1. NAJLEPSZĄ FORMĄ USTROJOWĄ ZDANIEM POLIBIUSZA JEST:
……………………………………………………

2. GŁÓWNE ŹRÓDŁO ZŁA W PAŃSTWIE WEDŁUG T.MORUSA TO:
a.
b.
c.
d.
e.

brak poszanowania praw boskich
nieufność rządzonych
własność prywatna
ciągłe walki pomiędzy klasami społecznymi
dominująca rola prawa stanowionego

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ARYSTOTELES PODZIELIŁ SYSTEM PRAWA NA:
prawo boskie
ius gentium
ius civile
prawo naturalne
prawo stanowione
wszystkie powyższe (a-e)

4.
a.
b.
c.
d.
e.

PANUJĄCYM USTROJEM NA WYSPIE UTOPIA W DOKTRYNIE T.MORUSA JEST:
monarchia
demokracja
arystokracja
mieszana forma rządów
żadne z powyższych (a-d)

5.
a.
b.
c.
d.
e.

PLATON JEST AUTOREM DZIEŁA / DZIEŁ:
Utopia
Ustrój polityczny Aten
Prawa
Państwo
O rządach filozofów

6. „Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie […] Państwo należy do tworów natury […]
człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie, taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek żyje poza
państwem, jest albo nędznikiem, albo nadludzką istotą.” To cytat z dzieła:
a. T.Morusa
b. Zenona z Kition
c. Cycerona
d. Platona
e. Arystotelesa
f. Diogenesa
g. żadne z powyższych (a-f)

UWAGA:
 kolokwium odbędzie się w formie testu wielokrotnego wyboru;
 za udzielenie poprawnej odpowiedzi (wskazanie, bądź wpisanie, wszystkich prawidłowych odpowiedzi)
student otrzymuje 1 punkt. Przy ocenie testu nie stosuje się punktacji ułamkowej;
 w teście znajdują się także tzw. pytania otwarte, wymagające wpisania prawidłowej treści stanowiącej
odpowiedź;
 test może także zawierać zadanie polegające na rozpoznaniu tekstu źródłowego poprzez wskazanie jego
autora lub zadanie polegające na sporządzeniu krótkiej wypowiedzi na wskazany temat – przy tego typu
pytaniach możliwe jest uzyskanie większej liczby punktów (1-4);
 test nie zawiera pytań dotyczących biografii myślicieli, natomiast mogą się w nim znaleźć pytania o tytuły
najważniejszych dzieł których są autorami;
 wskazanie poprawnej odpowiedzi polega na zakreśleniu w kółko litery oznaczającej proponowaną
odpowiedź. Istnieje możliwość zmiany tak dokonanej decyzji, pod warunkiem uczynienia tego w sposób
wyraźny i jednoznaczny (np. odręczna adnotacja z boku pytania: „prawidłowa odpowiedź to: a, b”);
 materiał obowiązujący na kolokwium obejmuje zarówno treści będące przedmiotem ćwiczeń jak i wykładu;
 udzielenie minimum 50% poprawnych odpowiedzi skutkuje otrzymaniem oceny pozytywnej;
 czas pisania testu: 1 pytanie = 1 minuta.

