
1. W skład Wojska Polskiego wchodzą:

dwa rodzaje sił zbrojnych.

pięć rodzajów sił zbrojnych.

trzy rodzaje sił zbrojnych.

cztery rodzaje sił zbrojnych.

2. W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi

za pośrednictwem:

Ministra Obrony Narodowej.

Przewodniczącego Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Rady Obrony Narodowej.

Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych.

3. Prohibicja to termin oznaczający:

zakaz produkcji i dystrybucji alkoholu.

zakaz organizowania zgromadzeń publicznych.

zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych.

zakaz spożywania narkotyków.

4. Pełna nazwa ZUS to:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zrzeszenie Ubezpieczeń Społecznych

Zrzeszenie Ubezpieczeń Socjalnych.

Zakład Ulg Społecznych.

5. Ustawa o policji została Uchwalona przez Sejm RP:

6 kwietnia 1990 r.

23 grudnia 2015 r



13 września 2019 r.

8 maja 1998 r.

6. W Lizbonie w 2010 r. została przyjęta nowa koncepcja strategiczna:

ONZ.

UE.

NATO.

OBWE.

7. W systemie Narodów Zjednoczonych główną organizacją odpowiedzialną za

bezpieczeństwo międzynarodowe jest:

OBWE

MAEA

NATO.

ONZ.

8. Zapobieganie transnarodowym epidemiom to główny cel:

WHO.

UNHCR.

MOP.

ONZ.

9. Wskaż poprawne rozwinięcie skrótu UNESCO:

Międzynarodowy Komitet Walki na rzecz Edukacji i Kultury

Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury.

Światowa Organizacja Budowania Więzi w Kulturze i Nauce.

Organizacja Narodowego Europejskiego Wspierania Kultury i Nauki.

10. Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa są głównym instrumentem działania

na rzecz poprawy bezpieczeństwa stosowanym przez:



NATO

UA

OBWE.

ONZ.

11. Za twórcę koncepcji ubezpieczeń społecznych uważa się:

Williama Beveridge’a.

Tomasa Hobbes’a.

Bronisława Ziemięckiego.

Ottona von Bismarcka.

12. Amerykański politolog Joseph Nye był twórcą pojęcia

hard power (twarda siła).

ludobójstwo.

soft power (miękka siła).

odpowiedzialności za ochronę.

13. Górski Karabach to terytorium sporne między

Azebejdżanem a Turcją.

Azebejdżanem a Armenią.

Armenią a Turcją.

Armenią a Rosją.

14. ONZ najwięcej operacji pokojowych (peacekeeping operations) przeprowadziła

na obszarze

Afryki.

Bliskiego Wschodu.

Europy.

Ameryki Łacińskiej.



15. Czechy, Polska i Węgry zostały przyjęte do NATO

w 1999 roku.

w 1982 roku.

w 2007 roku.

w 2004 roku.

16. Konstytucja RP (art. 228) nie zalicza do stanów nadzwyczajnych

stanu wyjątkowego.

stanu klęski żywiołowej.

stanu zagrożenia zdrowia publicznego.

stanu wojennego.

17. Tzw. Komisja Wenecka (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo)

jest:

organem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

powiązana z Radą Europy,

organem pomocniczym Rady Unii Europejskiej,

organem doradczym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

18. Interwencja w marcu 2003 r. w Iraku:

miała na celu doprowadzenie do zakończenia okupacji Kuwejtu,

została przeprowadzona pod auspicjami NATO,

stanowiła reakcję na wybuch kon�iktu wewnętrznego w Iraku (starcia sunnicko-

szyickie).

została podjęta bez autoryzacji ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ

19. Zobowiązania wynikające z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego:

uruchomiono dotąd tylko raz, w związku z akcją w Kosowie w 1999 r.

nigdy dotąd nie zostały uruchomione



uruchomiono jak dotąd dwukrotnie, w odpowiedzi na ataki z 11 września oraz w związku

z interwencją w Iraku w 2003 r.

uruchomiono tylko raz, w reakcji na zamachy z 11 września 2001 r.

20. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie kon�iktu zbrojnego z 1954 r.

została wypracowana w ramach:

UNESCO

OBWE

UNICEF,

Rady Europy,

21. Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2002 r., stan wyjątkowy

. jest wprowadzany decyzją prezesa RM na wniosek właściwego ministra

jest wprowadzany na czas nie dłuższy niż 90 dni i może obowiązywać tylko na części

terytorium państwa

może być wprowadzony na czas nieokreślony

jest wprowadzany decyzją prezydenta na czas określony, nie dłuższy niż 180 dni i nie

może być przedłużony

22. Okupacja przez Izrael Zachodniego Brzegu Jordanu była następstwem:

IV wojny arabsko-izraelskiej - tzw. wojny Jom Kippur (1973)

I wojny arabsko-izraelskiej (1948-49)

II wojny arabsko-izraelskiej zapoczątkowanej kryzysem sueskim (1956)

III wojny arabsko-izraelskiej - tzw. wojny sześciodniowej (1967)

23. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ:

każdy członek Rady Bezpieczeństwa ma inną liczbę głosów.

pięć mocarstw światowych (USA, Rosja, Francja, Wielka Brytania, ChRL) ma miejsce

stałe

wszyscy członkowie ONZ mają swoich przedstawicieli



prawo weta przysługuje wszystkim członkom Rady Bezpieczeństwa,

24. Tzw. misje petersberskie:

to operacje UE realizowane w ramach solidarności z członkiem, który stał się

przedmiotem agresji zbrojnej, zgodnie z art. 42 ust. 7 Traktatu Lizbońskiego.

to misje realizowane przez UE w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

to działania NATO poza obszarem traktatowym mające charakter misji pokojowych

to misje obserwacyjne OBWE

25. Za zarządzanie kryzysowe na szczeblu województwa odpowiada

Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego

wojewoda,

marszałek sejmiku wojewódzkiego

wojewódzki komendant PSP

26. Główny obszar aktywności tzw. Państwa Islamskiego (ISIS/IS) to:

Afganistan i północne obszary Pakistanu

Libia

północny Irak i wschodnia Syria

Autonomia Palestyńska (Zachodni Brzeg Jordanu)

27. Organizacja międzynarodowa, która użyła siły zbrojnej w celu opanowania

kon�iktu na terenie b. Jugosławii, to:

NATO

OBWE

UZE

UE

28. Polska jest zobowiązana do pomocy i wsparcia w razie agresji zbrojnej wobec

państw:



należących do ONZ

należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej

należących tylko do Unii Europejskiej

należących tylko do Sojuszu Północnoatlantyckiego

29. Kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze w roku:

1947

1918

1952

1997

30. MOP to:

organizacja wyspecjalizowana systemu NZ

organizacja powołana przez światowe organizacje związków zawodowych

organizacja, która zajmuje się tylko prawami pracowniczymi w sektorze przemysłowym

organizacja międzynarodowa, która powstała w 1945 r.

31. Rada Bezpieczeństwa powołała specjalny międzynarodowy trybunał karny w

celu osądzenia osób podejrzanych o poważne pogwałcenie prawa humanitarnego

dla:

Konga

Syrii

Somalii

Rwand

32. Partnerstwo Wschodnie to forma współpracy realizowana w ramach:

NATO

OBWE

Rady Europy

Unii Europejskiej



33. Organem kolegialnym na poziomie gminy jest:

rada gminy

zarząd gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zebranie wiejskie

34. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Polsce to:

urząd powołany do ochrony placówek dyplomatycznych w Polsce

centralny urząd zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym

urząd powołany do zapewnienia bezpieczeństwa Radzie Ministrów

urząd powołany do ochrony granic

35. Państwem członkowskim NATO nieposiadającym sił zbrojnych jest:

Irlandia

Czarnogóra

Luksemburg

Islandia

36. KFOR rozmieszczono w Kosowie w:

1998 r.

1999 r.

2001 r

1995 r.

37. Klasyczny system gabinetowy-parmentarny występuje w:

w Wielkiej Brytanii

we Francji

we Włoszech

w Niemczech



38. System prezydialny (cechuje go m.in. zamknięta egzekutywa) występuje w:

w USA

w Polsce

w Rosji

we Włoszech

39. Deklaracja Krakowska została opracowana na forum:

Grupy Wyszehradzkiej

UE

Rady Państw Morza Bałtyckiego

OBWE

40. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego stanowi przykład konwencji:

ONZ

MOP-u

OBWE

Rady Europy

41. Euroregion „Nysa” czyli pierwsza w pełni sformalizowana struktura

transgraniczna w Polsce powstała w :

1998 r.

2001 r.

1991 r.

2010 r.

42. Cechą wspólną Ochotniczych Straży Pożarnych i Górskiego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego jest:

są stowarzyszeniami

wymienione podmioty są przykładem sprawnie funkcjonujących przedsiębiorstw

wchodzą w skład zespolonej administracji rządowej



są spółkami akcyjnymi

43. Za zamachy terrorystyczne fundamentalistów islamskich w Europie,

przeprowadzone 11 marca 2004 r. w Madrycie odpowiadało następujące

ugrupowanie terrorystyczne:

Zbrojna Grupa Islamska (GIA)

Hamas

Państwo Islamskie (ISIS)

Al Kaida

44. Służba Ochrony Państwa:

istniała do 2001 r. i została zastąpiona przez Biuro Ochrony Rządu

ma za zadanie zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz poważnych przestępstw

�nansowych, w tym o charakterze korupcyjnym

sanowi główną służbę kontrwywiadowczą RP

zastąpiła 1 lutego 2018 r. Biuro Ochrony Rządu

45. Wedle Konstytucji RP organem doradczym Prezydenta RP w zakresie

wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest:

Rada Gabinetowa

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Komitet Stały Rady Ministrów

46. Wojewoda jest:

przedstawicielem administracji rządowej w terenie

organem samorządu terytorialnego

sekretarzem i skarbnikiem urzędu wojewódzkiego

zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu marszałkowskiego

47. Statut gminy jest:



rozporządzeniem wykonawczym

aktem prawa miejscowego

strategią rozwoju lokalnego

szczegółową regulacją zawierającą analizę mocnych i słabych stron gminy

48. Do jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG zalicza się:

Policję i WOPR

Straż Graniczną i Wojska Obrony Terytorialnej

Straż Ochrony Kolei

PSP i OSP

49. Podstawową rolę w systemie bezpieczeństwa publicznego pełni:

Biuro Ochrony Rządu

Policja

Siły Zbrojne

Państwowe Ratownictwo Medyczne

50. Zasadnicza struktura terytorialna RP jest:

jednoszczeblowa

trójszczeblowa

dwuszczeblowa

pięcioszczeblowa

51. Komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego w sposób obligatoryjny jest

powoływana na szczeblu:

powiatu

sołectwa

gminy

województwa



52. Wskaż uprawnienie, które NIE przysługuje organizacjom pożytku publicznego

Prawo do nieodpłatnego informowania o swojej działalności w mediach publicznych

Możliwość uzyskiwania 1% podatku dochodowego od osób prawnych płaconego np.

przez przedsiębiorstwa.

Możliwość uzyskiwania 1% płaconego przez obywateli podatku dochodowego od osób

�zycznych.

Korzystanie z wynikających z odpowiednich przepisów prawa zwolnień z podatków i

opłat.

53. Konstytucja RP nie zakazuje działalności partii politycznych, które:

dopuszczają stosowanie przemocy w walce o władzę

szerzą nienawiść rasową lub narodowościową.

głoszą postulaty rewizji obecnych granic Rzeczypospolitej Polskiej

odwołują się do totalitarnych metod sprawowania rządów

54. Na ilustracji przedstawiono podział ze względu na kryterium „ustrój” w

poszczególnych państwach. I tak, kolorem żółtym przedstawiono:

Republiki parlamentarne

Republiki prezydenckie

Republiki półprezydenckie (semiprezydenckie)

Parlamentarne monarchie

55. Państwo, którego �agę przedstawiono stanowi przykład:

monarchii absolutnej,

monarchii parlamentarnej,

monarchii elekcyjnej,

republiki.



56. Klub poselski tworzy co najmniej:

10 posłów

5 posłów

3 posłów

15 posłów

57. Czynne prawo wyborcze inaczej jest określane jako:

prawo oddania głosu na kandydata,

prawo samodzielnego podejmowania decyzji,

żadne z powyższych.

prawo kandydowania,

58. Prezydent jest wybierany w wyborach

powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych i większościowych

powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich

powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych

równych, tajnych, bezpośrednich, proporcjonalnych

59. Procedura tzw. „trzech kroków” jest związana z:

odwołaniem rządu

wyborami prezydenckimi

wyborem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

powołaniem rządu

60. Radzie Gabinetowej przewodzi:

Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego

Prezes Rady Ministrów

Rada Ministrów

Prezydent



61. Ze względu na kryterium charakteru członkostwa wyróżnia się grupy

społeczne:

pierwotne i wtórne

formalne i nieformalne.

otwarte i zamknięte

celowe i bezcelowe.

62. Za początek społecznej nauki Kościoła uznaje się ogłoszenie encykliki Rerum

Novarum przez Papieża:

Jana XXIII

Leona XIII

Pawła VI

Jana Pawła I

63. Sejm uchwala ustawę:

bezwzględną większością głosów

większością 2/3 głosów

zwykłą większością głosów

większością 3/5 głosów

64. Prezes Rady Ministrów ponosi odpowiedzialność:

tylko polityczną

polityczną i konstytucyjną

tylko konstytucyjną

nie ponosi żadnej odpowiedzialności

65. Ile osób potrzeba do utworzenia partii?

25

15

14



11

66. Kto był pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce?

Ewa Łętowska

Andrzej Zoll

Tadeusz Zieliński

Irena Lipowicz

67. Kiedy podpisano traktat o Unii Europejskiej, określany jako traktat z

Maastricht?

3 maja 2000 roku

7 lutego 1992 roku

10 stycznia 1999 roku

6 lutego 1980 roku

68. O �nansach publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

„Ta forma dochodów jest przekazywana przez państwo ze środków

budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności:

jednostkom niepaństwowym, instytucjom społecznym, osobom

�zycznym, jak również gminom. Te ostatnie uzyskują ją automatycznie, a

dochody te przeznacza się na realizację zadań publicznych. W przypadku

gmin ta forma dochodów składa się z kilku części, m.in. oświatowej....”

Na podstawie: m�les.pl

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Dochody, których dotyczy tekst, to

darowizna

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.



subwencja.

dotacja celowa.

69. Kiedy wszedł w życie tzw. Plan Balcerowicza

01.01.1990

31.12.1990

01.01.1989

31.12.1989

70. Ile obecnie jest walut w Uni Europejskiej

11

9

8

10

71. Ile jest państw oczekujących na przyjęcie do UE:

3

0

6

5

72. Ile poprawek miała konstytucja USA

22

26

25

27

73. Joe Bidden zostanie amerykańskim prezydentem numer:

44

45



46

47

74. „Istniejące nierówności społeczne powinny być łagodzone przez

społeczeństwo, a nie przez państwo”. To obiegowe hasło doktryn:

prawicowe

Wszystkie z powyższych

centrowe

lewicowe

75. Sędziowie w Polsce są

niezawiśli, nieomylni, apolityczni.

niezawiśli, apolityczni, usuwalni.

niezawiśli, apolityczni, nieusuwalni.

niezawiśli, apolityczni, nominowani

76. Zaznacz minimalną liczbę głosów „za” potrzebną do wykonania czynności

wskazanej w przytoczonym przepisie prawnym w sytuacji, gdy 100 posłów

głosowałoby przeciw, a 99 wstrzymałoby się od głosu.

Art. 113. […] Sejm może bezwzględną większością głosów w obecności co

najmniej połowy ustawowej liczby posłów uchwalić tajność obrad.

 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz.

483, ze zm.

200

130

231

101

77. Kult ziemi i szacunek do przyrody są wyznacznikami dla ideologii:

agraryzmu



anarchizmu

pacy�zmu

populizmu

78. Zaznacz alternatywną nazwę uwarstwienia społecznego.

straty�kacja społeczna

strukturalizacja społeczna

dychotomiczna struktura społeczna

struktura społeczna

79. Która partia polityczna jako pierwsza po 1989 roku wygrała ponownie

wybory?

Prawo i Sprawiedliwość

Platforma Obywatelska

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Polskie Stronnictwo Ludowe

80. Zaznacz szereg zawierający wyłącznie określenia przedstawicieli tzw. klasy

średniej współczesnego społeczeństwa polskiego

Właściciele gospodarstw rolnych i najemni robotnicy rolni.

Najemni pracownicy sezonowi i bezrobotni.

Robotnicy wykwali�kowani i robotnicy niewykwali�kowani.

Właściciele przedsiębiorstw zatrudniających pracowników oraz twórcy kultury i nauki.

81. Które państwo unitarne jako ostatnie uchwaliło obecnie obowiązującą w nim

konstytucję?

Cypr

Czechy

Litwa

Bułgaria



82. W której republice obowiązuje system parlamentarno-prezydencki?

Austria

Luksemburg

Portugalia

Szwecja

83. Zasada proporcjonalności:

każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być

skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach

społeczeństwa.

Może oznaczać również stałe miejsce dopełniania zobowiązań �nansowych. W prawie

międzynarodowym prywatnym jeden z łączników wskazujących, jakie prawo należy

zastosować dla oceny spornego stosunku.

w przypadku istnienia odrębnego majątku małżonków, w miejsce tego, co wyszło z danej

masy majątkowej, wchodzi to, co zostało w zamian uzyskane.

nakazuje organom państwowym użycie jedynie takich środków, które są niezbędne dla

osiągnięcia konkretnego celu. Oznacza to, że organy państwowe mają osiągać cel, który

służy społeczeństwu, jak najmniejszym jego oraz poszczególnych jednostek kosztem.

84. Traktat o Unii Europejskiej nazywany inaczej jest

traktatem Lizbońskim

traktatem Paryskim

traktatem z Maastricht

traktatem Helsińskim

85. Gdzie swoją siedzibę ma Europejski Trybunał Praw Człowieka?

w Hadze

w Brukseli

w Strasburgu

w Genewie



86. Rozwiń skrót ILO

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

Międzynarodowa Organizacja Pracy

87. Do Jakiej organizacji należy poniższe logo

Międzynarodowa Organizacja Morska

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

88. Rozwiń skrót EPL



 Edit

Europa Narodów

Europejska Partia Ludowa

Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności

Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

89. Za mniejszości etniczne według prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej

uznaje się

Litwinów i Kaszubów.

Ślązaków i Ormian.

Łemków i Tatarów.

Czechów i Romów.

90. Hasło “Równy status kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia”,

odpowiada ideologii:

pacy�zmu

anarchizmu

agraryzmu

feminizmu

Previous

Next

https://test.glospokolenia.pl/wp-admin/post.php?post=1203&action=edit



