Polityka polska na wesoło
Poziom trudności: Średni
1. izba leniwsza parlamentu, podobnie jak Sejm. Zasadnicza różnica polega na tym, iż do
Sejmu idzie się dla sławy, władzy i pieniędzy, zaś tam wybierają się ci, którym wystarcza to
ostatnie (bo resztę już mają).
A - Trybunał Konstytucyjny
B - Senat

2. ogół działań zmierzających do ogłupienia opinii publicznej, związanych nierozłącznie z
wyborami w państwie d***kratycznym. Jej podstawowym celem jest wmówienie wyborcom, że
wcale nie wybierają oni pomiędzy mniejszymi lub większymi złodziejami.
A - becikowe
B - kampania wyborcza

3. jedno z ramion inkwizycji zajmujące się kontrolowaniem moralności mediów. Głównym
celem jest zapobieganie pojawianiu się w mediach złych wartości takich jak uczciwość,
tolerancja itp pilnuje także, żeby media nie krytykowały władców Polski
A - propaganda
B - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

4. ministerstwo, które zajmuje się chowaniem naszej polskiej młodzieży (najczęściej w
szkole lub przedszkolu). Jest to również jedyne ministerstwo, gdzie grupą trzymającą władzę
są dzieci.
A - MEN
B - Ministerstwo Kultury i Sztuki

5. zalegalizowana jednostka mafijna, posiadająca swój statut i program działania. Dzięki
temu jest w stanie oficjalnie wyjaśnić i sprecyzować narodowi i wszelkim ciemnym masom
społecznym, dlaczego właśnie oni powinni wygrać wybory.
A - koalicja
B - partia polityczna
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6. filozofia łagodzenia niechęci , Tradycją jest już używanie słowa „inaczej”, np. mądry
inaczej, kochający inaczej, bogaty inaczej, najedzony inaczej, mający gdzie mieszkać
inaczej, opłacający rachunki w terminie inaczej, mogący liczyć na ciepło domowego
ogniska inaczej, posiadający wszystkie kończyny inaczej, niezarażony śmiertelnymi
chorobami inaczej.
A - niezależność polityczna
B - Poprawność polityczna

7. Charakteryzuje go bierność, nierzadko głupota, otępienie, brak czułości wobec innych,
zobojętnienie, brak honoru, brak odpowiedzialności, ogólna znieczulica. Nie ma wstępu do
Media Markt. z natury jest stworzeniem walecznym. Ciągle walczy o głosy podając
bezsensowne powody.
A - poseł
B - minister

8. Funkcja dosyć niewdzięczna, skazuje osobę ją sprawującą na wieczne potępienie i
życie na marginesie, Do jego głównych zadań należy pokazywanie się w miejscach
publicznych w oficjalnym wdzianku, z żonką, najlepiej w otoczeniu masy goryli. Ma on
ponoć reprezentować naród na arenie międzynarodowej, co Polsce raczej nie służy. Może
również olewać całą pracę Parlamentu wetując ich ustawy i nie składając podpisów, gdzie
trzeba.
A - premier
B - prezydent

9. przedszkole władzy ustawodawczej, znajdujący się – w sposób znamienny – przy ulicy
Wiejskiej. Swego czasu warszawscy studenci wyfedrowali pod nim dziurę w ziemi, bo też
chcieli mieć swoją Piwnicę Pod Baranami.
A - Sejm
B - Belweder

10. dobrowolne lub przymusowe zwierzchnictwo nielicznych nad rozlicznymi, w efekcie
którego nieliczni mogą ośmieszać swój kraj w polityce międzynarodowej, zawiązywać
bezsensowne koalicje i wysyłać żołnierzy tam, gdzie będą mieli daleko do sklepu.
A - lustracja
B - władza

Copyright © 1995-2019 Wirtualna Polska

Copyright © 1995-2019 Wirtualna Polska

Polityka polska na wesoło
Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi
1. B
2. B
3. B
4. A
5. B
6. B
7. A
8. B
9. A
10. B
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