REKRUTACJA DO KSAP 2019 R.

Wersja A
1.

A

Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej otrzymuje mianowanie:
a) w chwili uzyskania dyplomu ukończenia KSAP-u;
b) w chwili zatrudnienia na pierwszym stanowisku w służbie cywilnej;

c) po ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej z wynikiem umożliwiającym
mianowanie;
d) po złożeniu wniosku o mianowanie do Szefa Służby Cywilnej.
2.

Pomoc de minimis to rodzaj:
a) dozwolonej pomocy publicznej, która nie przekracza 200 tys. euro w okresie 3 lat;
b) niedozwolonej pomocy publicznej, która przekracza 200 tys. euro w okresie 3 lat;
c) pomocy społecznej udzielanej osobom, których miesięczny dochód netto jest niższy od
średniej płacy krajowej;
d) pomocy społecznej udzielanej osobom, których miesięczny dochód brutto jest niższy od
średniej płacy krajowej.

3.

Przedmiotem skargi konstytucyjnej może być:
a) jedynie ostateczna decyzja lub wyrok sądowy, które naruszają konstytucyjne prawa,
wolności lub obowiązki;
b) wyrok sądowy, który narusza konstytucyjne prawa, wolności lub obowiązki;
c) akt normatywny, na podstawie którego sąd lub organ administracji orzekł ostatecznie o
konstytucyjnych prawach, wolnościach lub obowiązkach, naruszając konstytucyjne prawa,
wolności lub obowiązki;
d) decyzja administracyjna, która narusza konstytucyjne prawa, wolności lub obowiązki.

4.

Ewaluacja ex ante programu oznacza, że program jest oceniany:
a) w sposób ciągły przez cały czas realizacji programu;
b) w połowie jego realizacji;
c) przed jego rozpoczęciem;
d) po jego zakończeniu.

5.

W zakresie prowadzenia strajku Konstytucja RP:
a) dopuszcza jego ograniczenie w ustawie ze względu na dobro publiczne;
b) nie dopuszcza jego zakazywania w odniesieniu do określonych dziedzin;
c) nie dopuszcza jego zakazywania z jakiejkolwiek przyczyny;
d) nie dopuszcza jego zakazywania w odniesieniu do określonych kategorii pracowników.

6.

Centralnym organem administracji rządowej jest:
a) Ministerstwo Sprawiedliwości;
b) Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego;
c) Urząd m.st. Warszawy;
d) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
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7.

Według ustawy o finansach publicznych budżet państwa składa się z:

A

a) sektorów przyporządkowanych poszczególnym zadaniom państwa;
b) części, z których każda ma swego dysponenta;
c) bloków finansowych, obejmujących określone rodzaje dochodów i wydatków;
d) funduszy centralnych i terenowych.
8.

Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 r. wyniosła:
a) 59,1proc.;
b) 54,5 proc.;
c) 48,8 proc.;
d) 42,2 proc.

9.

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej instytucją Unii Europejskiej jest:
a) Europejski Bank Centralny;
b) Komitet Ekonomiczno-Finansowy
c) Eurogrupa;
d) Komitet Regionów.

10. Decyzja administracyjna to:
a) zaświadczenie;
b) polecenie służbowe;
c) akt administracyjny zewnętrzny;
d) zarządzenie ministra skierowane do podległych jednostek organizacyjnych.
11. Szef Służby Cywilnej jest:
a) dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
b) Prezesem Rady Ministrów;
c) dyrektorem Departamentu Służby Cywilnej w KPRM;
d) autonomicznym organem administracji rządowej.
12. Nikola Tesla to:
a) fizyk naturalizowany w USA, którego najważniejszym wynalazkiem było stworzenie urządzeń
do zapobiegania tłumienia sygnałów elektrycznych;
b) amerykański przedsiębiorca, założyciel firmy Tesla produkującej w pełni elektryczne
samochody;
c) polityk działający na rzecz niepodległości Serbii i innych narodów wchodzących w skład
monarchii Austro-Węgier;
d) fizyk i wynalazca, znany m.in. z opracowania technologii prądu przemiennego.
13. Według Konstytucji RP mandatu posła nie można łączyć z funkcją:
a) sekretarza stanu;
b) członka Rady Ministrów;
c) członka statutowego organu związku zawodowego;
d) Rzecznika Praw Obywatelskich.
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14. Jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek o udzielenie pożyczki z budżetu
państwa do:
a) Prezesa Rady Ministrów;
b) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
c) Ministra Inwestycji i Rozwoju;
d) Ministra Finansów.
15. "Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku
produkcyjnym" to w statystyce publicznej definicja:
a) współczynnika obciążenia demograficznego;
b) współczynnika dzietności;
c) współczynnika przyrostu naturalnego;
d) współczynnika aktywności zawodowej ludności.
16. Łacińskie określenie "abrogatio" oznacza:
a) odrzucenie argumentów, brak zgody;
b) całkowite uchylenie dotychczas obowiązującego stanu prawnego;
c) urzędowe nieudzielenie zgody, zaprzeczenie;
d) nadużycie, nadmierne wykorzystanie.
17. Aktem urzędowym Prezydenta RP, który nie wymaga kontrasygnaty dla swojej
ważności, jest:
a) mianowanie pełnomocnego przedstawiciela RP w innym państwie;
b) nadanie stopnia generalskiego;
c) mianowanie Szefa Sztabu Generalnego;
d) nadanie polskiego obywatelstwa.
18. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do sektora finansów publicznych nie
zalicza się:
a) jednoosobowej spółki Skarbu Państwa;
b) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego;
d) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
19. W 84. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2018 r. zwyciężył(a):
a) Anita Włodarczyk;
b) Bartosz Kurek;
c) Kamil Stoch;
d) Agnieszka Radwańska.
20. Kadencja Sejmu i Senatu może zostać skrócona:
a) uchwałą Zgromadzenia Narodowego o skróceniu kadencji obu izb;
b) uchwałą Sejmu lub Senatu albo postanowieniem Prezydenta RP o skróceniu kadencji obu
izb;
c) uchwałą Sejmu lub postanowieniem Prezydenta RP o skróceniu kadencji Sejmu;
d) tylko postanowieniem Prezydenta RP o skróceniu kadencji Sejmu i Senatu.
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21. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania:

A

a) nie wstrzymuje biegu terminów przewidzianych w kodeksie;
b) wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie;
c) wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie, chyba że organ, zawieszając
postepowanie, postanowił inaczej;
d) wstrzymuje bieg tych terminów, które nie mają znaczenia dla sprawy.
22. Obrót jest podstawą opodatkowania:
a) w podatku od towarów i usług;
b) w podatku od nieruchomości;
c) w podatku od czynności cywilno-prawnych;
d) w podatkach dochodowych.
23. Rok 2019 zapisany w formacie rzymskim to:
a) MMXIX;
b) MCXIX;
c) MDCXIX;
d) MCDXIX.
24. Określenia „imperium zła” użył:
a) Jean Paul Sartre, mając na myśli USA toczące wojnę w Wietnamie;
b) Fidel Castro, reagując na agresywną – w jego mniemaniu – politykę USA wobec Kuby;
c) Ronald Reagan, określając w ten sposób ZSRR,;
d) gen. MacArthur, mając na myśli Japonię po ataku na Pearl Harbour.
25. Według Konstytucji RP każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu
pytanie prawne, jeśli:
a) przed rozpoczęciem sprawy chce uzyskać powszechnie obowiązującą wykładnię prawa, na
podstawie którego będzie orzekał;
b) ma wątpliwość co do swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej;
c) po uprawomocnieniu się wyroku sąd zorientuje się, że wystąpił błąd proceduralny;
d) od tego zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się już przed tym sądem, a pytanie dotyczy
zgodności aktu normatywnego z Konstytucją RP, ustawą lub ratyfikowaną umową
międzynarodową.
26. Erystyka to:
a) część przepisów Kodeksu drogowego, która dotyczy wytyczania pasów ruchu drogowego;
b) część prawa dyplomatycznego, która obejmuje zagadnienia dotyczące prowadzenia
negocjacji;
c) sztuka prowadzenia sporów;
d) mitologiczna żona Orfeusza.
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27. Organ, który ustala porządek dzienny posiedzenia Sejmu to:
a) Konwent Seniorów Sejmu;
b) Marszałek Sejmu, po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów;
c) Prezydium Sejmu;
d) Sejm (cała izba).
28. Rada Ministrów przedstawia projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem:
a) Prezydentowi RP do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy;
b) Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy;
c) Sejmowi do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy
d) Sejmowi do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
29. Indeks Percepcji Korupcji (CPI) jest opracowywany przez:
a) Amnesty International;
b) Transparency International;
c) Organizację Narodów Zjednoczonych;
d) Światową Organizację Handlu.
30. Projekt ustawy może być odrzucony w pierwszym czytaniu:
a) bez względu na to, gdzie odbywa się pierwsze czytanie jeżeli projekt jest niezgodny z
prawem Unii Europejskiej;
b) bez względu na to, gdzie odbywa się pierwsze czytanie jeżeli zgłosi taki wniosek Prezydent
RP;
c) jeżeli odbywa się ono na posiedzeniu plenarnym Sejmu;
d) jeżeli odbywa się ono w komisji ale tylko w odniesieniu do projektu poselskiego.
31. Według Eurostatu kraj o najniższej stopie bezrobocia w 2017 r. to:
a) Węgry;
b) Niemcy;
c) Polska;
d) Czechy.
32. Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego jest:
a) Stanisław Kluza;
b) Sławomir Skrzypek;
c) Jacek Jastrzębski;
d) Stefan Kawalec.
33. Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów
wotum zaufania:
a) według swojego uznania;
b) tylko wtedy, gdy zmiany w składzie rządu dotyczą połowy ministrów;
c) tylko wtedy, gdy zostanie złożony wniosek o wotum nieufności – do chwili głosowania nad
nim;
d) tylko wtedy, gdy wiąże z tą sprawą głosowanie nad określonym wnioskiem rządu.
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34. Organ podatkowy jest właściwy do:

A

a) oceny wiarygodności finansowej podatnika;
b) badania zdolności podatkowej podatnika;
c) wymierzania i poboru podatków, umarzania lub zaniechania poboru podatków oraz do
kontroli podatkowej;
d) stanowienia podatków.
35. Fundatorem nagrody literackiej Nike jest:
a) "Gazeta Wyborcza" i Fundacja Agory;
b) Prezydent RP;
c) Polski Oddział PEN Clubu;
d) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
36. Do korpusu służby cywilnej nie zalicza się pracowników zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych w:
a) Centralnym Biurze Śledczym Policji;
b) Biurze Nasiennictwa Leśnego;
c) izbach administracji skarbowej;
d) Kancelarii Prezydenta RP.
37. Indeks WIG obejmuje:
a) wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które spełniają
bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach;
b) tylko największe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
c) tylko krajowe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
d) wszystkie spółki prawa handlowego działające na terenie Polski.
38. Jedną z możliwych procedur postępowania restrukturyzacyjnego w polskim
prawodawstwie jest:
a) postępowanie układowe;
b) egzekucja;
c) windykacja;
d) postępowanie upadłościowe.
39. Najdłuższą rzeką na terenie Polski jest - spośród wymienionych poniżej:
a) Odra;
b) Warta;
c) Bug;
d) Narew.
40. Limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy jest określony
w:
a) uchwale Rady Służby Publicznej;
b) rozporządzeniu ministra właściwego ds. administracji;
c) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów;
d) ustawie budżetowej.
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41. Państwem członkowskim, które będzie sprawować prezydencję Rady Unii
Europejskiej od lipca do grudnia 2019 r. jest:
a) Finlandia;
b) Francja;
c) Rumunia;
d) Chorwacja.
42. Przewodnictwo w Komitecie Ministrów Rady Europy od listopada 2018 r. do maja
2019 r. sprawuje:
a) Finlandia;
b) Rumunia;
c) Chorwacja;
d) Norwegia.
43. W przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej do 31 stycznia roku budżetowego
budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań
zleconych ustala:
a) zarząd;
b) organ stanowiący;
c) regionalna izba obrachunkowa;
d) wojewoda.
44. Wyrażenie "złote runo" oznacza:
a) nagrodę po trudnej i niebezpiecznej wyprawie;
b) bogactwo, majątek, wielkie sprawy, rzeczy trudno osiągalne;
c) atrybut władzy i mądrości, który może posiąść tylko sprawiedliwy człowiek;
d) miękkie podłoże lub dywan po którym stąpa się bosymi stopami.

45. Ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, która przekazuje
organizacji międzynarodowej kompetencje organów władzy państwowej w
niektórych sprawach, uchwala:
a) Zgromadzenie Narodowe większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby posłów i senatorów;
b) Sejm i Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby posłów i senatorów;
c) Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz
Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów;
d) Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz
Senat większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
46. Deficyt budżetu państwa w Polsce wyniósł w 2018 r. około:
a) 3 mld zł;
b) 11 mld zł;
c) 23 mld zł;
d) 50 mld zł.
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47. Umundurowana formacja podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
której zadaniem jest ochrona osób rządzących w Polsce to:
a) Biuro Ochrony Rządu;
b) Służba Ochrony Państwa;
c) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
d) Policja.
48. W ujęciu średniorocznym wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych
prognozowany jest:
a) w ustawie budżetowej;
b) w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
c) w rozporządzeniu Ministra Finansów;
d) w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.
49. Złote Lwy to główna nagroda:
a) Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku;
b) Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA);
c) francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej;
d) Czeskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej (CFTA).
50. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje:
a) Ministrowi Finansów;
b) Radzie Ministrów;
c) Prezydentowi RP;
d) wszystkim wymienionym podmiotom.
51. W sferze organizacji szkolnictwa i programów nauczania, Unia Europejska:
a) może przyjmować normy ujednolicone, jeśli dotyczą szkolnictwa państwowego;
b) nie może przyjmować norm ujednoliconych;
c) może przyjmować normy ujednolicone, jeśli dotyczą szkolnictwa prywatnego;

d) nie może przyjmować norm ujednoliconych, chyba że stwierdzi, iż różnice z nich wynikające
stwarzają zagrożenie dyskryminacją.
52. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego:
a) nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej w jakiejkolwiek formie;
b) nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu;
c) nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Zgromadzenia Ogólnego
Trybunału Konstytucyjnego, z wyłączeniem sędziego Trybunału, którego dotyczy wniosek;
d) nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sądu Najwyższego.
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53. Dyrektorowi departamentu podlegają bezpośrednio naczelnicy trzech wydziałów.
Każdy naczelnik kieruje trzema pracownikami. Rozpiętość kierowania dyrektora
departamentu wynosi zatem:
a) 2;
b) 3;
c) 9;
d) 12.
54. Przedsiębiorstwo jest rentowne gdy:
a) większość pracowników pobiera świadczenia w postaci emerytur;
b) jest poddane procesowi restrukturyzacji;
c) wartość sprzedanych dóbr w danym roku kalendarzowym jest wyższa niż u konkurencji;
d) jest zdolne do osiągania zysku z prowadzonej działalności.
55. Według ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych uchwały Rady Ministrów wydane na podstawie ustaw ogłasza się:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) w Dzienniku Ustaw;
c) w Monitorze Polskim;
d) na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
56. Służba specjalna powołana do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i
obywateli to:
a) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
b) Służba Ochrony Państwa;
c) Centralne Biuro Śledcze;
d) Agencja Wywiadu.
57. Przystępując do unii walutowej, dany kraj traci możliwość prowadzenia niezależnej
polityki:
a) regionalnej;
b) pieniężnej i kursowej;
c) pieniężnej i fiskalnej;
d) kursowej i fiskalnej.
58. Instytucją, która w unijnym porządku prawnym udziela mandatu do podjęcia
negocjacji umów międzynarodowych jest:
a) Rada Europejska;
b) Komisja Europejska;
c) Parlament Europejski;
d) Rada Unii Europejskiej.

9 z 16

REKRUTACJA DO KSAP 2019 R.

Wersja A
59. Konkurs im. Henryka Wieniawskiego to konkurs:

A

a) recytatorski;
b) skrzypcowy;
c) pianistyczny;
d) ortograficzny.
60. Organy administracji publicznej mają obowiązek załatwić sprawę:
a) w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia sprawy;
b) w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sprawy;
c) bez zbędnej zwłoki;
d) niezwłocznie.
61. Województwem o najmniejszej liczbie ludności jest:
a) warmińsko-mazurskie;
b) opolskie;
c) łódzkie;
d) dolnośląskie.
62. W polskim prawie, uregulowania cyfrowych środków rozliczeniowych, takich jak
bitcoin:
a) znajdują się w ustawie z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu;
b) znajdują się w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw;
c) znajdują się w ustawie dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) nie podlegają regulacji ustawowej.
63. Epidemię w skali kraju ogłasza w Polsce:
a) Główny Inspektor Sanitarny;
b) Prezes Rady Ministrów;
c) konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii
d) wojewoda.
64. Według Konstytucji RP najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest:
a) naród;
b) Prezydent RP;
c) Prezes Rady Ministrów;
d) Minister Obrony Narodowej.
65. W krajach Unii Europejskiej zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn
występuje:
a) tylko w Polsce;
b) we wszystkich krajach członkowskich Unii;
c) w Polsce i w Czechach;
d) w Polsce i w Portugalii.
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66. Marian Walentynowicz był:
a) jednym z twórców Komitetu Obrony Robotników;
b) współzałożycielem NSZZ "Solidarność";
c) rysownikiem;
d) dziennikarzem sportowym.
67. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, gdy decyzja wydana w
pierwszej instancji została ogłoszona ustnie, to strona:

a) może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja została jej ogłoszona;
b) może wnieść odwołanie w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja została jej ogłoszona;
c) może wnieść odwołanie w terminie 3 dni od dnia, w której decyzja została jej ogłoszona;
d) nie ma możliwości wniesienia odwołania.
68. Narodowy Bank Polski jest bankiem:
a) komercyjnym;
b) emisyjnym;
c) operacyjnym;
d) inwestycyjnym.
69. Unijna dyrektywa jest środkiem:
a) harmonizacji prawa;
b) ujednolicania prawa;
c) interpretacji prawa;
d) egzekucji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
70. Uprawnienie do nadania dokumentowi klauzuli tajności przysługuje:
a) pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych;
b) dyrektorowi generalnemu (szefowi) instytucji;
c) osobie upoważnionej do jego podpisania;
d) każdej osobie faktycznie sporządzającej dokument.
71. Zarządzanie przez jakość (TQM) polega na:
a) zarządzaniu opartym na liczbie reklamacji od klientów;
b) zarządzaniu przez cele (MBO) - z tym że celem jest jakość;
c) powołaniu w organizacji odrębnych działów do monitorowania jakości gotowego produktu;
d) wymaganiu od wszystkich, aby na każdym etapie pracy realizowali założone standardy
jakości.
72. Program Partnerstwa Wschodniego zainaugurowano podczas prezydencji:
a) polskiej;
b) szwedzkiej;
c) czeskiej;
d) węgierskiej.
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73. Skarb Państwa emituje:
a) akcje spółek Skarbu Państwa;
b) bony skarbowe i akcje spółek Skarbu Państwa,;
c) obligacje skarbowe i obligacje komunalne;
d) bony skarbowe, obligacje skarbowe i skarbowe papiery oszczędnościowe.
74. "Fiskus" to potoczne określenie:
a) podatku VAT;
b) kontroli skarbowej, rozumianej jako postępowanie administracyjno-skarbowe;
c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
d) organów państwowych, które zajmują się kwestiami podatkowymi.
75. Opłata wizowa dla naszych wschodnich sąsiadów od czasu wejścia Polski do Grupy
Schengen jest:
a) jednolita - zgodnie z zestandaryzowanymi dla całego obszaru Schengen regułami Unii
Europejskiej;

b) zróżnicowana - niższa dla tych państw, które podpisały z Unią Europejską układ o readmisji
(Ukraina, Rosja), wyższa dla tych, które odmówiły jego przyjęcia (Białoruś);
c) zróżnicowana - niższa dla obywateli Rosji, która podpisała z Unią Europejską układ o
readmisji, wyższa dla obywateli Białorusi, która odmówiła jego przyjęcia, a obywatele
Ukrainy nie wnoszą żadnych opłat z racji zniesienia przez Ukrainę wiz dla obywateli Unii
Europejskiej;
d) zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców danego państwa - najniższa dla Rosjan,
najwyższa dla Białorusinów.
76. Wydajność pracy to inaczej:
a) niskie wynagrodzenie;
b) wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez pracownika;
c) dochód przedsiębiorstwa;
d) przychód przedsiębiorstwa.
77. Polityka społeczna odwołująca się do zasady pomocniczości państwa zakłada, że:
a) pomoc osobom potrzebującym wsparcia powinna być udzielana możliwie na najniższym
szczeblu przez podmioty najbliższe tym osobom;
b) organizacje pozarządowe powinny pomagać administracji publicznej w wykonywaniu zadań
publicznych;
c) administracja publiczna powinna pomagać organizacjom pozarządowym w wypełnianiu
standardów funkcjonowania wypracowanych przez urzędników;
d) administracja publiczna powinna zlecać organizacjom pozarządowym odpłatne wykonywanie
zadań publicznych tylko w systemie otwartych przetargów.
78. Jedynym obecnie bankiem państwowym w polskim systemie bankowym jest:
a) Pekao S.A.;
b) Narodowy Bank Polski;
c) Bank Gospodarstwa Krajowego;
d) PKO BP.
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79. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek:
a) właściwej komisji sejmowej - przy zachowaniu większości kwalifikowanej;
b) Prezydenta RP;
c) tylko Marszałka Sejmu RP;
d) Marszałka Sejmu RP lub grupy co najmniej 35 posłów.
80. Podstawowym dokumentem Unii Europejskiej, który reguluje prawa obywatelskie,
ekonomiczne i społeczne jest:
a) Europejska Karta Społeczna z 1961 roku;
b) Zrewidowana Europejska Karta Społeczna z 1996 roku;
c) traktat akcesyjny;
d) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
81. Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu:
a) administracyjnego toku instancji;
b) środków odwoławczych, które przysługują skarżącemu w postępowaniu administracyjnym;
c) środków zaskarżenia, które przysługują skarżącemu w postępowaniu przed organem
właściwym w sprawie;
d) środków, które przysługują skarżącemu w postępowaniu odwoławczym.
82. Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest:
a) dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem o celach zarobkowych, które do
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników;
b) dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem o celach zarobkowych, które do
prowadzenia swoich spraw nie może zatrudniać pracowników;
c) dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które do
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników;
d) dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które do
prowadzenia swoich spraw nie może zatrudniać pracowników.
83. Wybory do Parlamentu Europejskiego:
a) odbywają się według jednolitej dla wszystkich państw ordynacji wyborczej;
b) odbywają się według krajowych ordynacji wyborczych;
c) odbywają się co 4 lata;
d) mają charakter pośredni.
84. W drodze uchwały Sejm ustanowił rok 2019 rokiem:
a) Ireny Sendlerowej;
b) Stanisława Moniuszki;
c) Tadeusza Kościuszki;
d) Henryka Sienkiewicza.
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85. Ustalenie sformalizowanego opisu celów działalności organizacji oraz określenie
optymalnych środków ich realizacji jest istotą:
a) zarządzania;
b) prognozowania;
c) programowania;
d) kontrolowania.
86. Wyrażenie "miecz Damoklesa" oznacza:
a) zazdroszczenie innym sukcesów oraz szczęścia;
b) wyrok losu, nieustające źródło zagrożenia;
c) źródło ogromnego cierpienia;
d) wojnę okrutną, lecz sprawiedliwą.
87. W rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną jest:
a) informacja powszechnie znana;
b) każda informacja o sprawach publicznych;

c) tylko informacja o sprawach publicznych zakwalifikowana do upublicznienia przez Głównego
Inspektora Informacji Publicznej;
d) informacja upubliczniona w trybie przewidzianym tą ustawą.
88. Wykonaniem budżetu państwa kieruje:
a) Minister Finansów;
b) Prezes Rady Ministrów;
c) Rada Ministrów;
d) Komisja Finansów Publicznych.
89. Zasadniczą formułą wprowadzonej w Traktacie z Lizbony tzw. hybrydowej formy
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jest:
a) możliwość wymieniania się państw członkowskich tą funkcją w trakcie trwania prezydencji
krajowej;
b) prezydencjalne trio (prezydencja grupowa) składające się z trzech wyznaczonych w
specjalnej decyzji Rady państw członkowskich Unii Europejskiej;
c) sprawowanie prezydencji przez dane państwo członkowskie w ścisłej kooperacji z
Przewodniczącym Rady Europejskiej;
d) możliwość przekazania jakichkolwiek funkcji prezydencji Sekretariatowi Rady.
90. Wartościowanie pracy polega na:
a) ocenie przydatności danej osoby do pracy na danym stanowisku;
b) ocenie wartości czynności wykonywanych na danym stanowisku według przyjętych
kryteriów;
c) ocenie poziomu wykonywania obowiązków przez osobę pracującą na danym stanowisku;
d) opracowaniu norm wskazujących pożądany poziom wywiązywania się z obowiązków na
danym stanowisku.
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91. Według Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie od decyzji wydanej w
pierwszej instancji może rozpatrzyć organ, który wydał tę decyzję (wydając decyzję
uchylającą albo zmieniającą zaskarżoną decyzję), jeżeli:
a) przemawia za tym ważny interes publiczny;
b) odwołanie jest oczywiście bezzasadne;
c) odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ pierwszej instancji uwzględnia to odwołanie w
całości;
d) organ wyższego stopnia upoważnił organ, który wydał zaskarżoną decyzję, do rozpatrzenia
odwołania.
92. Magdalena Abakanowicz była:
a) rzeźbiarką;
b) malarką;
c) pisarką;
d) poetką.
93. Rekrutacja szeroka powinna być stosowana przede wszystkim przy poszukiwaniu:
a) specjalistów wysokiej klasy;
b) menedżerów najwyższego szczebla;
c) pracowników wolnych zawodów;
d) pracowników na szeregowe stanowiska.
94. Wartości, przekonania, zachowania i obyczaje wspólne dla członków danej
organizacji nazywamy:
a) misją organizacji;
b) odpowiedzialnością społeczną organizacji;
c) etyką zawodową;
d) kulturą organizacyjną.
95. Obecnie nie istnieje ministerstwo o nazwie:
a) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
b) Ministerstwo Infrastruktury;
c) Ministerstwo Gospodarki;
d) Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
96. Zasady i tryb naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie podatku są określone w
ustawie:
a) Kodeks cywilny;
b) Kodeks karny skarbowy;
c) Ordynacja podatkowa;
d) regulującej dany rodzaj podatku.
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97. Rada Europy to:

a) organ Unii Europejskiej, który działa w składzie ministrów spraw zagranicznych i odpowiada
za politykę zagraniczną Unii;
b) utworzona w 1995 r. regionalna organizacja bezpieczeństwa, która stanowi przykład modelu
bezpieczeństwa kooperatywnego;
c) utworzona w 1949r. przez 10 państw Europy Zachodniej organizacja międzynarodowa,
obecnie mająca 47 członków i koncentrująca swoje działania na zagadnieniach demokracji i
praw człowieka;
d) główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, złożony z szefów państw i rządów krajów
członkowskich.
98. Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia ministra jest ogłoszenie rozporządzenia
w:
a) dzienniku urzędowym danego ministerstwa;
b) sposób zwyczajowo przyjęty, tak aby jego treść dotarła do wszystkich adresatów;
c) Monitorze Polskim;
d) Dzienniku Ustaw.
99. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej urzędnik służby cywilnej oznacza osobę:
a) zatrudnioną na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie
pracy;
b) zatrudnioną na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie;
c) zatrudnioną na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie;
d) która ukończyła postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej z wynikiem pozytywnym.
100. W Polsce burmistrz jest organem władzy wykonawczej:
a) tylko w miastach na prawach powiatu;
b) w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej
gminy;
c) we wszystkich miastach liczących ponad 10 tys. mieszkańców;
d) w miastach mających prawa miejskie od ponad 50 lat i liczących ponad 50 tys.
mieszkańców.

16 z 16

