polska

31. Sytuacje prawną partii politycznych w państwie regulują:

ustawy o partiach politycznych

statuty partii politycznych



kodeks wyborczy

wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

konstytucja

32. Kto powołuje Prezesa Trybunału Konstytucyjnego?

prezydent RP

prezes rady ministrów

minister sprawiedliwości

rada ministrów

33. Kto z wymienionych sprawuje obecnie funkcję przewodniczącego Parlamentu

Europejskiego?

Frans Timmermans

António Manuel de Oliveira Guterres

David Maria Sassoli

Charles Michel

34. Urząd marszałkowski tworzony jest na poziomie:

województwa

gminy

powiatu

35. Gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Banku Centralnego?

Strasburgu

Frankfurcie nad Menem, Niemcy

Frankfurcie nad Menem, Bruksela

Frankfurcie nad Odrą, Belgia

36. Społeczeństwo obywatelskie jako jeden z trzech etapów rozwoju ludzkości

postrzegał:



Alexis de Tocqueville

Francis Fukuyama

John Locke

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

37. Regulacje prawne dotyczące lobbingu powinny opierać się na zasadach:

powszechnej dostępności różnych grup społecznych do lobbingu

przejrzystości

wszystkie odpowiedzi są poprawne

kontroli lobbingu

38. Jakie państwa wchodzą w skład Grupy Wyszehradzkiej?

Polska, Słowacja, Węgry, Czechy

Niemcy, Słowacja, Węgry, Czechy

Polska, Słowacja, Węgry, Ukraina

Polska, Rosja, Ukraina, Słowacja

39. Wybierz Partię, której przedstawiciele dostali się do Sejmu w wyborach 13

Października 2019 roku.



1.  2. 3. 

4. 

 2

 3

 1

 4

40. Autorem de�nicji państwa, uwzględniającej teorię trzech elementów:

(ludność, terytorium, władza zwierzchnia) na której bazują de�nicje

strukturalno-elementowe jest:

Karol Marks

Georg Jellinek

Hugo Grotius

Leon Petrażycki

41. Forma państwa w której głowa państwa wyłaniania jest na określony czas w

drodze wyborów przez ogół obywateli lub kolegium wyborcze to:

Monarchia absolutna



Republika parlamentarna

Monarchia parlamentarna

42. Ile podpisów trzeba zebrać pod obywatelskim projektem ustawy? (napisz w

formacie: np. 800 808)

43. J. Locke stwierdził, że ludzie tworząc państwo zrzekli się na rzecz władzy

państwowej:

nie zrzekli się żadnego swojego prawa podmiotowego

wszystkich swoich praw

jedynie prawa do wymierzania sprawiedliwości

44. Proszę dokończyć zdanie: Głównym księgowym na poziomie gminy, powiatu i

województwa jest :

"prezes regionalnej izby obrachunkowej"

"księżny"

"skarbnik"

"główny księgowy"

45. które z wydarzeń miało miejsce podczas funkcjonowania Rządu Włodzimierza

Cimoszewicza

“noc teczek”

powódź tysiąclecia

opuszczenie Polski przez ostatniego żołnierza Armii Radzieckiej

zmiana nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska

46. W jaki sposób członek rządu musi odpowiedzieć na interpelację?

na piśmie w ciągu 21 dni

na piśmie w ciągu 7 dni



na piśmie w ciągu 30 dni

47. Oceń prawdziwość zdania Wyniki wyborów do Sejmu w roku 1997 uplasowały

AWS na pierwszym miejscu, zdobywając 201 mandatów. Frekwencja w wyborach

wyniosła mniej niż 70%.

prawda

fałsz

48. Gdzie znajduje się siedziba organizacji, której logotyp przedstawiono na

obrazku?

Yerevan

Tokio

Moskwa

Pekin

49. Z wnioskiem o zarządzenie referendum konstytucyjnego wystąpić mogą:

żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Prezydent i Rada Ministrów

Prezydent i grupa 114 posłów

Senat i premier Rady Ministrów

50. Organami Sejmu są:

komisje śledcze, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów, Marszałek Sejmu

Marszałek Sejmu, Konwent Seniorów, Prezydium Sejmu, komisje sejmowe

Konwent Seniorów, Marszałek Sejmu, komisje sejmowe, komisje śledcze

Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów, kluby poselskie, komisje sejmowe



51. Traktat z Maastricht był początkiem powstania Unii europejskiej, podaj datę

podpisania

7.01.1992

7.02.1993

7.02.1992

7.03.1992

52. W wyborach bezpośrednich wybierany jest:

wojewoda

przewodniczący rady gminy

wójt, burmistrz bądź prezydent miasta

53. Wskaż prawidłowe informacje o Republice Włoskiej

301336 km² powierzchni, stolica administracyjna- Rzym system rządów parlamentarno-

gabinetowy głowa państwa- prezydent

357104 km² powierzchni, stolica administracyjna- Rzym, system rządów- kanclerski,

głowa państwa- prezydent

242910 km² powierzchni, stolica administracyjna- Rzym, system rządów gabinetowo-

parlamentarny, głowa państwa- prezydent

54. Mateusz Morawiecki został desygnowany na urząd szefa rządu w 2017 roku,

która to była kadencja sejmu?

IX

X

VIII

VII

55. W wariancie systemu wielopartyjnego, system w którym brak partii

większościowej mającej przewagę nad pozostałymi, co determinuje konieczność

stworzenia koalicji w celu efektywnego sprawowania władzy, to:



system kooperacji partii

system dwublokowy

system rozbicia partyjnego

system partii dominującej

56. Z ilu landów składają się Niemcy?

10

7

9

16

57. Ile osób (wg ustawy o partiach politycznych z 1997 r.) musi poprzeć zgłoszenie

nowej partii do ewidencji partii politycznych?

1000

10

100000

15

58. Komu w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia się prawną ochronę życia?

obywatelom polskim pozostającym pod jej władzą

obywatelom polskim, bez względu na to, gdzie się znajdują

Każdemu człowiekowi, niezależnie od obywatelstwa, także bezpaństwowcom

59. Na zdjęciu poniżej znajduje się:



António Guterres, sekretarz generalny ONZ

Thomas Greminger sekretarz generalny OBWE

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO

60. Zasada rozwinięta przez Johna Locke i de Montesquieu będąca

przeciwieństwem zasady absolutyzmu monarszego to:

Demokracja konsocjonalna

Populizm

Prawo natury

61. Które, z wymienionych 3 państw zaliczane są do tzw. Tygrysów azjatyckich :

 Indonezja

 Chiny

 Malezja

62. De�niowanie władzy jako zjawiska społecznego, zgodnie z którym władza

interpretowana jest jako możliwość stosowania szczególnych środków, zwłaszcza

przemocy to de�nicja:

instrumentalna

strukturalna

behawioralna

teleologiczna



kon�iktowa

63. Do której z wymienionych niżej funkcji wewnętrznych państwa odnosi się

opis: “...wyraża się w dążeniu państwa do zapewnienia obywatelom egzystencji, w

efektywnym zwalczaniu bezrobocia…”

Administracyjnej

Kulturalnej

Podporządkowanej

Socjalnej

64. Kto był twórcą idei obywatelskiego nieposłuszeństwa?

John Locke

Henry David Thoreau

Adam Smith

Jean- Jacques Rousseau

65. Parlament jednoizbowy funkcjonuje

w Hiszpanii

w Holandii

na Ukrainie

we Włoszech

66. Wojewoda jest:

przedstawicielem administracji samorządowej

reprezentantem Prezesa Rady Ministrów w terenie

członkiem Rady Ministrów

67. Ile poprawek ma konstytucja Stanów Zjednoczonych ?

26

28



27

25

68. W wyborach do Sejmu w roku 2007 największą ilość mandatów zdobyło

ugrupowanie

PSL

PiS

LiD

PO

69. Czy zdanie jest prawdziwe?

W latach 2010-2015 funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich pełniła Irena

Lipowicz.

70. Kierunek de�niowania polityki zgodnie z którym polityka interpretowana jest

przez pryzmat zachowań ludzkich związanych z procesem rządzenia to:

Biopolityka

Postmodernizm

Behawioryzm

Normatywizm

71. Uzupełnij zdanie: ….. oznacza, że parlamentarzysta nie może być pociągnięty

do odpowiedzialności za swoją działalność, wchodzącą w zakres sprawowania

mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.

immunitet karny

immunitet formalny

immunitet sądowy

immunitet materialny

72. Jakie partie wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej

Fałsz Prawda



Platforma Obywatelska RP, .Nowoczesna, Porozumienie, Zieloni

Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni

Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Porozumienie, Zieloni

Platforma Obywatelska RP, .Nowoczesna, Inicjatywa Polsk, Zieloni

73. Na podstawie charakterystyki, wybierz ideologię totalitarną Najwyższą

wartością było państwo, występował kult państwa. Głosiła pochwałę przemocy a

także kult walki.

komunizm

nazizm

żadne z powyższych

faszyzm

74. Wyspy Alandzkie to archipelag wysp na Bałtyku. Do jakiego państwa należy:

Niemcy

Finlandia

Szwecja

Dania

75. Autorami klasycznej koncepcji typów kultury politycznej byli:

G. Almond, S. Verba

Adam Smith

J.J. Wiatr, S. Verba

76. W jaki sposób nie można w Polsce zainicjować referendum?

Grupa 60 posłów

prezydent RP za zgodą senatu

500 tys. obywateli za zgodą sejmu

77. Które , z wymienionych 3 wydarzeń nie jest uważane za ludobójstwo:



 Masakra w Srebrnicy

 Wielki Głód na Ukrainie

 Rzeź Ormian w czasie I Wojną Światową

78. Kto raty�kuje umowy międzynarodowe w Polsce?

Sejm

Zgromadzenie narodowe

Prezydent RP

Prezes Rady Ministrów

79. Programy dużych partii politycznych cechuje między innymi pragmatyzm, na

czym on polega?

na ograniczaniu haseł ideologicznych na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów

na unikaniu skrajnych postulatów mogących zarazić umiarkowaną większość

wyborców.

na dążeniu do objęcia postulatami politycznymi wszystkich dziedzin życia społecznego

80. . Symbol jakiej organizacji przedstawia obraz poniżej:

Amnesty International

International Gay and Lesbian Human Rights Commission

Międzynarodowa Akademia Pokoju

Stowarzyszenie Memoriał 

81. Ile państw członkowskich wchodzi w skład Rady Państw Morza Bałtyckiego?

18



12

11

13

82. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości powstał:

po II Wojnie Światowej

przed I Wojną Światową

po I Wojnie Światowej

83. Wielopartyjny system partyjny z partią dominującą występuje w:

Irlandii, Angolii, Kanadzie

USA, Wielkiej Brytanii

Singapurze, Angoli, Turcji, Azerbejdżanie

Singapurze, Angoli, Turcji, Holandii

84. Ile posłów jest potrzebnych by odrzucić weto Prezydenta RP?

Add description here!

244

276

138

277

85. I= L:K to wzór na którą metodę obliczania wyników wyborów w systemie

proporcjonalnym?

Metoda Here’a- Niemeyera

Metoda d’Hondta

Metoda Sainte- Lague’a

to wzór na każdą z metod

86. Ze względu na tryb zmiany wyróżniamy konstytucję



elastyczną, sztywną

stabilną, zmienną

jednolitą, złożoną

małą, pełną

87. Poniżej zdjęcie jednej z monarchiń europejskich. Jest to królowa Małgorzata.

Gdzie sprawuje władzę :

w Danii

w Szwecji

w Norwegii

88. Ilu posłów zasiada w sejmie?

230

100

460

240

89. Kiedy odbyły się pierwsze CAŁKOWICIE wolne wybory do sejmu i senatu (III

RP):

22.11.1990 r.

4.06.1989 r.



27.10.1991 r.

31.07. 1995 r.

90. Obligatoryjnie komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego powoływana

jest na poziomie:

województwa

powiatu

gminy

91. Państwa jakiego sojuszu są tutaj zaznaczone?

Trójmorze

ONZ

Unia Europejska

Grupa Wyszehradzka

92. Którego terminu dotyczy opis? Akt mocy prawnej równej konstytucji,

dotyczący jej materii i uchwalany w trybie właściwym dla zmiany, a także

uchwalenia konstytucji.

zarządzenie

ustawa konstytucyjna

akt prawa miejscowego

93. Który Z wymienionych objął urząd Prezesa Rady Ministrów po Marku Belce?



Leszek Miller

Jarosław Kaczyński

Kazimierz Marcinkiewicz

Donald Tusk

94. Naddniestrze to zbuntowana prowincja w jakim kraju:

Mołdawia

Rumunia

Ukraina

95. Które z poniższych ugrupowań wchodziło w skład koalicji tworzącej rząd

Tadeusza Mazowieckiego?

Prawo i Sprawiedliwość

Partia Demokratyczna

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

Liga Polskich Rodzin

96. Ile jest obecnie obowiązujących języków urzędowych w Unii europejskiej?

25

24

26

27

97. Ile trwa kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich?

6

długość nie jest określona prawnie

5

4

98. Poza strefą euro znajduje się:



Chorwacja

Litwa

Słowacja

Francja

99. Obecny Marszałek Senatu RP Prof Tomasz Grodzki startował w wyborach do

senatu w 2019 z listy...

KW Platforma obywatelsk

Koalicji Obywatelskiej

KKW PO .N IPL Zieloni

KW Koalicja Obywatelska

100. Koncepcja genezy państwa, zgodnie z którą jego powstanie jest wynikiem

szeregu przeobrażeń jakie dokonały się w społecznościach rodowo-plemiennych,

a zwłaszcza pojawienia się własności prywatnej, specjalizacji pracy a w

konsekwencji klas społecznych, to:

koncepcja podboju i przemocy

koncepcja teistyczna

koncepcja marksistowska

koncepcja umowy społecznej


