
Civics Questions and Answers (65/20 Exemption)
Pytania i odpowiedzi dotyczące obywatelstwa (wyjątek 65/20)

1. What is one right or freedom from the First Amendment?
▪ Speech
▪ Religion
▪ Assembly
▪ Press
▪ Petition the government

1. Podaj jedno prawo lub przywilej z Pierwszej Poprawki.
▪ wolność słowa
▪ wolność religijna
▪ prawo do gromadzenia się
▪ wolność prasy
▪ prawo do składania petycji do rządu

2. What is the economic system in the United States?
▪ The capitalist economy
▪ market economy

2. Jaki system gospodarczy panuje w Stanach Zjednoczonych?
▪ gospodarka kapitalistyczna
▪ gospodarka rynkowa

3. Name one branch or part of the government.
▪ Congress
▪ Legislative
▪ President
▪ Executive
▪ The courts
▪ Judicial

3. Podaj jeden z organów rządu.
▪ Kongres
▪ władza ustawodawcza
▪ Prezydent
▪ władza wykonawcza
▪ sądy
▪ władza sądownicza

4. What are the two parts of the U.S. Congress?
▪ The Senate and House (of Representatives)
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4. Z jakich dwóch części składa się Kongres Stanów Zjednoczonych?
▪ Senat i Izba (Reprezentantów)

5. Who is one of your state’s U.S. Senators now?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should
answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.] Visit
senate.gov to find your state’s U.S. Senators.

5. Kto jest obecnie jednym z senatorów Stanów Zjednoczonych w twoim stanie?
▪ Odpowiedzi będą się różniły. [Mieszkańcy Dystryktu Kolumbia i mieszkańcy terytoriów
zorganizowanych powinni odpowiedzieć, że Dystrykt Kolumbia (lub terytorium, na którego
obszarze mieszka aplikant) nie ma senatorów.] Odwiedź senate.gov, aby znaleźć senatorów
ze swojego stanu.

6. In what month do we vote for President?
▪ November

6. W jakim miesiącu odbywają się wybory prezydenckie?
▪ listopad

7. What is the name of the President of the United States now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the President of the United States.

7. Kto jest obecnie Prezydentem Stanów Zjednoczonych?
▪ Odwiedź stronę uscis.gov/citizenship/testupdates, aby dowiedzieć się, jak nazywa się
Prezydent Stanów Zjednoczonych.

8. What is the capital of your state?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state
and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the
territory.]

8. Co jest stolicą stanu, w którym Pan/i mieszka?
▪ Odpowiedzi będą różne. [Mieszkańcy Dystryktu Kolumbia powinni odpowiedzieć, że ich
dystrykt nie jest stanem i nie ma stolicy. Mieszkańcy terytoriów amerykańskich powinni
podać nazwę stolicy swojego terytorium.]

9. What are the two major political parties in the United States?
▪ Democratic and Republican

9. Jakie są dwie główne partie polityczne w Stanach Zjednoczonych?
▪ Partia Demokratyczna i Partia Republikańska
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10. What is one responsibility that is only for United States citizens?
▪ Serve on a jury
▪ Vote in a federal election

10. Jaki jeden obowiązek dotyczy tylko obywateli Stanów Zjednoczonych?
▪ zasiadanie w ławie przysięgłych
▪ głosowanie w wyborach federalnych

11. How old do citizens have to be to vote for President?
▪ Eighteen (18) and older

11. Ile lat muszą mieć obywatele, by móc głosować w wyborach na prezydenta?
▪ osiemnaście (18) i więcej

12. When is the last day you can send in federal income tax forms?
▪ April 15

12. Kiedy jest ostatni dzień na wysłanie federalnych formularzy zeznania podatkowego?
▪ 15 kwietnia

13. Who was the first President?
▪ (George) Washington

13. Kto był pierwszym prezydentem USA?
▪ (George) Washington

14. What was one important thing that Abraham Lincoln did?
▪ Freed the slaves (Emancipation Proclamation)
▪ Saved (or preserved) the Union
▪ Led the United States during the Civil War

14. Jakie było jedno z istotnych dokonań Abrahama Lincolna?
▪ uwolnienie niewolników (Proklamacja Emancypacji)
▪ ocalenie (lub utrzymanie) Unii
▪ przewodnictwo Stanom Zjednoczonym podczas wojny secesyjnej

15. Name one war fought by the United States in the 1900s.
▪ World War I
▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War
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15. Prosimy podać nazwę jednej z wojen lat 1900 (XX wieku), w której walczyły Stany
Zjednoczone.
▪ I wojna światowa
▪ II wojna światowa
▪ wojna koreańska
▪ wojna wietnamska
▪ wojna w Zatoce Perskiej

16. What did Martin Luther King, Jr. do?
▪ Fought for civil rights
▪ Worked for equality for all Americans

16. Czym zajmował się Martin Luther King Junior?
▪ walką o prawa obywateli
▪ pracą na rzecz równości wszystkich Amerykanów

17. What is the capital of the United States?
▪ Washington, D.C.

17. Co jest stolicą Stanów Zjednoczonych?
▪ Waszyngton, D.C.

18. Where is the Statue of Liberty?
▪ New York (Harbor)
▪ Liberty Island
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

18. Gdzie znajduje się Statua Wolności?
▪ w Nowym Jorku (port)
▪ Liberty Island
[Dopuszczalne odpowiedzi to także New Jersey, blisko miasta Nowy Jork oraz rzeka
Hudson.]

19. Why does the flag have 50 stars?
▪ Because there is one star for each state
▪ Because each star represents a state
▪ Because there are 50 states

19. Dlaczego na fladze widnieje 50 gwiazdek?
▪ każdemu stanowi przypada jedna gwiazdka
▪ ponieważ każda gwiazdka reprezentuje jeden ze stanów
▪ ponieważ istnieje 50 stanów
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20. When do we celebrate Independence Day?
▪ July 4

20. Kiedy obchodzimy Święto Niepodległości?
▪ 4 lipca
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