Rekrutacja do KSAP 2021 r.
Wersja A

TEST WIEDZY
1

Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez:
a) Prezydenta RP,
b) Sejm za zgodą Senatu,
c) Zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego,
d) Państwową Komisję Wyborczą.

2

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w RP są:
a) akty prawa miejscowego,
b) uchwały Rady Ministrów,
c) zarządzenia Prezesa Rady Ministrów,
d) uchwały Sejmu, jeżeli Sejm nada im taki status.

3

Zgodnie z przepisami Konstytucji RP, w wyborach proporcjonalnych wyłaniani są:
a) posłowie,
b) senatorowie,
c) posłowie i senatorowie,
d) posłowie i Prezydent RP.

4

W myśl przepisów Konstytucji, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem
Stanu ponosi:
a) Prezes Sądu Najwyższego,
b) Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
c) Prezes Narodowego Banku Polskiego,
d) Rzecznik Praw Obywatelskich.

5

Senat liczy:
a) 100 senatorów,
b) 360 senatorów,
c) 400 senatorów,
d) 460 senatorów.

6

Kadencja Prezydenta RP trwa:
a) 4 lata i nie może być ponownie wybrany,
b) 4 lata i może być ponownie wybrany tylko raz,
c) 5 lat i może być ponownie wybrany tylko raz,
d) 5 lat i nie może być ponownie wybrany.
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W myśl przepisów Konstytucji, jeżeli Prezydent RP nie może przejściowo sprawować
urzędu, obowiązki tymczasowo przejmuje:
a) Prezes Rady Ministrów,
b) Marszałek Senatu,
c) Marszałek Sejmu,
d) Minister Obrony Narodowej.

8

Zgodnie z Konstytucją stan nadzwyczajny może być wprowadzony na podstawie:
a) decyzji,
b) zarządzenia,
c) uchwały,
d) ustawy.

9

Kadencja Senatu rozpoczyna się:
a) w dniu wyboru Senatu,
b) w dniu zatwierdzenia ważności wyborów do Senatu,
c) z dniem zebrania się Senatu na pierwsze posiedzenie,
d) z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie.

10

W myśl przepisów Konstytucji, rozporządzeń nie wydaje:
a) Prezydent RP,
b) Rada Ministrów,
c) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
d) Prezes Narodowego Banku Polskiego.

11

Zgodnie z Konstytucją RP, skierowanie ustawy budżetowej przez Prezydenta RP do
Trybunału Konstytucyjnego jest:
a) niemożliwe, gdyż państwo nie może funkcjonować bez planu finansowego,
b) niemożliwe, gdyż badanie zgodności ustawy budżetowej z Konstytucją nie leży w
kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego,
c) możliwe w terminie 7 dni od dnia przedstawienia do podpisu,
d) możliwe po skierowaniu do Sejmu do ponownego jej rozpatrzenia.

12

W katalogu praw i wolności politycznych obecnie obowiązującej Konstytucji RP
znajduje się:
a) prawo własności,
b) prawo do azylu,
c) wolność zrzeszania się,
d) wolność sumienia i religii.
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W ramach hierarchii źródeł prawa wynikających z Konstytucji RP:
a) zarządzenie Prezesa Rady Ministrów ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem
ministra,
b) rozporządzenie Rady Ministrów ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem ministra,
c) rozporządzenie ministra ma pierwszeństwo przed uchwałą Rady Ministrów,
d) rozporządzenie ministra ma pierwszeństwo przed uchwałą rady gminy, będącą
aktem prawa miejscowego.

14

Wnioski o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) dla gospodarstw
domowych w ramach programu rządowego „Mój prąd” rozpatruje:
a) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
c) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,
d) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

15

Zmiana Konstytucji następuje w drodze:
a) ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie przez Senat,
b) zarządzenia Marszałka Sejmu,
c) uchwały Zgromadzenia Narodowego,
d) zarządzenia Prezydenta RP ogłoszonego w Dzienniku Ustaw.

16

Zmiana Konstytucji RP jest uchwalana przez Senat:
a) zwykłą większością głosów,
b) bezwzględną większością głosów,
c) większością 3/5 głosów,
d) większością 2/3 głosów.

17

Działalność Narodowego Banku Polskiego kontrolowana jest przez:
a) Najwyższą Izbę Kontroli,
b) Ministra Finansów,
c) Ministra Aktywów Państwowych,
d) Prezesa Rady Ministrów.

18

Najwyższa Izba Kontroli przedstawia coroczne sprawozdanie ze swojej działalności:
a) Sejmowi,
b) Prezesowi Rady Ministrów,
c) Prokuratorowi Generalnemu,
d) Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
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Do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa powołane są:
a) departamenty,
b) biura,
c) referaty,
d) wydziały.

20

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu otwiera:
a) Marszałek Sejmu poprzedniej kadencji,
b) Marszałek-Senior,
c) Prezydent RP,
d) Marszałek Senatu.

21

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem administracji
rządowej podległym:
a) Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b) Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej,
c) Prezesowi Rady Ministrów,
d) Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii.

22

Marszałek województwa jest:
a) organem administracji rządowej w województwie,
b) przewodniczącym sejmiku województwa,
c) przewodniczącym zarządu województwa,
d) przewodniczącym zarówno sejmiku województwa, jak i zarządu województwa.

23

Wojewodę powołuje i odwołuje:
a) minister właściwy ds. administracji publicznej na wniosek Sejmu,
b) minister właściwy ds. administracji publicznej na wniosek marszałka województwa,
c) Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej,
d) Prezes Rady Ministrów na wniosek marszałka województwa.

24

Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, spory
między wojewodami przy realizacji zadań rozstrzyga:
a) Wojewódzki Sąd Administracyjny,
b) Naczelny Sąd Administracyjny,
c) Prezes Rady Ministrów,
d) minister właściwy ds. administracji.
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Zwierzchnikiem rządowej administracji niezespolonej w województwie jest:
a) minister właściwy,
b) Prezes Rady Ministrów,
c) wojewoda,
d) marszałek województwa.

26

Zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie jest:
a) minister właściwy,
b) Prezes Rady Ministrów,
c) wojewoda,
d) marszałek województwa.

27

Skargi na akty prawa miejscowego rozstrzyga:
a) sąd rejonowy,
b) sąd okręgowy,
c) sąd administracyjny,
d) Trybunał Konstytucyjny.

28

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem wyższym w stosunku
do wojewody jest:
a) Prezes Rady Ministrów,
b) minister właściwy w sprawie,
c) Prezydent RP,
d) Marszałek Sejmu.

29

Starosta powiatu:
a) powoływany jest przez wojewodę,
b) powoływany jest przez zarząd powiatu,
c) wybierany jest przez radę powiatu,
d) wybierany jest w wyborach powszechnych.

30

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:
a) każda osoba fizyczna,
b) osoba prawna,
c) osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
d) wyłącznie osoba z wykształceniem wyższym prawniczym, wpisana do Krajowego
Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.
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Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego skutkuje:
a) obligatoryjnym zawieszeniem postępowania,
b) fakultatywnym zawieszeniem postępowania,
c) obligatoryjnym umorzeniem postępowania,
d) fakultatywnym umorzeniem postępowania.

32

Ustąpienie przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania skutkuje:
a) podjęciem postępowania z urzędu,
b) wszczęciem postępowania,
c) wznowieniem postępowania,
d) zakończeniem postępowania.

33

W przypadku niezałatwienia w terminie sprawy toczącej się w postępowaniu
administracyjnym, stronie przysługuje:
a) odwołanie,
b) zażalenie,
c) wniosek o przywrócenie terminu,
d) kasacja.

34

Odmowa wydania zaświadczenia w postępowaniu administracyjnym ma formę:
a) zaświadczenia,
b) powiadomienia,
c) decyzji,
d) postanowienia.

35

Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają:
a) przez pełnomocników,
b) przez ustawowych przedstawicieli,
c) przez członków najbliższej rodziny,
d) samodzielnie, o ile przepisy szczególne nie mówią inaczej.

36

Osobowości prawnej nie ma:
a) województwo,
b) powiat,
c) gmina,
d) sołectwo.
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Dyrektor generalny urzędu podlega:
a) Dyrektorowi Departamentu Prawnego,
b) Dyrektorowi Departamentu Finansowego,
c) Głównemu Księgowemu,
d) bezpośrednio kierownikowi urzędu.

38

Od decyzji wójta, co do zasady, służy odwołanie do:
a) wojewódzkiego sądu administracyjnego,
b) samorządowego kolegium odwoławczego,
c) wojewody,
d) rady gminy.

39

Podstawową jednostką redakcyjną (oznaczania przepisów) w ustawie jest:
a) artykuł,
b) paragraf,
c) punkt,
d) ustęp.

40

Ministerstwa tworzone są:
a) w drodze ustawy,
b) przez Prezesa Rady Ministrów,
c) przez Radę Ministrów,
d) przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

41

Rozporządzenia ministrów ukazują się w:
a) dzienniku urzędowym właściwego ministra,
b) Dzienniku Rozporządzeń,
c) Dzienniku Ustaw,
d) Monitorze Polskim.

42

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej istnieje ponad:
a) 20 lat,
b) 30 lat,
c) 40 lat,
d) 50 lat.
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Dyplom ukończenia KSAP:
a) jest wydawany po zdaniu egzaminu dyplomowego przed komisją powołaną przez
Szefa Służby Cywilnej,
b) jest wydawany po uzyskaniu pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego
w służbie cywilnej,
c) ma status świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w szkole wyższej,
d) potwierdza posiadanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i predyspozycji
kierowniczych do wypełnienia zadań służby cywilnej.

44

Od marca 2016 r. stanowisko Szefa Służby Cywilnej sprawuje:
a) Dobrosław Dowiat-Urbański,
b) Michał Dworczyk,
c) Mariusz Kamiński,
d) Marlena Maląg.

45

Szefa Służby Cywilnej powołuje:
a) Sejm,
b) Sejm po zasięgnięciu opinii Senatu,
c) minister właściwy ds. administracji,
d) Prezes Rady Ministrów.

46

Korpus służby cywilnej działa w:
a) Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy,
b) Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
c) urzędzie wojewódzkim,
d) urzędzie marszałkowskim.

47

Ostatnio przeprowadzona denominacja złotego w Polsce miała miejsce w roku:
a) 1978,
b) 1989,
c) 1995,
d) 2004.

48

CIT to:
a) podatek od osób fizycznych,
b) podatek od osób prawnych,
c) podatek od środków transportu,
d) cło.
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Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego sprawuje:
a) Minister Finansów,
b) Minister Aktywów Państwowych,
c) Prezes Rady Ministrów,
d) Prezes Narodowego Banku Polskiego.

50

Absolutorium budżetowe to:
a) akt wydawany przez organ władzy ustawodawczej akceptujący wykonanie budżetu
przez rząd,
b) akt wydawany przez organ władzy ustawodawczej akceptujący wykonanie budżetu
przez parlament,
c) akt wydawany przez organ władzy wykonawczej akceptujący wykonanie budżetu
przez parlament,
d) akty wydawany przez organ władzy wykonawczej akceptujący wykonanie budżetu
przez rząd.

51

Organem podatkowym stosownie do swojej właściwości jest:
a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
b) Narodowy Fundusz Zdrowia,
c) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d) marszałek województwa.

52

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią źródło dochodów:
a) gminy,
b) powiatu,
c) województwa,
d) budżetu państwa.

53

Rezerwą ogólną budżetu państwa dysponuje:
a) Minister Finansów,
b) Rada Ministrów,
c) Minister Finansów w porozumieniu z Radą Ministrów,
d) Rada Ministrów w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Rekrutacja do KSAP 2021 r.
Wersja A
54

Sejm otrzymuje informacje dotyczące wykonania budżetu za okres:
a) całego roku,
b) pierwszego i drugiego półrocza oddzielnie,
c) za pierwsze półrocze i za cały rok,
d) tylko za drugie półrocze.

55

Według danych GUS, stopa bezrobocia w grudniu 2020 r. wynosiła:
a) powyżej 12%,
b) około 10%,
c) około 6%,
d) poniżej 4%.

56

Podmiotami realizującymi reintegrację zawodową i społeczną powołanymi ustawą o
zatrudnieniu socjalnym są:
a) Centra Integracji Społecznej (CIS),
b) Domy Opieki Społecznej (DPS),
c) Miejskie Ośrodki Opieki Społecznej (MOPS),
d) Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPP).

57

Rada Dialogu Społecznego działa przy:
a) Prezydencie RP,
b) Prezesie Rady Ministrów,
c) Ministrze właściwym ds. kultury,
d) Ministrze właściwym ds. pracy.

58

Wskaźnik rozwoju gospodarczego, który uwzględnia m.in. długość życia i poziom
edukacji, to:
a) Human Development Index (HDI),
b) produkt krajowy brutto (PKB),
c) produkt narodowy brutto (PNB),
d) produkt krajowy brutto per capita (PKB per capita).

59

Forex to:
a) międzynarodowy rynek walutowy, na którym zawiera się kontrakty walutowe,
b) stopa oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym,
c) wskaźnik efektywności inwestycji,
d) światowa organizacja zrzeszająca nadzory giełdowe z poszczególnych państw.
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60

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla
pracowników realizowany przez pracowników:
a) przy współpracy wyłącznie z pracodawcami,
b) przy współpracy z pracodawcami oraz państwem,
c) wyłącznie w instytucjach administracji publicznej,
d) będących w związkach małżeńskich i posiadających co najmniej 1 dziecko.

61

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona jest przez:
a) ministra właściwego ds. gospodarki,
b) ministra właściwego ds. pracy,
c) ministra właściwego ds. cyfryzacji,
d) Krajowy Rejestr Sądowy.

62

W myśl obowiązujących przepisów akcyza nie jest nakładana na:
a) papierosy,
b) miód pitny,
c) energię elektryczną,
d) książki i prasę.

63

Demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy gminy
decydują o tym, w jaki sposób wydawać część środków z jej budżetu to:
a) dialog społeczny,
b) budżet partycypacyjny,
c) interwencja społeczna,
d) wysłuchanie publiczne.

64

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołuje i odwołuje:
a) prezes Najwyższej Izby Kontroli,
b) Prezes Rady Ministrów,
c) minister właściwy ds. administracji,
d) minister właściwy ds. gospodarki.

65

KGHM to skrót nazwy jednej z największych spółek skarbu państwa, produkującej:
a) węgiel,
b) energię odnawialną,
c) miedź i srebro rafinowane,
d) maszyny przemysłowe.
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Skutkiem inflacji jest:
a) spadek siły nabywczej pieniądza krajowego,
b) wzrost siły nabywczej pieniądza krajowego,
c) umacnianie się pieniądza krajowego w stosunku do PKB,
d) spadek cen towarów.

67

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) zostały
wypracowane na forum:
a) UE,
b) ONZ,
c) OECD,
d) OBWE.

68

Zgodnie z Kodeksem pracy minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę określa:
a) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
b) Polska Konfederacja Pracodawców,
c) Państwo,
d) Rada Dialogu Społecznego.

69

Sekretarzem Generalnym ONZ od stycznia 2017 r. jest:
a) Kofi Annan,
b) Ban Ki-moon,
c) António Guterres,
d) José Manuel Barroso.

70

Siedziba główna ONZ mieści się w:
a) Nowym Jorku,
b) Genewie,
c) Wiedniu,
d) Nairobi.

71

Kadencja Komisji Europejskiej trwa:
a) 7 lat,
b) 5 lat,
c) 4 lata,
d) 3 lata.
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W Komisji Ursuli von der Leyen, komisarzem z ds. rolnictwa jest:
a) Frans Timmermans,
b) Josep Borrell,
c) Věra Jourová,
d) Janusz Wojciechowski.

73

Traktat o Unii Europejskiej z 1992 r. podpisany został w:
a) Nicei,
b) Lizbonie,
c) Maastricht,
d) Amsterdamie.

74

Członkami Rady Unii Europejskiej są:
a) szefowie państw i rządów państw członkowskich UE, przewodniczący Rady
Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej,
b) ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki,
c) kolegium komisarzy ze wszystkich państw członkowskich wraz z przewodniczącym
Komisji Europejskiej,
d) przedstawiciele państw członkowskich wybierani w wyborach bezpośrednich przez
obywateli UE.

75

UNESCO to:
a) Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury,
b) Agenda Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy odpowiedzialna za odzyskiwanie
utraconych dzieł sztuki,
c) Agencja Unii Europejskiej do spraw Kultury i Promocji Dziedzictwa Kulturowego UE,
d) Wyspecjalizowana komórka Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ds.
edukacji i kultury.

76

Europejski Zielony Ład prowadzący do neutralności klimatycznej UE do 2050 r. to:
a) strategia rozwoju gospodarczego UE,
b) umowa międzynarodowa,
c) fundusz europejski,
d) inicjatywa obywatelska.
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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania to:
a) Europol,
b) EUJUST,
c) Frontex,
d) ELSA.

78

W skład Grupy Wyszehradzkiej wchodzą:
a) Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina,
b) Polska, Czechy, Słowacja, Węgry,
c) Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy,
d) Polska, Czechy, Ukraina, Niemcy.

79

Inicjatywa Trójmorza, obejmująca współpracę państw położonych w obszarze Morza
Bałtyckiego, Adriatyku i Morza Czarnego, opiera się na promowaniu:
a) rozwoju gospodarczego państw regionu w zakresie energii, transportu, komunikacji
cyfrowej i gospodarki,
b) idei zrównoważonego rybołówstwa,
c) zasad demokracji i praworządności,
d) ochrony zasobów wodnych państw sąsiadujących z trzema morzami.

80

Amnesty International to:
a) międzynarodowa organizacja międzyrządowa,
b) międzynarodowa organizacja pozarządowa,
c) organizacja rządowa,
d) organizacja religijna.

81

Europejski Trybunał Praw Człowieka:
a) to instytucja działająca obecnie w ramach Unii Europejskiej,
b) orzeka w sprawach naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
c) sądzi zbrodniarzy międzynarodowych,
d) to dawna nazwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

82

Prezydencję w Radzie UE w okresie lipiec-grudzień 2021 sprawuje:
a) Słowacja,
b) Słowenia,
c) Portugalia,
d) Francja.
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83

Do UE nie należy:
a) Finlandia,
b) Cypr,
c) Norwegia,
d) Dania.

84

Prawa podstawowe, zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych
wspólnych państwom członkowskim:
a) nie stanowią prawa Unii,
b) mogą stanowić część prawa Unii jako zasady ogólne prawa, ale tylko w niektórych
przypadkach opisanych enumeratywnie w Traktacie o UE,
c) mogą stanowić część prawa Unii jako zasady ogólne prawa, ale tylko w niektórych
przypadkach opisanych enumeratywnie w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej,
d) stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa.

85

„Kredencjały” to popularna nazwa:
a) błędów rzeczowych w dokumencie, które wpływają na jego unieważnienie,
b) uroczystego dokumentu, na mocy którego mianowany jest szef misji dyplomatycznej,
c) zbioru głównych zasad wiary w religiach chrześcijańskich,
d) nurtu w nauce, zakładającego, że dyplomy uosabiają „kulturową władzę” w zakresie
dostępu do dochodu, stanowisk i statusu społecznego.

86

Pojęcie kontroli zarządczej zdefiniowane jest w:
a) ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
b) ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej,
c) ustawie o finansach publicznych,
d) ustawie o działach administracji rządowej.

87

Pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych to:
a) ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
b) sformalizowane postępowanie kontrolne, w czasie którego kontrolowany musi
poddać się czynnościom kontrolnym,
c) zarządzanie ryzykiem,
d) kontrola zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
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Model organizowania pracy zespołowej w tzw. „organizacjach turkusowych” oparty
jest na:
a) samoorganizacji i samozarządzaniu,
b) systemowym budowaniu efektywności i produktywności działania,
c) hierarchicznym systemie władzy,
d) motywowaniu pracowników w wysoko rozwiniętej kulturze organizacyjnej.

89

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to:
a) szczególny rodzaj organu prasowego służący do ogłaszania aktów normatywnych i
innych aktów prawnych,
b) strona internetowa, na której jednostki administracji publicznej publikują informacje
wymagane przez polskie prawo,
c) publiczna aplikacja mobilna, przy pomocy której możliwe jest zdalne załatwianie
spraw w urzędach,
d) portal dla organizacji pozarządowych służący ich komunikacji z administracją
rządową.

90

Publiczna aplikacja mobilna, w której zapisane są takie dokumenty jak dowód
osobisty, prawo jazdy i inne, nosi obecnie nazwę:
a) mTożsamość,
b) mObywatel,
c) ePUAP,
d) Profil Zaufany.

91

Cenzus to:
a) zespół warunków uprawniających do korzystania z określonych praw lub przywilejów,
b) nazwa urzędnika rzymskiego zajmującego się cenzurą,
c) w mitologii greckiej pół-człowiek, pół-koń,
d) w antycznym Rzymie, dowódca najmniejszej jednostki taktycznej legionu.

92

Jedna z paremii na kolumnach budynku Sądu Najwyższego brzmi „In dubio pro reo”
oznacza, że:
a) nieobecny powinien być karany,
b) w razie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego,
c) sędzia nie powinien wychodzić poza żądania stron,
d) ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto przeczy.
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93

Miasto Cieszyn leży w województwie:
a) opolskim,
b) dolnośląskim,
c) śląskim,
d) małopolskim.

94

Karkonosze, najwyższe pasmo górskie Sudetów, leżą na granicy:
a) polsko – niemieckiej,
b) polsko – czeskiej,
c) polsko – słowackiej,
d) polsko – ukraińskiej.

95

Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm rokiem:
a) Konstytucji 3 Maja,
b) Bitwy Warszawskiej,
c) Unii Lubelskiej,
d) Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

96

Siedziba Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się w:
a) Gdańsku,
b) Pucku,
c) Elblągu,
d) Bydgoszczy.

97

Skocznia narciarska Wielka Krokiew znajduje się w:
a) Zakopanem,
b) Planicy,
c) Wiśle-Malince,
d) Szczyrku.
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W Brazylii językiem urzędowym jest:
a) hiszpański,
b) portugalski,
c) włoski,
d) angielski.

99

Atak na Pearl Harbor z 7 grudnia 1941 rozpoczął działania wojenne między:
a) Japonią i Stanami Zjednoczonymi,
b) Japonią i Chinami,
c) Argentyną i Wielką Brytanią,
d) Wielką Brytanią i III Rzeszą.

100

Autorem obrazu „Babie lato” znajdującego się w zbiorach Muzeum Narodowego w
Warszawie i będącego jednym z najcenniejszych dzieł sztuki polskiej jest:
a) Jan Matejko,
b) Józef Chełmoński,
c) Wojciech Kossak,
d) Aleksander Gierymski.

