100 Civics Questions and Answers (2008 version)
100 pytań i odpowiedzi z zakresu wiedzy o społeczeństwie
(wersja 2008)
American Government
A: Principles of American Democracy
RZĄD AMERYKAŃSKI
A: Podstawy amerykańskiej demokracji
1. What is the supreme law of the land?
▪ the Constitution
1. Co ma najwyższą moc prawną?
▪ Konstytucja
2. What does the Constitution do?
▪ sets up the government
▪ defines the government
▪ protects basic rights of Americans
2. O czym stanowi konstytucja?
▪ powołuje rząd
▪ określa kompetencje rządu
▪ chroni podstawowe prawa Amerykanów
3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are
these words?
▪ We the People
3. Idea samorządności jest zawarta w pierwszych dwóch słowach konstytucji. Jakie to słowa?
▪ My, naród
4. What is an amendment?
▪ a change (to the Constitution)
▪ an addition (to the Constitution)
4. Co to jest poprawka?
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▪ zmiana (w konstytucji)
▪ dodatek (do konstytucji)
5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?
▪ the Bill of Rights
5. Jak nazywa się pierwsze dziesięć poprawek do konstytucji?
▪ Karta Praw
6. What is one right or freedom from the First Amendment?*
▪ speech
▪ religion
▪ assembly
▪ press
▪ petition the government
6. Podaj jedno prawo lub przywilej z Pierwszej Poprawki.*
▪ wolność słowa
▪ wolność religijna
▪ prawo do gromadzenia się
▪ wolność prasy
▪ prawo do składania petycji do rządu
7. How many amendments does the Constitution have?
▪ twenty-seven (27)

7. Ile poprawek ma konstytucja?
▪ dwadzieścia siedem (27)
8. What did the Declaration of Independence do?
▪ announced our independence (from Great Britain)
▪ declared our independence (from Great Britain)
▪ said that the United States is free (from Great Britain)

8. Co wniosła Deklaracja Niepodległości?
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▪ ogłosiła naszą niepodległość (od Wielkiej Brytanii)
▪ uznała naszą niepodległość (od Wielkiej Brytanii)
▪ stwierdziła, że Stany Zjednoczone są wolne (od Wielkiej Brytanii)
9. What are two rights in the Declaration of Independence?
▪ life
▪ liberty
▪ pursuit of happiness
9. Jakie dwa prawa zawiera Deklaracja Niepodległości?
▪ prawo do życia
▪ prawo do wolności
▪ prawo do poszukiwania szczęścia
10. What is freedom of religion?
▪ You can practice any religion, or not practice a religion.
10. Czym jest wolność wyznania?
▪ Prawo do wyznawania dowolnej religii lub niewyznawania żadnej.
11. What is the economic system in the United States?*
▪ the capitalist economy
▪ market economy
11. Jaki system gospodarczy panuje w Stanach Zjednoczonych?*
▪ gospodarka kapitalistyczna
▪ gospodarka rynkowa
12. What is the “rule of law”?
▪ Everyone must follow the law.
▪ Leaders must obey the law.
▪ The government must obey the law.
▪ No one is above the law.

12. Co oznacza "praworządność"?
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▪ Wszyscy muszą przestrzegać prawa.
▪ Rządzący muszą przestrzegać prawa.
▪ Rząd musi przestrzegać prawa.
▪ Nikt nie stoi ponad prawem.
B: System of Government
B: System polityczny

13. Name one branch or part of the government.*
▪ Congress
▪ legislative
▪ President
▪ executive
▪ the courts
▪ judicial
13. Podaj jeden z organów rządu.*
▪ Kongres
▪ władza ustawodawcza
▪ Prezydent
▪ władza wykonawcza
▪ sądy
▪ władza sądownicza
14. What stops one branch of government from becoming too powerful?
▪ checks and balances
▪ the separation of powers
14. Co powstrzymuje organy rządu przed osiągnięciem zbyt dużej władzy?
▪ mechanizmy gwarantujące zachowanie równowagi politycznej
▪ podział władzy
15. Who is in charge of the executive branch?
▪ the President
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15. Kto stoi na czele władzy wykonawczej?
▪ Prezydent
16. Who makes federal laws?
▪ Congress
▪ Senate and House (of Representatives)
▪ (U.S. or national) legislature
16. Kto ustanawia prawa federalne?
▪ Kongres
▪ Senat i Izba (Reprezentantów)
▪ (amerykańska lub krajowa) legislatura
17. What are the two parts of the U.S. Congress?*
▪ the Senate and House (of Representatives)
17. Z jakich dwóch części składa się Kongres Stanów Zjednoczonych?*
▪ Senat i Izba (Reprezentantów)
18. How many U.S. Senators are there?
▪ one hundred (100)
18. Ilu jest senatorów Stanów Zjednoczonych?
▪ stu (100)
19. We elect a U.S. Senator for how many years?
▪ six (6)
19. Na ile lat wybierany jest senator Stanów Zjednoczonych?
▪ sześć (6)
20. 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.]
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20. 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.]
21. The House of Representatives has how many voting members?
▪ four hundred thirty-five (435)
21. Ilu członków Izby Reprezentantów ma prawo głosu?
▪ czterystu trzydziestu pięciu (435)
22. We elect a U.S. Representative for how many years?
▪ two (2)
22. Na ile lat wybierani są członkowie Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych?
▪ dwa (2)
23. Name your U.S. Representative.
▪ Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident
Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable
is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]
23. Podaj nazwisko swojego reprezentanta w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.
▪ Odpowiedzi będą się różniły. [Mieszkańcy terytoriów, których delegaci lub komisarze nie
mają prawa głosu, mogą podać nazwisko delegata lub komisarza. Dopuszczalne jest także
stwierdzenie, że dane terytorium nie ma przedstawicieli (z prawem głosu) w Kongresie.]
24. Who does a U.S. Senator represent?
▪ all people of the state
24. Kogo reprezentuje senator Stanów Zjednoczonych?
▪ wszystkich obywateli danego stanu
25. Why do some states have more Representatives than other states?
▪ (because of) the state’s population
▪ (because) they have more people
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▪ (because) some states have more people
25. Dlaczego niektóre stany mają większą liczbę reprezentantów niż inne?
▪ (z powodu) liczby mieszkańców danego stanu
▪ (ponieważ) mają więcej ludzi
▪ (ponieważ) w niektórych stanach mieszka więcej ludzi
26. We elect a President for how many years?
▪ four (4)
26. Na ile lat wybierany jest prezydent?
▪ cztery (4)
27. In what month do we vote for President?*
▪ November
27. W jakim miesiącu odbywają się wybory prezydenckie?*
▪ listopad
28. 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.
28. Kto jest obecnie Prezydentem Stanów Zjednoczonych?*
▪ Odwiedź stronę uscis.gov/citizenship/testupdates, aby dowiedzieć się, jak nazywa się
Prezydent Stanów Zjednoczonych.
29. What is the name of the Vice President of the United States now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Vice President of the United
States.
29. Jak nazywa się obecny Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych?
▪ Odwiedź stronę uscis.gov/citizenship/testupdates, aby dowiedzieć się, jak nazywa się
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

30. If the President can no longer serve, who becomes President?
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▪ the Vice President
30. Kto zostaje prezydentem, jeśli obecny prezydent nie może pełnić swojej funkcji?
▪ wiceprezydent
31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes
President?
▪ the Speaker of the House
31. Kto zostaje prezydentem, jeśli zarówno prezydent, jak i wiceprezydent nie mogą dłużej
pełnić swoich funkcji?
▪ spiker Izby Reprezentantów
32. Who is the Commander in Chief of the military?
▪ the President
32. Kto jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych?
▪ Prezydent
33. Who signs bills to become laws?
▪ the President
33. Kto podpisuje ustawy?
▪ Prezydent
34. Who vetoes bills?
▪ the President
34. Kto wetuje projekty ustaw?
▪ Prezydent
35. What does the President’s Cabinet do?
▪ advises the President

35. Czym zajmuje się Gabinet Prezydenta?
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▪ doradza prezydentowi
36. What are two Cabinet-level positions?
▪ Secretary of Agriculture
▪ Secretary of Commerce
▪ Secretary of Defense
▪ Secretary of Education
▪ Secretary of Energy
▪ Secretary of Health and Human Services
▪ Secretary of Homeland Security
▪ Secretary of Housing and Urban Development
▪ Secretary of the Interior
▪ Secretary of Labor
▪ Secretary of State
▪ Secretary of Transportation
▪ Secretary of the Treasury
▪ Secretary of Veterans Affairs
▪ Attorney General
▪ Vice President
36. Wymień dwa stanowiska w Gabinecie Stanów Zjednoczonych?
▪ Sekretarz rolnictwa
▪ Sekretarz handlu
▪ Sekretarz obrony
▪ Sekretarz edukacji
▪ Sekretarz energii
▪ Sekretarz zdrowia i opieki społecznej
▪ Sekretarz bezpieczeństwa krajowego
▪ Sekretarz urbanizacji
▪ Sekretarz zasobów wewnętrznych
▪ Sekretarz pracy
▪ Sekretarz stanu
▪ Sekretarz transportu
▪ Sekretarz skarbu
▪ Sekretarz spraw weteranów
▪ Prokurator generalny
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▪ Wiceprezydent
37. What does the judicial branch do?
▪ reviews laws
▪ explain laws
▪ resolves disputes (disagreements)
▪ decides if a law goes against the Constitution
37. Czym zajmuje się władza sądownicza?
▪ analizuje prawa
▪ wyjaśnia prawa
▪ rozstrzyga spory (nieporozumienia)
▪ decyduje, czy prawo jest zgodne z konstytucją
38. What is the highest court in the United States?
▪ the Supreme Court
38. Jaki sąd jest najwyższą instancją w Stanach Zjednoczonych?
▪ Sąd Najwyższy
39. How many justices are on the Supreme Court?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the number of justices on the Supreme Court.
39. Z ilu sędziów składa się Sąd Najwyższy?
▪ Na stronie uscis.gov/citizenship/testupdates można znaleźć liczbę sędziów w Sądzie
Najwyższym.
40. Who is the Chief Justice of the United States now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Chief Justice of the United
States.
40. Kto jest obecnie przewodniczącym Sądu Najwyższego?
▪ Na stronie uscis.gov/citizenship/testupdates można dowiedzieć się, kto jest
przewodniczącym Sądu Najwyższego.
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41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one
power of the federal government?
▪ to print money
▪ to declare war
▪ to create an army
▪ to make treaties
41. Zgodnie z naszą konstytucją, niektóre uprawnienia należą do rządu federalnego. Jakie
są pojedyncze uprawnienia federalnego rządu?
▪ drukowanie pieniędzy
▪ wypowiedzenie wojny
▪ utworzenie armii
▪ zawieranie traktatów
42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the
states?
▪ provide schooling and education
▪ provide protection (police)
▪ provide safety (fire departments)
▪ give a driver’s license
▪ approve zoning and land use
42. Zgodnie z naszą konstytucją, niektóre uprawnienia należą do stanów. Jakie są
pojedyncze uprawnienia stanów?
▪ zapewnienie szkolnictwa i edukacji
▪ zapewnienie ochrony (policja)
▪ zapewnienie bezpieczeństwa (straż pożarna)
▪ wydawanie praw jazdy
▪ zatwierdzanie podziału na strefy i zagospodarowanie terenu
43. Who is the Governor of your state now?
▪ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a
Governor.]
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43. Kto jest obecnie gubernatorem w Pana/Pani stanie?
▪ Odpowiedzi będą różne. [Mieszkańcy Dystryktu Kolumbia powinni odpowiedzieć, że w ich
dystrykcie nie ma gubernatora.]
44. 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.]
44. 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.]
45. What are the two major political parties in the United States?*
▪ Democratic and Republican
45. Jakie są dwie główne partie polityczne w Stanach Zjednoczonych?*
▪ Partia Demokratyczna i Partia Republikańska
46. What is the political party of the President now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the political party of the President.
46. Jaka jest partia polityczna obecnego prezydenta?
▪ Na stronie uscis.gov/citizenship/testupdates można dowiedzieć się, jaka jest partia
polityczna obecnego prezydenta.
47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?
▪ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Speaker of the House of
Representatives.
47. Jak nazywa się obecny spiker Izby Reprezentantów?
▪ Odwiedź uscis.gov/citizenship/testupdates aby dowiedzieć się, kto jest obecnym spikerem
Izby Reprezentantów.
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C: Rights and Responsibilities
C: Prawa i Obowiązki
48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of
them.
▪ Citizens eighteen (18) and older (can vote).
▪ You don’t have to pay (a poll tax) to vote.
▪ Any citizen can vote. (Women and men can vote.)
▪ A male citizen of any race (can vote).
48. Istnieją cztery poprawki do konstytucji dotyczące prawa do głosowania. Prosimy opisać
jedną z nich.
▪ Obywatele, którzy ukończyli osiemnaście (18) lat (mają prawo do głosowania).
▪ Obywatele nie muszą płacić (podatku pogłównego), aby móc głosować.
▪ Każdy obywatel ma prawo do głosowania. (Kobiety i mężczyźni mają prawo do
głosowania.)
▪ Obywatel płci męskiej bez względu na rasę (ma prawo do głosowania).
49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*
▪ serve on a jury
▪ vote in a federal election
49. Jaki jeden obowiązek dotyczy tylko obywateli Stanów Zjednoczonych?*
▪ zasiadanie w ławie przysięgłych
▪ głosowanie w wyborach federalnych
50. Name one right only for United States citizens.
▪ vote in a federal election
▪ run for federal office
50. Podaj jedno prawo przysługujące tylko obywatelom Stanów Zjednoczonych.
▪ głosowanie w wyborach federalnych
▪ kandydowanie na urząd federalny
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51. What are two rights of everyone living in the United States?
▪ freedom of expression
▪ freedom of speech
▪ freedom of assembly
▪ freedom to petition the government
▪ freedom of religion
▪ the right to bear arms
51. Podaj dwa prawa przysługujące wszystkim mieszkańcom Stanów
Zjednoczonych?
▪ swoboda wyrażania siebie
▪ wolność słowa
▪ wolność zgromadzeń
▪ wolność składania petycji do rządu
▪ wolność wyznania
▪ prawo do posiadania broni
52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?
▪ the United States
▪ the flag
52. Komu lub czemu okazujemy lojalność, gdy odmawiamy Przysięgę Wierności?
▪ Stanom Zjednoczonym
▪ fladze
53. What is one promise you make when you become a United States citizen?
▪ give up loyalty to other countries
▪ defend the Constitution and laws of the United States
▪ obey the laws of the United States
▪ serve in the U.S. military (if needed)
▪ serve (do important work for) the nation (if needed)
▪ be loyal to the United States
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53. Jaka jest jedna ze składanych obietnic, kiedy stajemy się obywatelami Stanów
Zjednoczonych?
▪ rezygnacja z lojalności wobec innych krajów
▪ obrona konstytucji i praw Stanów Zjednoczonych
▪ przestrzeganie praw Stanów Zjednoczonych
▪ służba w armii amerykańskiej (w razie potrzeby)
▪ służba (wykonywanie ważnej dla narodu pracy) narodowi (w razie potrzeby)
▪ lojalność wobec Stanów Zjednoczonych
54. How old do citizens have to be to vote for President?*
▪ eighteen (18) and older
54. Ile lat muszą mieć obywatele, by móc głosować w wyborach na prezydenta?*
▪ osiemnaście (18) i więcej
55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?
▪ vote
▪ join a political party
▪ help with a campaign
▪ join a civic group
▪ join a community group
▪ give an elected official your opinion on an issue
▪ call Senators and Representatives
▪ publicly support or oppose an issue or policy
▪ run for office
▪ write to a newspaper
55. Prosimy podać dwa sposoby, na jakie Amerykanie mogą uczestniczyć w
demokracji?
▪ oddając głos w wyborach
▪ dołączając do partii politycznej
▪ pomagając przy kampanii
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▪ dołączając do organizacji obywatelskiej
▪ dołączając do grupy społeczności lokalnej
▪ przedstawiając urzędnikowi państwowemu swoją opinię w danej kwestii
▪ kontaktując się z senatorami i reprezentantami
▪ publicznie wspierając lub sprzeciwiając się jakiejś sprawie lub polityce
▪ kandydując na urząd
▪ pisząc do gazety
56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*
▪ April 15
56. Kiedy jest ostatni dzień na wysłanie federalnych formularzy zeznania
podatkowego?*
▪ 15 kwietnia
57. When must all men register for the Selective Service?
▪ at age eighteen (18)
▪ between eighteen (18) and twenty-six (26)
57. Kiedy wszyscy mężczyźni muszą zgłosić się na Komisję Poborową (Selective
Service)?
▪ w wieku osiemnastu lat (18)
▪ między osiemnastym (18) a dwudziestym szóstym (26) rokiem życia
AMERICAN HISTORY
HISTORIA AMERYKI
A: Colonial Period and Independence
A: Okres kolonialny i niepodległość
58. What is one reason colonists came to America?
▪ freedom
▪ political liberty
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▪ religious freedom
▪ economic opportunity
▪ practice their religion
▪ escape persecution
58. Jaki był jeden z powodów, dla których koloniści przybyli do Ameryki?
▪ wolność
▪ wolność polityczna
▪ wolność religijna
▪ możliwości gospodarcze
▪ praktykowanie swojej religii
▪ ucieczka przed prześladowaniami
59. Who lived in America before the Europeans arrived?
▪ American Indians
▪ Native Americans
59. Kto zamieszkiwał Amerykę przed przybyciem Europejczyków?
▪ Amerykańscy Indianie
▪ Rdzenni Amerykanie
60. What group of people was taken to America and sold as slaves?
▪ Africans
▪ people from Africa
60. Jaką grupę ludzi przywieziono do Ameryki i sprzedano do niewoli?
▪ Afrykanów
▪ mieszkańców Afryki
61. Why did the colonists fight the British?
▪ because of high taxes (taxation without representation)
▪ because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)
▪ because they didn’t have self-government
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61. Dlaczego koloniści walczyli z Brytyjczykami?
▪ z powodu wysokich podatków (opodatkowanie bez reprezentacji)
▪ ponieważ armia brytyjska mieszkała w ich domach (zakwaterowanie i wyżywienie)
▪ z powodu braku samorządu
62. Who wrote the Declaration of Independence?
▪ (Thomas) Jefferson
62. Kto napisał Deklarację Niepodległości?
▪ (Thomas) Jefferson
63. When was the Declaration of Independence adopted?
▪ July 4, 1776
63. Kiedy przyjęto Deklarację Niepodległości?
▪ 4 lipca 1776 roku
64. There were 13 original states. Name three.
▪ New Hampshire
▪ Massachusetts
▪ Rhode Island
▪ Connecticut
▪ New York
▪ New Jersey
▪ Pennsylvania
▪ Delaware
▪ Maryland
▪ Virginia
▪ North Carolina
▪ South Carolina
▪ Georgia
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64. Pierwotnie istniało trzynaście stanów. Prosimy o wymienienie trzech z nich.
▪ New Hampshire
▪ Massachusetts
▪ Rhode Island
▪ Connecticut
▪ Nowy Jork
▪ New Jersey
▪ Pensylwania
▪ Delaware
▪ Maryland
▪ Wirginia
▪ Karolina Północna
▪ Karolina Południowa
▪ Georgia
65. What happened at the Constitutional Convention?
▪ The Constitution was written.
▪ The Founding Fathers wrote the Constitution.
65. Co wydarzyło się podczas Konwencji Konstytucyjnej?
▪ Spisana została konstytucja.
▪ Ojcowie założyciele spisali konstytucję.
66. When was the Constitution written?
▪ 1787
66. Kiedy spisano konstytucję?
▪ w 1787 roku
67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name
one of the writers.
▪ (James) Madison
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▪ (Alexander) Hamilton
▪ (John) Jay
▪ Publius
67. Cykl esejów "Federalista" (The Federalist Papers) popierał uchwalenie
konstytucji USA. Prosimy podać jednego z autorów esejów.
▪ (James) Madison
▪ (Alexander) Hamilton
▪ (John) Jay
▪ Publius
68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
▪ U.S. diplomat
▪ oldest member of the Constitutional Convention
▪ first Postmaster General of the United States
▪ writer of “Poor Richard’s Almanac”
▪ started the first free libraries
68. Jaka była jedna z rzeczy, z której zasłynął Benjamin Franklin?
▪ amerykański dyplomata
▪ najstarszy członek Konwencji Konstytucyjnej
▪ pierwszy poczmistrz generalny Stanów Zjednoczonych
▪ autor "Almanachu biednego Ryszarda" (Poor Richard’s Almanac)
▪ założyciel pierwszych bezpłatnych bibliotek
69. Who is the “Father of Our Country”?
▪ (George) Washington
69. Kto jest "Ojcem Naszego Kraju"?
▪ (George) Washington
70. Who was the first President?*
▪ (George) Washington
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70. Kto był pierwszym prezydentem USA?*
▪ (George) Washington
B: 1800s
B: lata 1800 (XIX wiek)
71. What territory did the United States buy from France in 1803?
▪ the Louisiana Territory
▪ Louisiana
71. Jakie terytorium zostało kupione przez Stany Zjednoczone od Francji w 1803
roku?
▪ terytorium Luizjany
▪ Luizjana
72. Name one war fought by the United States in the 1800s.
▪ War of 1812
▪ Mexican-American War
▪ Civil War
▪ Spanish-American War
72. Prosimy wymienić jedną wojnę stoczoną przez Stany Zjednoczone w latach 1800
(w XIX wieku).
▪ Wojna 1812 r.
▪ Wojna meksykańsko-amerykańska
▪ Wojna secesyjna (domowa)
▪ Wojna hiszpańsko-amerykańska
73. Name the U.S. war between the North and the South.
▪ the Civil War
▪ the War between the States
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73. Prosimy nazwać wojnę w USA toczoną między Północą a Południem.
▪ Wojna secesyjna (domowa)
▪ Wojna pomiędzy stanami
74. Name one problem that led to the Civil War.
▪ slavery
▪ economic reasons
▪ states’ rights
74. Prosimy podać jeden z powodów wybuchu wojny secesyjnej.
▪ niewolnictwo
▪ problemy gospodarcze
▪ prawa stanowe
75. 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
75. Jakie było jedno z istotnych dokonań Abrahama Lincolna?*
▪ uwolnienie niewolników (Proklamacja Emancypacji)
▪ ocalenie (lub utrzymanie) Unii
▪ przewodnictwo Stanom Zjednoczonym podczas wojny secesyjnej
76. What did the Emancipation Proclamation do?
▪ freed the slaves
▪ freed slaves in the Confederacy
▪ freed slaves in the Confederate states
▪ freed slaves in most Southern states
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76. Co wprowadziła Proklamacja Emancypacji?
▪ wyzwolenie niewolników
▪ wyzwolenie niewolników w Konfederacji
▪ wyzwolenie niewolników w skonfederowanych stanach
▪ wyzwolenie niewolników w większości stanów południowych
77. What did Susan B. Anthony do?
▪ fought for women’s rights
▪ fought for civil rights
77. Czym zajmowała się Susan B. Anthony?
▪ walką o prawa kobiet
▪ walką o prawa obywateli
C: Recent American History and Other Important Historical Information
C: Najnowsza historia Ameryki i inne ważne informacje historyczne
78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*
▪ World War I
▪ World War II
▪ Korean War
▪ Vietnam War
▪ (Persian) Gulf War
78. 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
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79. Who was President during World War I?
▪ (Woodrow) Wilson
79. Kto był prezydentem podczas I wojny światowej?
▪ (Woodrow) Wilson
80. Who was President during the Great Depression and World War II?
▪ (Franklin) Roosevelt
80. Kto był prezydentem podczas Wielkiej Depresji i II wojny światowej?
▪ (Franklin) Roosevelt
81. Who did the United States fight in World War II?
▪ Japan, Germany, and Italy
81. Z kim walczyły Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej?
▪ z Japonią, Niemcami i Włochami
82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?
▪ World War II
82. Eisenhower, zanim został prezydentem, był generałem. W jakiej wojnie brał
udział?
▪ II wojnie światowej
83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?
▪ Communism
83. Podczas zimnej wojny, co było głównym przedmiotem obaw Stanów
Zjednoczonych?
▪ komunizm
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84. What movement tried to end racial discrimination?
▪ civil rights (movement)
84. Jaki ruch próbował położyć kres dyskryminacji rasowej?
▪ ruch na rzecz praw obywatelskich
85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
▪ fought for civil rights
▪ worked for equality for all Americans
85. Czym zajmował się Martin Luther King Junior?*
▪ walką o prawa obywateli
▪ pracą na rzecz równości wszystkich Amerykanów
86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?
▪ Terrorists attacked the United States.
86. Jakie ważne wydarzenie miało miejsce 11 września 2001 roku w Stanach
Zjednoczonych?
▪ Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone.
87. Name one American Indian tribe in the United States.
[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian
tribes.]
▪ Cherokee
▪ Navajo
▪ Sioux
▪ Chippewa
▪ Choctaw
▪ Pueblo
▪ Apache
▪ Iroquois
▪ Creek
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▪ Blackfeet
▪ Seminole
▪ Cheyenne
▪ Arawak
▪ Shawnee
▪ Mohegan
▪ Huron
▪ Oneida
▪ Lakota
▪ Crow
▪ Teton
▪ Hopi
▪ Inuit
87. Prosimy podać nazwę jednego z plemion Indian amerykańskich w Stanach
Zjednoczonych.
[Urzędnicy USCIS otrzymają listę uznanych przez władze federalne plemion Indian
amerykańskich.]
▪ Cherokee
▪ Navajo
▪ Siuksowie
▪ Czipewejowie
▪ Czoktawowie
▪ Pueblo
▪ Apacze
▪ Irokezi
▪ Krikowie
▪ Czarne Stopy
▪ Seminole
▪ Czejenowie
▪ Arawakowie
▪ Szaunisi
▪ Moheganowie
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▪ Huroni
▪ Oneidowie
▪ Lakotowie
▪ Wrony
▪ Teton
▪ Hopi
▪ Icuici
INTEGRATED CIVICS
ZINTEGROWANA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
A: Geography
A: Geografia
88. Name one of the two longest rivers in the United States.
▪ Missouri (River)
▪ Mississippi (River)
88. Prosimy podać nazwę jednej z dwóch najdłuższych rzek Stanów Zjednoczonych.
▪ (rzeka) Missouri
▪ (rzeka) Missisipi
89. What ocean is on the West Coast of the United States?
▪ Pacific (Ocean)
89. Jaki ocean oblewa Stany Zjednoczone od zachodu?
▪ Ocean Spokojny (Pacyfik)
90. What ocean is on the East Coast of the United States?
▪ Atlantic (Ocean)
90. Jaki ocean oblewa Stany Zjednoczone od wschodu?
▪ Ocean Atlantycki (Atlantyk)
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91. Name one U.S. territory.
▪ Puerto Rico
▪ U.S. Virgin Islands
▪ American Samoa
▪ Northern Mariana Islands
▪ Guam
91. Prosimy podać jedno z terytoriów Stanów Zjednoczonych.
▪ Portoryko
▪ Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
▪ Samoa Amerykańskie
▪ Mariany Północne
▪ Guam
92. Name one state that borders Canada.
▪ Maine
▪ New Hampshire
▪ Vermont
▪ New York
▪ Pennsylvania
▪ Ohio
▪ Michigan
▪ Minnesota
▪ North Dakota
▪ Montana
▪ Idaho
▪ Washington
▪ Alaska
92. Prosimy podać nazwę jednego ze stanów sąsiadujących z Kanadą.
▪ Maine
▪ New Hampshire
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▪ Vermont
▪ Nowy Jork
▪ Pensylwania
▪ Ohio
▪ Michigan
▪ Minnesota
▪ Dakota Północna
▪ Montana
▪ Idaho
▪ Waszyngton
▪ Alaska
93. Name one state that borders Mexico.
▪ California
▪ Arizona
▪ New Mexico
▪ Texas
93. Prosimy podać nazwę jednego ze stanów sąsiadujących z Meksykiem.
▪ Kalifornia
▪ Arizona
▪ Nowy Meksyk
▪ Teksas
94. What is the capital of the United States?*
▪ Washington, D.C.
94. Co jest stolicą Stanów Zjednoczonych?*
▪ Waszyngton, D.C.
95. Where is the Statue of Liberty?*
▪ New York (Harbor)
▪ Liberty Island
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[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]
95. Gdzie znajduje się Statua Wolności?*
▪ w Nowym Jorku (port)
▪ Liberty Island
[Dopuszczalne odpowiedzi to także New Jersey, blisko miasta Nowy Jork oraz rzeka
Hudson.]
B: Symbols
B: Symbole
96. Why does the flag have 13 stripes?
▪ because there were 13 original colonies
▪ because the stripes represent the original colonies
96. Dlaczego na fladze widnieje 13 pasków?
▪ ponieważ pierwotnie istniało 13 kolonii
▪ paski reprezentują pierwotnie istniejące kolonie
97. 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
97. Dlaczego na fladze widnieje 50 gwiazdek?*
▪ każdemu stanowi przypada jedna gwiazdka
▪ ponieważ każda gwiazdka reprezentuje jeden ze stanów
▪ ponieważ istnieje 50 stanów
98. What is the name of the national anthem?
▪ The Star-Spangled Banner
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98. Jaki tytuł ma hymn narodowy?
▪ Gwieździsty Sztandar (Star-Spangled Banner)
C: Holidays
C: Święta
99. When do we celebrate Independence Day?*
▪ July 4
99. Kiedy obchodzimy Święto Niepodległości?*
▪ 4 lipca
100. Name two national U.S. holidays.
▪ New Year’s Day
▪ Martin Luther King, Jr. Day
▪ Presidents’ Day
▪ Memorial Day
▪ Independence Day
▪ Labor Day
▪ Columbus Day
▪ Veterans Day
▪ Thanksgiving
▪ Christmas
100. Prosimy wymienić dwa święta narodowe obchodzone w Stanach
Zjednoczonych.
▪ Nowy Rok
▪ Dzień Martina Luthera Kinga, Jr. Dzień
▪ Dzień Prezydentów
▪ Memorial Day
▪ Dzień Niepodległości
▪ Święto Pracy
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▪ Dzień Kolumba
▪ Dzień Weterana
▪ Święto Dziękczynienia
▪ Boże Narodzenie
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