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TEST WIEDZY 

 

1. Dowodem w postępowaniu administracyjnym może/mogą być: 

 a) jedynie dokumenty urzędowe sporządzone przez powołane do tego organy państwowe, 

 b) wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, 

 c) wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, z wyjątkiem przesłuchania stron, 

 d) jedynie urzędowo potwierdzone fakty w drodze zaświadczenia właściwego organu 
administracji. 

 

2. W myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, zeznań w charakterze 
świadka może/mogą odmówić: 

 a) rodzeństwo strony, 

 b) tylko wstępni strony, 

 c) tyko zstępni strony, 

 d) konkubent strony. 

 

3. Organem niezespolonej administracji rządowej jest: 

 a) wojewoda, 

 b) kurator oświaty, 

 c) naczelnik urzędu skarbowego, 

 d) wojewódzki inspektor farmaceutyczny. 

 

4.  Skargi na akty prawa miejscowego rozstrzyga: 

 a) sąd okręgowy, 

 b) sąd rejonowy, 

 c) Trybunał Konstytucyjny, 

 d) sąd administracyjny. 

 

5. Starostę powiatu wybiera: 

 a) rada powiatu, 

 b) mieszkańcy powiatu w wyborach bezpośrednich, 

 c) wojewoda spośród przedstawionych mu kandydatów, 

 d) marszałek województwa spośród przedstawionych mu kandydatów. 
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6. Na czele Naczelnego Sądu Administracyjnego stoi: 

 a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

 b) Pierwszy Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

 c) Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

 d) Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej. 

 

7. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sprawy należące do 
właściwości sądów administracyjnych rozpoznają w pierwszej instancji: 

 a) sądy powszechne, 

 b) wojewódzkie sądy administracyjne, 

 c) rejonowe sądy administracyjne, 

 d) okręgowe sądy administracyjne. 

 

8. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, spory kompetencyjne między 
organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej 
rozstrzyga: 

 a) sąd administracyjny, 

 b) Prezes Rady Ministrów, 

 c) samorządowe kolegium odwoławcze, 

 d) minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

 

9. W toczącym się postępowaniu administracyjnym, ugodę podpisują: 

 a) tylko strony postępowania, 

 b) strony i pracownik organu upoważniony do sporządzenia ugody, 

 c) strony i pracownik organu, który prowadził postępowanie, 

 d) przedstawiciel organu, który prowadził postępowanie. 

 

10. Obowiązującym systemem rządów RP jest system: 

 a) parlamentarny, 

 b) gabinetowy, 

 c) parlamentarno-gabinetowy, 

 d) prezydencki. 

 

11. Zgodnie z art. 4 Konstytucji RP władza zwierzchnia należy do: 

 a) Prezydenta RP, 

 b) Sejmu, 

 c) Parlamentu, 

 d) Narodu. 
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12. W skład Rady Gabinetowej, zwoływanej przez Prezydenta RP, wchodzą: 

 a) członkowie Rady Ministrów,   

 b) szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny, 

 c) Marszałek Sejmu, 

 d) Koordynator służb specjalnych. 

 

13. Wynik referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa 
jest wiążący, jeśli wzięło w nim udział: 

 a) więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, 

 b) co najmniej 100 000 obywateli uprawnionych do głosowania, 

 c) nie mniej niż 3/5 obywateli uprawnionych do głosowania, 

 d) więcej niż 3/5 obywateli uprawnionych do głosowania. 

 

14. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza: 

 a) Trybunał Konstytucyjny, 

 b) Sąd Najwyższy, 

 c) Prezydent RP, 

 d) Państwowa Komisja Wyborcza. 

 

15. Zgodnie z  obowiązującą Konstytucją wywłaszczenie w Polsce: 

 a) jest dopuszczalne przy zachowaniu zasad współżycia społecznego, 

 b) nie jest dopuszczalne, 

 c) jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym 
odszkodowaniem, 

 d) jest dopuszczalne jedynie w stanach wyjątkowych określonych w Konstytucji. 

 

16. Według przepisów  obowiązującej Konstytucji, kadencja Senatu RP wynosi: 

 a) 3 lata, 

 b) 4 lata, 

 c) 5 lat, 

 d) 6 lat. 

 

17. Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez: 

 a) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, 

 b) Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, 

 c) Prezydenta RP, 

 d) Sejm za zgodą Senatu. 
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18. Czynne prawo wyborcze przysługuje w Polsce obywatelom, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania kończą: 

 a) 16 lat, 

 b) 18 lat, 

 c) 21 lat, 

 d) 30 lat. 

 

19. W myśl obowiązującej Konstytucji, utrata polskiego obywatelstwa może nastąpić: 

 a) w wyniku wyroku sądu karnego, 

 b) w wyniku wyroku Trybunału Stanu, 

 c) w drodze decyzji Prezydenta RP, 

 d) obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. 

 

20. Konstytucja RP określa godło Rzeczypospolitej Polskiej jako: 

 a) wizerunek orła białego w czerwonym polu, 

 b) wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu, 

 c) wizerunek orła białego w biało-czerwonym polu, 

 d) wizerunek orła białego w koronie w biało-czerwonym polu. 

 

21. W myśl przepisów  obowiązującej Konstytucji, Prezydent nie może zawetować: 

 a) ustawy budżetowej, 

 b) ustawy zmieniającej prawo wyborcze, 

 c) ustawy o finansach publicznych, 

 d) ustawy dotyczącej organizacji i trybu działania Najwyższej Izby Kontroli. 

 

22. Zgodnie z art. 96 Konstytucji RP, wybory do Sejmu odbywają się w głosowaniu tajnym i 
są: 

 a) powszechne i bezpośrednie, 

 b) powszechne, równe i bezpośrednie, 

 c) powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne, 

 d) powszechne i równe. 

 

23. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać: 

 a) tylko partie polityczne, 

 b) tylko wyborcy, 

 c) partie polityczne oraz wyborcy, 

 d) partie polityczne oraz przedstawiciele zarejestrowanych stowarzyszeń. 
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24. Trybunał Konstytucyjny składa się z: 

 a) 9 sędziów, 

 b) 15 sędziów, 

 c) 20 sędziów, 

 d) 25 sędziów. 

 

25. Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządza: 

 a) Marszałek Sejmu, 

 b) Marszałek Senatu, 

 c) przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, 

 d) ustępujący Prezydent RP. 

 

26. Zgodnie z Konstytucją RP, wotum zaufania dla Rady Ministrów udziela: 

 a) Prezydent RP, 

 b) Zgromadzenie Narodowe, 

 c) Marszałek Sejmu, 

 d) Sejm. 

 

27. W myśl przepisów obowiązującej Konstytucji, Zgromadzenie Narodowe może zostać 
zwołane w celu: 

 a) wysłuchania orędzia Prezydenta RP, 

 b) wprowadzenia stanu wojennego, 

 c) uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji, 

 d) powołania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 

 

28. 

 

Obowiązująca Konstytucja RP została uchwalona w roku: 

 a) 1989, 

 b) 1991, 

 c) 1997, 

 d) 2009. 

 

29. W myśl obowiązującej Konstytucji RP, organem konstytucyjnym jest: 

 a) Rzecznik Praw Dziecka, 

 b) Rzecznik Praw Pacjenta, 

 c) Ambasador RP, 

 d) Szef Kancelarii Prezydenta. 
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30. Urzędem obecnie obsługującym Prezesa Rady Ministrów jest: 

 a) Rada Ministrów, 

 b) Urząd Rady Ministrów, 

 c) Prezydium Rady Ministrów, 

 d) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

 

31. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem wyższego stopnia w 
stosunku do wojewody jest: 

 a) Prezes Rady Ministrów, 

 b) minister właściwy w sprawie, 

 c) Prezydent RP, 

 d) Marszałek Sejmu. 

 

32. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w postępowaniu 

 administracyjnym strona: 

 a) nie może działać przez pełnomocnika, 

 b) zawsze może działać przez pełnomocnika, bez względu na charakter czynności, 

 c) może działać przez pełnomocnika, jedynie gdy pełnomocnikiem jest jej 

 przedstawiciel ustawowy, 

 d) może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego 
działania. 

 

33. Organem władzy wykonawczej w powiecie jest:   

 a) rada powiatu, 

 b) zarząd powiatu, 

 c) starosta, 

 d) wójt. 

 

34. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, sołtys wybierany jest przez: 

 a) wójta, 

 b) stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, 

 c) członków rady zebrania wiejskiego, 

 d) członków rady sołectwa. 

 

35. Wojewoda jest: 

 a) organem wykonawczym uchwał sejmiku województwa, 

 b) organem administracji samorządowej w województwie, 

 c) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, 

 d) zwierzchnikiem rządowej administracji niezespolonej w województwie. 
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36. Rada Służby Publicznej jest organem pomocniczym:  

 a) Prezesa Rady Ministrów, 

 b) Szefa Służby Cywilnej, 

 c) Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 

 d) Sejmu RP. 

  

37. W rozumieniu ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r., urzędnik służby 
cywilnej oznacza: 

 a) pracownika Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 

 b) osobę zatrudnioną na podstawie mianowania, 

 c) osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 

 d) tylko osobę zatrudnioną na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. 

 

38. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w: 

 a) urzędach ministrów wchodzących w skład Rady Ministrów, 

 b) Kancelarii Prezydenta, 

 c) Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego, 

 d) Kancelarii Sejmu. 

 

39. Dyrektor generalny urzędu jest odpowiedzialny za: 

 a) wypracowanie strategicznych założeń polityki realizowanej przez urząd, który reprezentuje, 

 b) obsługę Sekretariatu Ministra, 

 c) reprezentowanie urzędu wobec prasy i mediów, 

 d) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz 
realizację polityki personalnej. 

 

40. Pierwszym dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej był(a): 

 a) Tadeusz Mazowiecki, 

 b) Lech Kaczyński, 

 c) Hanna Suchocka, 

 d) Maria Gintowt-Jankowicz. 

 

41. Obowiązek podatkowy jest nakładany na podstawie: 

 a) Konstytucji RP, 

 b) ordynacji podatkowej, 

 c) ustawy podatkowej, 

 d) Rozporządzenia Ministra Finansów. 
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42. W myśl przepisów ordynacji podatkowej, inkasent jest obowiązany do: 

 a) pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu, 

 b) aktualizowania listy podatników, 

 c) dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej, 

 d) informowania właściwego Urzędu Skarbowego o ściągalności podatku VAT w danym 
regionie.  

 

43. Budżet państwa obejmuje: 

 a) dochody jednostek samorządu terytorialnego, 

 b) koszty obsługi długu publicznego, 

 c) ogół wydatków organizacji pozarządowych działających na terytorium RP, 

 d) ogół dochodów i wydatków obywateli zamieszkujących terytorium RP. 

 

44. Rokiem podatkowym jest: 

 a) zawsze rok kalendarzowy, 

 b) rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej, 

 c) okres, w którym powstaje zobowiązanie podatkowe, 

 d) rok, w którym powstaje zobowiązanie podatkowe. 

 

45. Organem podatkowym państwa jest: 

 a) organ administracji państwowej w zakresie określonym ustawami, 

 b) naczelnik urzędu skarbowego, 

 c) wojewoda, 

 d) Prezes Narodowego Banku Polskiego. 

 

46. Ogólny nadzór w sprawach podatkowych sprawuje: 

 a) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, 

 b) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 

 c) Minister Skarbu Państwa, 

 d) Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

47. Państwowy dług publiczny to inaczej: 

 a) deficyt budżetowy, 

 b) różnica pomiędzy wydatkami a dochodami rządu, 

 c) zobowiązania (zadłużenie) sektora finansów publicznych, 

 d) potrzeby pożyczkowe budżetu państwa. 
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48. Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje wyłącznie: 

 a) Ministrowi Skarbu Państwa, 

 b) Prezydentowi, 

 c) Ministrowi Finansów, 

 d) Radzie Ministrów. 

 

49. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez: 

 a) Zarząd banku, 

 b) Radę Nadzorczą, 

 c) Sejm, 

 d) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

 

50. Do jednostek sektora publicznego nie zalicza się: 

 a) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

 b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

 c) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

 d) uczelni publicznych. 

 

51. Brytyjski indeks giełdowy to: 

 a) Dow Jones, 

 b) DAX, 

 c) FTSE, 

 d) WIG. 

 

52. Podatek od dochodów osób prawnych to: 

 a) VAT, 

 b) CIT, 

 c) PIT, 

 d) PTU. 

 

53. Inflacja to inaczej: 

 a) wzrost gospodarczy, 

 b) wzrost popytu na towary i usługi i spadek ogólnego poziomu cen, 

 c) wzrost wartości pieniądza w gospodarce, 

 d) wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce i zmniejszenie siły nabywczej pieniądza. 
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54. Akcjonariusz to osoba, która: 

 a) jest wspólnikiem w spółce akcyjnej i posiadaczem akcji wyemitowanych przez tę spółkę, 

 b) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, 

 c) ma konto w banku komercyjnym, 

 d) jest właścicielem obligacji. 

 

55. Zwierzęta symbolicznie związane z Giełdą Papierów Wartościowych to: 

 a) orzeł i żubr, 

 b) lew i gazela, 

 c) byk i niedźwiedź, 

 d) gołąb i jastrząb. 

 

56. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w maju 2020 r. wynosiła: 

 a) 2%, 

 b) 6%, 

 c) 10%, 

 d) 12%. 

 

57. Ludność w Polsce szacowana jest na poziomie: 

 a) 32 mln, 

 b) 38 mln, 

 c) 40 mln, 

 d) 42 mln. 

 

58. Rządowy program „Dobry Start” jest: 

 a) jednorazowym wsparciem przedsiębiorców, którzy nie ukończyli 25 roku życia, 

 b) jednorazowym wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, 

 c) nieopodatkowanym miesięcznym świadczeniem wychowawczym na każde dziecko do 18 
roku życia, 

 d) kompleksowym programem skierowanym do kobiet wracających na rynek pracy po 
urlopach wychowawczych. 

 

59. Według spisu ludności z 2011 r., najliczniejszą w Polsce mniejszością etniczną są: 

 a) Karaimi, 

 b) Łemkowie, 

 c) Romowie, 

 d) Tatarzy. 
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60. Goldman Sachs to: 

 a) bank inwestycyjny, 

 b) firma audytowo-doradcza, 

 c) międzynarodowa agencja badawcza, 

 d) producent wyrobów tytoniowych. 

 

61. Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z 
jednostkami administracji publicznej to: 

 a) emp@tia, 

 b) profil zaufany, 

 c) ePUAP , 

 d) CEIDG. 

 

62. Instytucją państwową odpowiedzialną za ubezpieczenie społeczne rolników jest: 

 a) ZUS, 

 b) KRUS, 

 c) NFZ, 

 d) OFE. 

 

63. Centrum Badania Opinii Społecznej, jako wyspecjalizowany ośrodek prowadzący 
reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe jest: 

 a) niezależną fundacją, 

 b) jednostką podległą MSWiA, 

 c) organem kontroli państwowej, 

 d) jednostką Polskiej Akademii Nauk. 

 

64. Skrót BIP oznacza: 

 a) Biuro Informacji Publicznej, 

 b) Biuletyn Informacji Publicznej, 

 c) Bazę Instytucji Publicznych, 

 d) Bazę Instytucji Państwowych. 

 

65. Wskaźnik makroekonomiczny będący łączną wyrażoną w pieniądzu wartością 
wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju zazwyczaj w ciągu roku lub 
kwartału to: 

 a) stopa bezrobocia, 

 b) produkt krajowy brutto – PKB, 

 c) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI, 

 d) wskaźnik cen dóbr produkcyjnych – PPI. 
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66. Ombudsman to inaczej: 

 a) Rzecznik Praw Pacjenta, 

 b) Rzecznik Praw Konsumenta, 

 c) Rzecznik Praw Obywatelskich, 

 d) Prokurator Generalny. 

 

67. Państwo członkowskie UE należące do strefy Euro to: 

 a) Finlandia, 

 b) Bułgaria, 

 c) Czechy, 

 d) Szwecja. 

 

68. Centralnym bankiem strefy Euro, odpowiedzialnym za emisję wspólnej europejskiej 
waluty jest: 

 a) Europejski System Banków Centralnych, 

 b) Europejski Trybunał Obrachunkowy, 

 c) Europejski Bank Centralny, 

 d) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 

 

69. W strukturach UE, organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i 
lokalne to: 

 a) Europejski Komitet Regionów, 

 b) Rada do spraw Gospodarczych, 

 c) Parlament Europejski, 

 d) Rada Europejska. 

 

70. Światowa Organizacja Zdrowia – WHO jest organizacją działającą w ramach: 

 a) Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

 b) Unii Europejskiej, 

 c) Światowej Organizacji Handlu, 

 d) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 

 

71. W posiedzeniach unijnej Rady ECOFIN uczestniczą ministrowie: 

 a) sprawiedliwości, 

 b) gospodarki i finansów państw strefy Euro, 

 c) gospodarki i finansów wszystkich państw członkowskich UE, 

 d) środowiska. 
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72. Dziekanem korpusu dyplomatycznego w RP jest:  

 a) Minister Spraw Zagranicznych, 

 b) Prezydent RP, 

 c) nuncjusz apostolski, 

 d) najstarszy stażem szef misji dyplomatycznej w najwyższej klasie. 

 

73. Najwyższym organem NATO jest: 

 a) Rada Bezpieczeństwa, 

 b) Rada Północnoatlantycka, 

 c) Kolegium Połączonych Sztabów, 

 d) Sekretarz Generalny NATO. 

 

74. Prezydencję w Radzie UE w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. sprawowały/a: 

 a) Niemcy, 

 b) Chorwacja, 

 c) Polska, 

 d) Węgry. 

 

75. W ramach jednolitego rynku wewnętrznego UE gwarantowany jest swobodny przepływ 
odnoszący się do: 

 a) jedynie osób i towarów, 

 b) towarów, usług, osób i wiedzy, 

 c) towarów, usług, osób i kapitału, 

 d) towarów, usług, osób i pracy. 

 

76. W drodze referendum wyrażono zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP traktatu 
akcesyjnego o przystąpieniu Polski do: 

 a) Unii Europejskiej, 

 b) Rady Europy, 

 c) Strefy Schengen, 

 d) OECD. 

 

77. Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w:  

 a) 2021 r. 

 b) 2022 r. 

 c) 2023 r. 

 d) 2024 r. 
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78. Organizacja powstała w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie to: 

 a) Europejskie Wspólnoty Gospodarcze – EWG, 

 b) Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – OBWE, 

 c) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD, 

 d) Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO. 

 

79. Do państw założycielskich UE należy: 

 a) Hiszpania, 

 b) Wielka Brytania, 

 c) Luksemburg, 

 d) Austria. 

 

80. Kanclerz Niemiec Angela Merkel należy do:  

 a) Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), 

 b) Unii Chrześcijańsko-Społecznej  (CSU), 

 c) Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), 

 d) Wolnej Partii Demokratycznej (FDP). 

 

81. Twórcą teorii biurokracji jest: 

 a) Karl Marks, 

 b) Max Webber, 

 c) Adam Smith, 

 d) Napoleon Bonaparte. 

 

82. Dyrektor Generalny w Ministerstwie podlega służbowo: 

 a) bezpośrednio Ministrowi, 

 b) szefowi Gabinetu Ministra, 

 c) dyrektorowi ds. kadrowych, 

 d) bezpośrednio szefowi służby cywilnej. 

 

83. Technika porządkowania i analizy informacji z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń, to inaczej: 

 a) analiza progów rentowności (BEP), 

 b) budżetowanie, 

 c) zarządzanie przebiegiem pracy, tzw. workflow, 

 d) analiza SWOT. 
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84. Wydzielenie ze struktury organizacyjnej podmiotu niektórych samodzielnie 
realizowanych funkcji i przekazanie ich do wykonania innemu podmiotowi to inaczej: 

 a) outsourcing, 

 b) sprzedaż, 

 c) restrukturyzacja, 

 d) zarządzanie przez jakość (TQM). 

 

85. W teorii zarządzania, fuzja jest to: 

 a) prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego, 

 b) sprzedaż jednostki nierentownej, 

 c) dobrowolne połączenie co najmniej dwóch podmiotów w jeden, 

 d) inaczej wrogie przejęcie. 

 

86. Gazociąg Północny Nord Stream 1 powstał na podstawie: 

 a) porozumienia państw nordyckich z Komisarzem UE ds. energetyki, 

 b) umowy międzynarodowej między Rosją a Unią Europejską, 

 c) konsorcjum między prywatnymi podmiotami z Rosji i Niemiec, 

 d) Dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. 
dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 
i inwestycji infrastrukturalnych. 

 

87. Rejent to dawne określenie, które współcześnie oznacza: 

 a) lekarza, 

 b) notariusza, 

 c) urzędnika skarbowego, 

 d) statutowego sędziego głównego w Polskim Związku Piłki Nożnej. 

 

88. Spośród miejsc wymienionych poniżej, na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 
Naturalnego UNESCO znajduje się: 

 a) stare miasto w Lublinie, 

 b) latarnia morska w Juracie, 

 c) Biebrzański Park Narodowy, 

 d) Hala Stulecia we Wrocławiu. 

 

89. Stolicą cesarstwa łacińskiego był(a): 

 a) Konstantynopol, 

 b) Nicea, 

 c) Mekka, 

 d) Florencja. 



                                                                     Rekrutacja do KSAP 2020 r.  
Wersja A 

 
 

 
 16 z 17 

 

90. Ołtarz Mariacki Wita Stwosza jest przykładem sztuki: 

 a) późnogotyckiej, 

 b) renesansowej, 

 c) romańskiej, 

 d) bizantyjskiej. 

 

91. Najwyższy szczyt górski na terytorium Polski to: 

 a) Babia Góra, 

 b) Tarnica, 

 c) Rysy, 

 d) Śnieżka. 

 

92. Ignacy Łukasiewicz, patron sieci badawczej Centrum Łukasiewicz był: 

 a) astronomem, 

 b) pianistą, 

 c) reportażystą, 

 d) wynalazcą lampy naftowej. 

 

93. Puszcza Białowieska znajduje się na terenie województwa: 

 a) podlaskiego, 

 b) podkarpackiego, 

 c) warmińsko-mazurskiego, 

 d) mazowieckiego. 

 

94. Nagrody Nobla  za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawane są w dziedzinie: 

 a) prawa, 

 b) informatyki, 

 c) medycyny, 

 d) psychologii. 

 

95. Stan wojenny w Polsce został wprowadzony: 

 a) 16 grudnia 1983 r. 

 b) 11 lutego 1980 r. 

 c) 6 czerwca 1989 r. 

 d) 13 grudnia 1981 r. 
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96. Patronem roku 2020 ustanowionym przez Sejm jest m.in.: 

 a) Święty Jan Paweł II, 

 b) Stanisław Moniuszko, 

 c) Anna Walentynowicz, 

 d) Gustaw Herling-Grudziński. 

 

97. Autorem etiudy c-moll op. 10 nr 12, zwanej „etiudą rewolucyjną” jest: 

 a) Karol Szymanowski, 

 b) Krzysztof Penderecki, 

 c) Stanisław Moniuszko, 

 d) Fryderyk Chopin. 

 

98. Port Lotniczy Kraków-Balice nosi imię: 

 a) Jana Pawła II, 

 b) Lecha Wałęsy, 

 c) Fryderyka Chopina, 

 d) Mikołaja Kopernika. 

 

99. Łacińska paremia „Ignoratia iuris nocet” oznacza: 

 a) ignorancja nie jest prawem, 

 b) nikt nie może usprawiedliwiać swoich działań, 

 c) nieznajomość prawa szkodzi, 

 d) nie można być sędzią we własnej sprawie. 

 

100. Ignacy Krasicki, zwany „księciem poetów polskich”, tworzył w epoce polskiego: 

 a) romantyzmu, 

 b) oświecenia, 

 c) renesansu, 

 d) średniowiecza. 

 

 


