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Chapter 1&2 - Test

1. What does the UK offer to its 
permanent residents or citizens?

 A right to judge others 
 A right to join in the election of a 

government 
 Free access to all national 

museums
 A discount in taxes

A right to join in the election of a 
government is the correct 
answer. 

2. Which of the following is NOT a 
fundamental principle of British life?

    
 Tolerance of those with different 

faiths and beliefs
 The rule of law
 Autocracy
 Democracy

The fundamental principles of British 
life include: tolerance of those with 
different faiths and beliefs, the rule of 
law, democracy, individual liberty and 
participation in community life.

Rozdział 1&2 - Test

1. Co UK zapewnia swoim stałym 
mieszkańcom oraz obywatelom?

 Prawo do oceniania innych
 Prawo do brania udziału w 

wyborach rządowych
 Darmowy dostęp do wszystkich 

muzeów narodowych
 Zniżkę na podatkach

Prawo do brania udziału w wyborach 
rządowych jest odpowiedzią 
prawidłową.

2. Które z poniższych NIE jest 
podstawową zasadą brytyjskiego 
życia?

 Tolerancja dla wyznawców 
różnych wyznań i przekonań

 Praworządność
 Autokracja
 Demokracja

Do fundamentalnych zasad 
brytyjskiego życia należą: tolerancja 
dla wyznawców różnych wyznań i 
przekonań, praworządność, 
demokracja, wolność jednostki i udział 
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w życiu społeczności.

3. Co UK zapewnia swoim 
mieszkańcom oraz obywatelom 
(wybierz PIĘĆ odpowiedzi)?

 Wolność wyznania i wiary
 Wolność słowa
 Wolność od nieuczciwej 

dyskryminacji
 Prawo do rzetelnego procesu
 Bezpłatne czesne na 

uniwersytecie
 Prawo do udziału w wyborach 

rządowych

UK  zapewnia swoim mieszkańcom 
oraz obywatelom: wolność wyznania i 
religii, wolność słowa, wolność 
od nieuczciwej dyskryminacji, prawo 
do rzetelnego procesu sądowego oraz 
prawo do udziału w wyborach rządu.

4. Co potrzebujesz, aby zostać stałym 
rezydentem lub obywatelem UK 
(wybierz DWIE opcje)?

 Brytyjskie prawo jazdy
 Umieć mówić i czytać po 

angielsku

3. What does the UK offer to its 
residents or citizens (choose FIVE 
answers)? 

 Freedom of belief and religion
 Freedom of speech
 Freedom from unfair 

discrimination
 A right to a fair trial
 Free university tuition fees
 A right to join in the election of a 

government

The UK offers to its residents or 
citizens: freedom of belief and religion, 
freedom of speech, freedom from 
unfair discrimination, a right to a fair 
trial and a right to join in the election 
of a government.

4. What do you need to apply to 
become a permanent resident or 
citizen of the UK (choose TWO 
options)?

 A British driving licence
 To be able to speak and read 

English
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 Brytyjski dyplom uniwersytecki
 Dobrą znajomość życia w UK

Aby ubiegać się o status stałego 
rezydenta lub obywatela UK, musisz 
mówić i czytać po angielsku oraz 
dobrze rozumieć życie w UK.

5. Która z poniższych jest 
podstawową zasadą życia w UK?

 Nietolerancja wobec osób o 
różnych przekonaniach

 Wolność osobista
 Bezprawie
 Brak spójności społecznej

Podstawowe zasady brytyjskiego 
życia to: demokracja, praworządność, 
wolność jednostki, tolerancja dla 
wyznawców różnych wyznań i 
przekonań oraz udział w życiu 
społecznym.

 A British university degree
 A good understanding of life in 

the UK

To apply to become a permanent resi-
dent or citizen of the UK, you will need 
to speak and read English and have a 
good understanding of life in the UK.

5. Which of the following is a 
fundamental principle of life in the 
UK?

 Intolerance of those with different 
beliefs

 Individual liberty
 Rule of man
 Lack of social cohesion

The fundamental principles of British 
life include: democracy, the rule of 
law, individual liberty, tolerance of 
those with different faiths and beliefs, 
and participation in community life.
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6. Which TWO of the following 
responsibilities will you have as a 
permanent resident or citizen of the 
UK?

 To respect and obey the law

 To go to church on Sundays

 To look after the area in which 
you live and the environment

 To do the military service

If you wish to be a permanent resi-
dent or citizen of the UK, you should 
respect and obey the law, respect the 
rights of others, including their right to 
their own opinions, treat others with 
fairness, look after yourself and your 
family and look after the area in which 
you live and the environment.

7. Participation in community life is a 
fundamental principle of British life.

 True
 False

The fundamental principles of British 
life include: participation in community 
life.

6. Które DWA z poniższych 
obowiązków będziesz mieć jako stały 
rezydent lub obywatel UK?

 Szanowanie i przestrzeganie 
prawa

 Chodzenie do Kościoła w 
niedziele

 Dbanie o miejsce, w którym 
mieszkasz i środowisko

 Odbycie służby wojskowej

Jeśli chcesz być stałym 
mieszkańcem lub obywatelem UK, 
powinieneś szanować i przestrzegać 
prawa, szanować prawa innych, w tym 
ich prawo do własnych opinii, 
traktować innych uczciwie, dbać o 
siebie i swoją rodzinę oraz dbać o 
miejsce, w którym mieszkasz i 
środowisko.

7. Udział w życiu społecznym jest 
podstawową zasadą brytyjskiego 
życia.

 Prawda
 Fałsz

Podstawowe zasady brytyjskiego 
życia to min: uczestnictwo w życiu 
społecznym.
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8. Dbanie o siebie i swoją rodzinę jest 
jednym z obowiązków, które będziesz 
miał jako stały mieszkaniec lub 
obywatel UK.

 Prawda
 Fałsz

To stwierdzenie jest prawdziwe.

9. W którym z poniższych języków 
egzamin Life in the UK NIE jest 
dostępny?

 Angielskim
 Szkockim Gaelickim
 Francuskim
 Walijskim

Egzamin „Life in the UK” jest zwykle 
przeprowadzany w języku angielskim, 
chociaż można poczynić odpowiednie 
kroki, jeśli chcesz zdać go w języku 
walijskim lub gaelickim szkockim.

10. Które z poniższych stwierdzeń jest 
prawdziwe?

 Aby ubiegać się o status stałego 
rezydenta lub obywatela UK, musisz 
mieć dyplom ukończenia studiów 

8. To look after yourself and your fam-
ily is one of the responsibilities that 
you will have as a permanent resident 
or citizen of the UK.

 True
 False

This statement is TRUE.

9. In which of the following languages 
is the life in the UK test NOT 
available?

 English
 Scottish Gaelic
 French
 Welsh

The Life in the UK test is usually taken 
is English, although special 
arrangements can be made if you 
wish to take it in Welsh or Scottish 
Gaelic.

10. Which of the following statements 
is true?

 To apply to become a permanent 
resident or citizen of the UK, you will 
need to have a university degree

Wszystkie pytania do testu Life in UK -  prawie 800 pytań na 400 stronach w interaktywnym ebooku. Dwujęzyczne, z 
objaśnienia do pytań, z możliwością interaktywnej funkcji zaznaczania i sprawdzania odpowiedzi. Dodatkowo dostęp 
do panelu online, na www.paszport.uk/krok2  - wysłane w ciągu 24h po zakupie, na Twojego maila.
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