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Z e  s t u d e n c k i e j g i e ł d y

„I śmiech niekiedy być może nauką, 
Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa, 

I żart, dowcipną przyprawiony sztuką, 
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa...”

I. Krasicki

W czasie przewrotu majowego Piłsudski chciał zrzucić z fotela prezy
denckiego Gabriela Narutowicza.

*

II Rzeczpospolita była monarchią republikańską.

*

Rewolucja bolszewicka eksportowała swoje idee do innych krajów.

*

Wojna secesyjna toczyła się między Stanami Zjednoczonymi, a Anglią.

*

W integracji europejskiej chodzi przede wszystkim o embargo.

*

Azja Tuchajbejowicz grasował na Ukrainie.

*

egzaminator: Kto gwarantuje nam prawa obywatelskie? 
kandydat: Policja, bo gwarantuje nam bezpieczeństwo.

*

Mikołajczyk był premierem w rządzie Bieruta i przekazał władzę 
bezpośrednio w ręce Tadeusza Mazowieckigo.

*

Językiem urzędowym w Brazylii jest amerykański.

*

Czerwoni Khmerzy to mniejszość narodowa.
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*

Wojska wysłał do Szwecji król polski Zygmunt III August.

*

Szkołę Prawa w Warszawie powołał do życia rząd pruski.

*

Rewolucja kulturalna w Chinach miała na celu podniesienie produkcji 
gospodarczej.

*

kandydat: Watykan jest monarchią dziedziczną, 
egzaminator: A co będzie gdy papieżowi urodzi się córka?

*

Pokój po bitwie pod Beresteczkiem zmniejszył ilość Kozaków rejest
rowanych.

*

OJA działa przede wszystkim na terenie Ameryki Południowej.

*

Religia jest pewnym wierzeniem ludzkości.

*

Źródłem prawa w Polsce są rozporządzenia z mocą uchwały.

*

Rząd w Anglii składa się z Izby Lordów.

*

Ruchom kontrreformacyjnym chodziło o podniesienie MORAŁÓW..., 
przepraszam MORALI.

*

Kazimierz Wielki panował do roku 1570.

*

Konstytucja marcowa składała się z siedmiu artykułów.

*

Parlament w II Rzeczypospolitej zbudowany był z Sejmu i Zgromadze
nia Prawodawczego.
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Możliwość wniesienia rewizji nadzwyczajnej przysługuje członkom 
parlamentu.

Mongołowie są ludem pochodzącym z Mołdawii.

Okres ten był w dziejach Polski najbardziej krwawszy.

egzaminator: Co to jest ETA?
kandydat: Domyślam się, że organizacja terrorystyczna.

Wojny polsko-tureckie skończyły się podpisaniem pokoju w Buszu.

Prezydentem Niemiec jest obecnie E. Honecker.

IRA to skrót od Irlandzkiej Republiki.

Hitler to była taka niedojda życiowa.

egzaminator: Jaką Pan zna najbardziej znaną organizację terrorystyczną 
w Europie?
kandydat: Tamilskie Tygrysy.

Rezerwat jest instytucją autonomii indiańskiej.

III Rzesza trwała do roku 1939.

II Sobór Watykański odbył się w roku 1122.

egzaminator: Do kiedy panował Kazimierz Wielki? 
kandydat: Do swojej śmierci.
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*

Cromwell był premierem Anglii.

*

Po ścięciu Karola I w czasie rewolucji angielskiej, na tron wstąpił Karol
II.

*

Umberto Boschi lansuje teorię, żeby trzymać państwo w kupie.

*

Stan to grupa charakteryzująca się jednakowym statutem.

*

egzaminator: Jakie Pan zna polskie ugrupowania polityczne lat 1944-50? 
kandydat: KC, czyli Komitet Centralny jako przedstawicielstwo PPS.

*

System pańszczyźniany rozwinął się w wieku XIII.

*

Na czele NIK stoi przewodniczący.

*

egzaminator: Jakie Pan zna prawa obywatelskie? 
kandydat: Prawo do ochrony przed ludźmi w sądzie.

Wybrała: M .D .
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