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CHAPTER 1 

In order to apply for U.S. citizenship one must first have been a permanent resident for a period 
of 5 or 3 years. The three-year requirement applies only to those who obtained their green card 
through marriage. The application for U.S. citizenship requires form N-400, two passport 
photos, copy of your green card, and a fee. After the application is sent in, you will receive an 
appointment notice for biometrics (finger prints) and later an invitation for an interview.  

W celu ubiegania się o obywatelstwo amerykańskie należy wykazać się statusem stałego 
rezydenta przez okres 5 lub 3 lat. Trzy lata wymagane są dla tych z Państwa, którzy otrzymali 
zieloną kartę przez małżeństwo. Do aplikacji na obywatelstwo wymagane są następujące 
dokumenty: wypełniona forma N-400, dwa zdjęcia paszportowe, kopia zielonej karty oraz 
odpowiednia opłata. O zatwierdzeniu (pozytywnym rozpatrzeniu) aplikacji przez urząd 
imigracyjny aplikant zostaje zawiadomiony drogą pocztową oraz wezwany do urzędu w celu 
złożenia odcisków palców. W dalszej kolejności następuje zawiadomienie o spotkaniu - 
wywiadzie w urzędzie imigracyjnym. 

During the interview, you will be examined on your knowledge of U.S. history, civics and basic 
functions of the U.S. government. An officer will ask 10 questions out of 100, and you must 
correctly respond to 6 of them. The officer will also ask you to read and write a sentence. The 
interviewing officer will conduct a brief conversation with you, and will usually ask questions 
pertinent to the application itself. If the interview goes well you will be informed of the date of 
the swearing-in ceremony approximately two weeks after the interview. In short, this is how 
anyone who qualifies can become a U.S. citizen.  

Podczas wywiadu, kandydat zostanie przeegzaminowany z wiedzy na temat historii Stanów 
Zjednoczonych, zasad demokracji oraz działania amerykańskich władz. Urzędnik imigracyjny 
zadaje 10 ze 100 możliwych pytań. Na 6 z nich należy odpowiedzieć poprawnie. W kolejnym 
etapie urzędnik prosi o napisanie i przeczytanie zdania w języku angielskim. Następnie urzędnik 
zadaje pytania z aplikacji formularza N-400. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydat 
w ciągu kilku tygodni otrzymuje zawiadomienie oraz zaproszenie na ceremonię zaprzysiężenia 
na obywatela Stanów Zjednoczonych. 

Please remember, you are considered a permanent resident until the day of your swearing-in.  

Proszę pamiętać, że status legalnego rezydenta obowiązuje aż do momentu zaprzysiężenia.  

Before I move on to the interview part of this process, let me stop for a moment and explain a 
couple things about filling out the application, form N-400. The most important rule to 
remember is “DO NOT LIE” on the application. The Department of Homeland Security knows 
everything there is to know about you. You cannot hide your criminal history in your native 
county; you cannot hide your criminal history here in the U.S.; and you cannot hide tax 
discrepancies. You must be completely honest in the application and during the interview.  

Poniżej przedstawiamy kilka istotnych uwag, o których warto pamiętać podczas wypełniania 
formularza N-400. Najważniejszą regułą, o której należy pamiętać przy wypełnianiu formularza 
jest pisanie tylko prawdy. Department of Homeland Security (Departament Bezpieczeństwa 



3 
 

Wewnętrznego) posiada wszystkie informacje dotyczące każdego kandydata. Nie można 
ukrywać żadnych informacji dotyczących wykroczeń prawnych, zarówno tych z Polski jak i ze 
Stanów Zjednoczonych. Nie można oszukiwać w żadnej kwestii. Trzeba być absolutnie szczerym 
podczas wypełniania aplikacji oraz podczas spotkania. 

Additionally, if you would like your under-aged child/children to obtain U.S. citizenship along 
with you, you must fill out and submit form N-600, provided that your child is already a 
permanent resident. 

W przypadku ubiegania się o obywatelstwo dla swojego nieletniego dziecka/dzieci, należy 
również wypełnić i przedstawić formularz N-600. Warunkiem jest, aby dziecko/dzieci posiadały 
zielone karty. 

Now, the hardest part of this process is, of course, the interview itself. Very often candidates 
struggle with the language barrier and have a hard time with the civics examination part of the 
interview. Applicants who suffer from anxiety, depression, dementia, and other ailments may 
file a waiver that will excuse them from the examination part of the interview. The form I’m 
talking about is form N-648, a form that must be filled out by a medical professional explaining 
why you are unable to learn English or learn the questions.  

Najtrudniejszym etapem jest spotkanie z urzędnikiem imigracyjnym. Kandydaci bardzo często 
borykają się z problemami językowymi a co za tym idzie z nauką 100 pytań. Warto wiedzieć, że 
Ci z Państwa, którzy cierpią na depresję, stany lękowe, częściową demencję lub mają problemy z 
sercem mogą poprosić o zwolnienie z egzaminacyjnej części ‘interview’. W tym celu należy 
wypełnić formularz N-648. Ten formularz musi być wypełniony przez lekarza, który wyjaśni, 
dlaczego kandydat nie jest w stanie nauczyć się języka angielskiego i odpowiadać na wymagane 
pytania.  
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CHAPTER 2 

For those who do not qualify for the waiver, as a review, below you will find all the questions 
that you need to know in order to be well prepared for the USC examination.  

Kandydaci, którzy nie zostają zwolnieni z części egzaminacyjnej przed urzędnikiem imigracyjnym 
mogą poniżej zapoznać się z pytaniami, które obowiązują podczas wywiadu na obywatelstwo. 

Questions marked in red are design for people who are over 65 years of age and who have 
been permanent residents for 20 or more years. These applicants have to know only a handful 
of questions and can take the test in the language of their choice.  

Pytania zaznaczone na czerwono są przeznaczone dla osób w wieku powyżej 65-go roku życia, 
które są posiadaczami zielonej karty od 20 lub więcej lat. Kandydaci, którzy spełniają ten 
warunek muszą znać tylko znikomą część pytań i są testowani w języku własnego wyboru.  

Applicants who are 50 years of age and have been permanent residents for 20 or more years or 
applicants who are 55 years of age and have been permanent residents for 15 or more years 
can take the test in the language of their choice, but must still learn each and every question 
provided below. 

Kandydaci, którzy mają 50 lat i są posiadaczami zielonej karty od 20 lub więcej lat i kandydaci, 
którzy mają 55 lat i są posiadaczami zielonej karty od 15 lub więcej lat, mogą podejść do 
egzaminu w języku ojczystym, ale muszą znać odpowiedzi na wszystkie podane poniżej pytania.  

Where there are multiple possible answers or more than one answer is required, the bolded 
ones are, in my opinion, the easiest to remember. The questions are provided in English and 
Polish.  

W przypadku pytań z wieloma możliwymi odpowiedziami lub takimi gdzie więcej niż jedna 
odpowiedź jest wymagana, pogrubionym drukiem zaznaczono odpowiedzi najłatwiejsze do 
zapamiętania. Pytania są w języku angielskim i polskim. 
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AMERICAN GOVERNMENT 
AMERYKAŃSKIE WŁADZE 

 
A: PRINCIPAL OF AMERICAN DEMOCRACY (ZASADY AMERYKAŃSKIEJ DEMOKRACJI)  

1. What is the supreme law of the land?  
Na czym polega najwyższe prawo ziemi?  
 
- the Constitution (na Konstytucji)  

 
2. What does the Constitution do?  
Jakie jest główne założenie Konstytucji?  
 
- sets up the government (tworzy rząd)  

- defines the government (określa rząd)  

- protects basic rights of Americans (stoi na straży podstawowych praw Amerykanów)  

 
3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are 
these words? Idea samorządu jest zawarta w pierwszych trzech słowach Konstytucji. Co 
to są za słowa?  
- We the People (My Ludzie – w języku polskim są to tylko dwa słowa)  

 
4. What is an amendment?  
Co to jest poprawka do Konstytucji?  
 
- a change (to the Constitution) (zmiana w Konstytucji)  
- an addition (to the Constitution) (dodatek do Konstytycji)  

 
5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?  
Jak nazywamy pierwsze 10 poprawek do Konstytucji?  
 
- the Bill of Rights (Karta Praw)  

6. What is one right of freedom from the First Amendment? (you must know only one)  
Jakie jedno prawo wolności daje nam Pierwsza Poprawka do Konstytucji? (należy znać 
tylko jedno)  
 
- speech (wolność słowa)  
- religion (wolność wyznania)  
- assembly (wolność zgromadzeń)  
- press (wolność prasy)  
- petition the government (petycje do rządu)  
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7. How many amendments does the Constitution have?  
Ile jest poprawek do Konstytucji?  
 
27 

 
8. What did the Declaration of Independence do?  
Czego dokonała Deklaracja Niepodległości?  
 
- announced our independence (from Great Britain) (ogłosiła niepodległość od Wielkiej 
Brytanii) 

- declared our independence (from Great Britain) (znaczy to samo, co poprzednia 
odpowiedź) 

- said that the United States is free (from Great Britain) (powiedziała, że Stany 
Zjednoczone są wolne (od Wielkiej Brytanii) 

 
  9. What are two rights in the Declaration of Independence? (you must know two of 

them) Jakie są dwa prawa w Deklaracji Niepodległości? (należy znać dwa)  
- Life (prawo do życia)  
- Liberty (prawo do wolności)  
- Pursuit of happiness (dążenie do szczęścia)  

 

10. What is freedom of religion?  
Co oznacza wolność religii?  
 
- you can practice any religion, or not practice one at all (osoba może wyznawać 
dowolną religię lub nie praktykować jej wcale)  

 
11. What is the economic system in the United States?  
Jaki system gospodarczy obowiązuje w Stanach? 
  

 - market economy (gospodarka wolnorynkowa)  
- capitalist economy (gospodarka kapitalistyczna)  

 

12. What is the “rule of law”?  
Na czym polegają „rządy prawa”?  
 
- everyone must follow the law (prawo obowiązuje wszystkich)  
- leaders must obey the law (rządzący muszą przestrzegać prawa)  
- government must obey the law (rząd musi przestrzegać prawa)  
- no one is above the law (nikt nie stoi ponad prawem)  
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B: SYSTEM OF GOVERNMENT (SYSTEM WŁADZY)  

13. Name one branch or part of the government. (you must know only one)  
Nazwij jeden organ lub strukturę władzy: (należy znać przynajmniej jedną)  
 
- Congress (Kongres) 
- Legislative (Legislatura)  
- President (Prezydent) 
- Executive (Władza Wykonawcza)  
- The courts (Sądy)  
- Judicial (Władza Sądownicza)  

 

14. What stops one branch of government from becoming too powerful?  
Co zapobiega nadmiernej kumulacji uprawnień przez którąkolwiek władzę? 
 
- checks and balances (kontrola i równowaga)  
- separation of powers (podział władzy)  

 

15. Who is in charge of the executive branch?  
Kto stoi na czele władzy wykonawczej?  
 
- the President (Prezydent)  

 
16. Who makes federal law?  
Kto ustanawia prawo federalne? 
  
- Congress (Kongres) 
- Senate and House of Representatives (Senat i Izba Reprezentantów)  
- Legislature (Legislatura - Amerykańskie Zgromadzenie Ustawodawcze)  

 

17. What are the two parts of U.S. Congress?  
Z jakich dwóch części składa się amerykański Kongres? 
 
- Senate and House of Representatives (Senat i Izba Reprezentantów)  

 
18. How many U.S. Senators are there?  
Ilu jest amerykańskich senatorów? 
  
100 
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19. We elect U.S. Senators for how many years?  
Na ile lat (kadencji) wybierani są senatorowie?  
 
6 

 
20. Who is one of your state’s U.S. Senators now? (IL senators – you must know only 
one) Wymień jednego z senatorów z Twojego stanu? (trzeba znać przynajmniej jedno 
nazwisko)  
- Dick Durbin  
- Mark Kirk  

 

21. The House of Representatives has how many voting members?  
Ilu głosujących członków znajduje się w Izbie Reprezentantów?  
 
435 

 
22. We elect a U.S. Representative for how many years?  
Na jak długą kadencję wybierani są Reprezentanci do Izby? 
 
2  

 
23. Name your U.S. Representative.  
Wymień imię i nazwisko Twojego Reprezentanta?  
 
- The answer will vary (odpowiedź będzie uzależniona od miejsca zamieszkania; 
odpowiedniego reprezentanta można znaleźć na tej stronie internetowej: 
http://www.house.gov/representatives/find/ przez podanie ‘Zip Code’)  

 
24. Who does a U.S. Senator represent?  
Kogo reprezentuje amerykański Senator?  
 
- all people of the state (wszystkich ludzi ze swojego stanu)  

 
25. Why do some states have more Representatives than other states?  
Dlaczego niektóre stany mają więcej Reprezentantów niż inne? 
  
- because of the state’s population (zależy to od populacji danego stanu)  
- because they have more people (ponieważ mają większą liczbę mieszkańców)  
- because some states have more people (ponieważ niektóre stany mają większą liczbę 
mieszkańców)  
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26. We elect a President for how many years?  
Na jak długą kadencję wybierany jest Prezydent? 
  
4 

 
27. In what month do we vote for President?  
W którym miesiącu odbywa się głosowanie na Prezydenta? 
  
November (listopad)  

 
28. What is the name of the President of the United States now?  
Jak nazywa się obecny Prezydent? 
  
Barack Obama  

 
29. What is the name of the Vice President of the United States now?  
Jak nazywa się obecny Wiceprezydent?  
 
Joe Biden  

 
30. If the President can no longer serve, who becomes President?  
Jeśli Prezydent nie może sprawować stanowiska, kto przejmuje jego miejsce?  
 
- the Vice President (Wiceprezydent)  

 
31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes 
President? Jeśli Prezydent i Wiceprezydent nie mogą sprawować funkcji głowy państwa, 
kto obejmuje to stanowisko? 
- the Speaker of the House (Przewodniczący Izby Reprezentantów)  

 
32. Who is the Commander in Chief of the military?  
Kto jest głównodowodzącym amerykańskich sił zbrojnych?  
 
- the President (Prezydent)  

 
33. Who signs bills to become law?  
Kto podpisuje projekty ustaw, które stają się obowiązującym prawem?  
 
- the President (Prezydent)  
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34. Who vetoes bills?  
Kto może zawetować projekty ustaw?  
 
- the President (Prezydent)  

 
35. What does the President’s Cabinet do?  
Jaka jest rola członków Rządu? 
 
- Advises the President (doradzają Prezydentowi)  

 
36. What are two Cabinet level Positions? (you must know two of them)  
Wymień dwa stanowiska w Gabinecie Prezydenta? (należy znać dwa)  
 
- Secretary of Agriculture (Sekretarz Rolnictwa)  
- Secretary of Commerce (Sekretarz Przemysłu)  
- Secretary of Defense (Sekretarz Obrony)  
- Secretary of Education (Sekretarz Edukacji)  
- Secretary of Energy (Sekretarz Energii)  
- Secretary of Health and Human Services (Sekretarz Zdrowia i Pomocy Społecznej)  
- Secretary of Homeland Security (Sekretarz Obrony Narodowej)  
- Secretary of Housing and Urban Dlpmt. (Sekretarz Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast)  
- Secretary of the Interior (Sekretarz Spraw Wewnętrznych) 
- Secretary of Labor (Sekretarz Pracy)  
- Secretary of State (Sekretarz Stanu)  
- Secretary of Transportation (Sekretarz Transportu)  
- Secretary of the Treasury (Sekretarz Skarbu)  
- Secretary of Veteran Affairs (Sekretarz do Spraw Weteranów)  
- Attorney General (Prokurator Generalny)  
- Vice President (Wiceprezydent)  
 
 
37. What does the judicial branch do?  
Czym zajmują się organy władzy sądowniczej? 
  
- reviews laws (recenzują prawo)  
- explains laws (wyjaśniają prawo)  
- resolves disputes (rozwiązują spory)  
- decides if the law goes against the Constitution (decydują, czy prawo jest niezgodne z 
Konstytucją)  
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38. What is the highest court in the United States?  
Jak nazywa się Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych? 
  
- the Supreme Court  

 
39. How many justices are on the Supreme Court?  
Ilu jest sędziów w Sądzie Najwyższym?  
 
9 

 
40. Who is the Chief Justice of the United States now?  
Kto jest prezesem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych?  
 
- John Roberts  

 
41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is 
one power of the federal government? (you must know only one power)  
Według Konstytucji, niektóre prawa przysługują Rządowi Federalnemu. Jaki jest jeden z 
przywilejów Rządu Federalnego? (należy znać tylko jeden)  

- to print money (druk pieniędzy)  
- to declare war (wypowiedzenie wojny)  
- to create an army (tworzenie armii)  
- to make treaties (zawieranie traktatów międzynarodowych)  
 
42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the 
states? (you must know only one power)  

Według Konstytucji, niektóre prawa przysługują poszczególnym stanom. Jaki jest jeden 
przywilej stanowy? (należy znać tylko jeden)  

- provide schooling and education (zapewnienie szkolnictwa i edukacji)  
- provide protection (police) (ochrona swoich obywateli – policja)  
- provide safety (fire department) (zapewnienie bezpieczeństwa – straż pożarna)  
- give a driver’s licenses (wydawanie praw jazdy)  
-approve zoning and land use (zatwierdzanie wykorzystywania gruntów i 

zagospodarowania terenu)  
 

43. Who is the Governor of your state now?  
Kto jest obecnie Gubernatorem Twojego stanu?  
 
- Pat Quinn  
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44. What is the capital of your state?  
Jakie miasto jest stolicą Twojego stanu?  
 
- Springfield  

 
45. What are the two major political parties in the United States?  
Jakie są dwie główne partie polityczne w Stanach Zjednoczonych? 
  
- Democratic and Republican (Demokratyczna i Republikańska)  

 
46. What is the political party of the President now?  
Jaka jest przynależność partyjna obecnego prezydenta? 
 
- Democratic Party (Partia Demokratyczna)  

 
47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?  
Jak nazywa się obecny Przewodniczący Izby Reprezentantów? 
  
- John Boehner  
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C: RIGHTS AND RESPONSIBILITIES (PRAWA I OBOWIĄZKI)  

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of 
them.  Istnieją cztery poprawki do Konstytucji mówiące o tym, kto może głosować w 
wyborach. Wymień jedną z nich:  

- Citizens 18 years and older can vote (Obywatele powyżej 18 roku życia)  
- You don’t have to pay to vote (Nie musisz płacić, żeby móc głosować)  
- Any citizen can vote; men and women can vote (Każdy obywatel może glosować; 
kobiety i mężczyźni)  
- A male citizen of any race can vote (mężczyźni każdej rasy mają głosować)  

 

49. What is one responsibility that is only for United States citizens? (you must know 
only one). Wymień jeden obowiązek obywatela Stanów Zjednoczonych? (należy znać 
tylko jeden)  

- serve on a jury (bycie ławnikiem w sprawie sądowej)  
- vote in federal elections (głosowanie w wyborach federalnych)  

 

50. Name one right only for United States citizens? (you must know only one)  
Nazwij jedno prawo przysługujące wyłącznie obywatelom Stanów Zjednoczonych?  
 
- vote in a federal election (głosowanie w wyborach federalnych)  
- run for federal office (mogą ubiegać się o stanowisko w urzędzie federalnym)  

 

51. What are two rights of everyone living in the United States? (you must know two of 
them).  Jakie są dwa prawa każdego mieszkańca Stanów Zjednoczonych?  

- freedom of expression (wolność wypowiedzi)  
- freedom of speech (wolność słowa)  
- freedom of assembly (wolność do zgromadzeń)  
- freedom to petition the government (wolność kwestionowania poczynań rządu)  
- freedom of worship (wolność wyznania)  
- the right to bear arms (prawo do posiadania broni)  

 

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?  
Komu okazujemy lojalność, kiedy składamy przysięgę ‘Pledge of Allegiance’?  
 
- the United States (Stanom Zjednoczonym)  
- the flag (fladze)  
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53. What is one promise you make when you become a United States citizen? (you must 
know only one)  

Jaką obietnicę składa osoba, która zostaje obywatelem Stanów Zjednoczonych? (należy 
znać tylko jedną)  

- give up loyalty to other countries (rezygnacja z lojalności do innego kraju)  
- defend the Constitution and laws of the United States (obrona Konstytucji i praw 
Stanów Zjednoczonych)  
- obey the laws of the United States (życie według prawa, które obowiązuje w Stanach 
Zjednoczonych)  
- serve in the U.S. military (if needed) (służba w amerykańskiej Armii, jeśli istnieje taka 
konieczność)  
- serve (do important work for) the nation (if needed) (wykonywanie pracy na rzecz 
państwa – jeśli istnieje taka konieczność) 
- be loyal to the United States (bycie lojalnym Stanom Zjednoczonym)  

 

54. How old do citizens have to be to vote for President?  
Ile lat powinien mieć ukończone obywatel, aby mógł głosować w wyborach 
prezydenckich? 
 
18 

 
55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?  
Podaj dwa przykłady, w jaki sposób obywatele amerykańscy mogą brać udział w 
demokracji swojego kraju? 
 
- vote (wziąć udział w głosowaniu)  

- join a political party (wstąpić do partii politycznej)  

- help with a campaign (pomagać w kampanii wyborczej)  

- join a civic group (przynależeć do grupy obywatelskiej)  

- join a community group (przynależeć do grupy społecznej)  

- give an elected official your opinion on an issue (dać swoją opinię przedstawicielowi 
władzy)  

- call Senators and Representatives (dzwonić do Senatorów i Reprezentantów)  

- publically support or oppose an issue or policy (okazywać publiczne poparcie lub 
opozycję danym projektom, kierunkom postępowania) 

- run for office (ubiegać się o polityczne stanowisko)  

- write to a newspaper (pisać artykuły do prasy)  
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56. When is the last day you can send in federal income tax forms?  
Do kiedy można składać rozliczenie podatkowe (podaj datę)? 
 
- April 15 (15-ty kwietnia)  

 
57. When must all men register for the Selective Service?  
W jakim wieku mężczyźni muszą się zarejestrować do Komisji Wojskowej?  
 
- at age 18 (w wieku 18 lat)  

- between ages 18-26 (pomiędzy 18 a 26 rokiem życia)  
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AMERICAN HISTORY 
HISTORIA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

 
A: COLONIAL PERIOD AND INDEPENDENCE (OKRES KOLONIALNY ORAZ UZYSKANIE 
NIEPODLEGŁOŚCI)  

 
58. What is one reason colonists came to America? (you must know only one)  
Jaki jest jeden powód, dla którego koloniści przybyli do Ameryki? 
  
- freedom (wolność)  

- political liberty (niezależność polityczna)  

- religious freedom (wolność religijna)  

- economic opportunity (możliwości ekonomiczne)  

- practice their religion (praktykowanie religii)  

- escape persecution (ucieczka przed prześladowaniem)  

 
59. Who lived in America before the Europeans arrived?  
Kto mieszkał w Ameryce zanim przybyli Europejczycy? 
  
- American Indians (Amerykańscy Indianie)  

- Native Americans (Rdzenni Amerykanie)  

 
60. What group of people was taken to America and sold as slaves?  
Jaka grupa ludności została przywieziona do Ameryki, jako niewolnicy? 
  
- People from Africa (ludzie z Afryki)  

- Africans (Afrykanie)  

 
61. Why did the colonists fight the British?  
Dlaczego koloniści walczyli z Brytyjczykami?  
 
- because of high taxes (taxation without representation) (z powodu wysokich 
podatków – opodatkowanie bez udziału ich przedstawiciela w podejmowaniu decyzji) 

- because the British army stayed in their houses (boarding) (ponieważ Brytyjczycy 
kwaterowali się w ich domach)  

- because they didn’t have self-government (ponieważ nie mieli autonomii w rządzeniu)  
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62. Who wrote the Declaration of Independence?  
Kto jest autorem Deklaracji Niepodległości?  
 
- Thomas Jefferson  

 
63. When was the Declaration of Independence adopted?  
Kiedy została przyjęta Deklaracja Niepodległości?  
 
- July 4, 1776 (4-go lipca 1776)  

 
64. There were 13 original states. Name three: (must know only three, think New 
England).  Wymień nazwy tylko trzech z trzynastu Stanów Założycielskich? 
 
- New Hampshire  
- Massachusetts  
- Rhode Island  
- Connecticut  
- New York  
- New Jersey  
- Pennsylvania  
- Delaware  
- Maryland  
- Virginia  
- North Carolina  
- South Carolina 

  
65. What happened at the Constitution Convention?  
Co wydarzyło się podczas Konwencji Konstytucyjnej? 
  
- The Constitution was written (Została napisana Konstytucja)  

- The Founding Fathers wrote the Constitution (Ojcowie założyciele napisali  

Konstytucję)  

 
66. When was the Constitution written?  
Kiedy została napisana Konstytucja?  
 
1787 
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67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of 
the writers. (you must know only one)  
Dokument Federalistów poparł przyjęcie Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Wymień 
jednego z autorów tego dokumentu (musisz znać imię tylko jednego autora) 

- James Madison  
- Alexander Hamilton  
- John Jay  

 - Publius 
 

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?  
Jaki jest jeden z powodów sławy Benjamina Franklina?  
 
- U.S. diplomat (dyplomata Stanów Zjednoczonych)  

- oldest member of Constitutional Convention (najstarszy członek Zgromadzenia 
Konstytucyjnego)  

- first Postmaster General of the United States (pierwszy Naczelnik Poczty Stanów 
Zjednoczonych)  

- writer of “Poor Richard’s Almanac” (autor Almanachu biednego Ryszarda (“Poor 
Richard’s Almanac”)  

- started the first free library (założyciel pierwszej biblioteki publicznej)  

 
69. Who is the “Father of Our Country”?  
Kto jest nazywany „Ojcem Narodu”?  
 
- George Washington  

 
70. Who was the first President?  
Kto był pierwszym Prezydentem Stanów Zjednoczonych?  
 
- George Washington  
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B: 1800S (XIX WIEK) 

 71. What territory did the United States buy from France in 1803? 
Jakie terytorium wykupiły Stany Zjednoczone od Francji w 1803 roku?  
 
- Louisiana (Luizjanę)  

 
72. Name one war fought by the United States in the 1800s: (you must know only one)  
Wymień jedną z wojen, w której brały udział Stany Zjednoczone w dziewiętnastym 
wieku: (należy znać tylko jedną) 

- War of 1812 (Wojna 1812 roku)  

- Mexican-American War (Wojna Meksykańsko-Amerykańska)  

- Civil War (Wojna Domowa)  

- Spanish-American War (Wojna Hiszpańsko-Amerykańska)  

 
73. Name the U.S. war between the North and South:  
Jak nazwana została amerykańska wojna miedzy Północą a Południem?  
 
- the Civil War (Wojna Domowa)  

 
74. Name one problem that led to the Civil War:  
Wymień jeden czynnik, który doprowadził do wybuchu Wojny Domowej: 
  
- slavery (niewolnictwo)  
- economic reasons (powody gospodarcze)  
- states’ rights (prawa stanowe)  

 

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? (you must know only one)  
Wymień jedno z najważniejszych osiągnięć Abrahama Lincolna (musisz znać tylko jedną:  
 
- freed the slaves (Emancipation Proclamation) (zniósł niewolnictwo – Proklamacja o 
zniesieniu niewolnictwa - emancypacji)  

- saved the Union (uratował Unię Stanów)  

- led the United States during the Civil War (dowodził Stanom Zjednoczonym podczas 
Wojny Domowej)  
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76. What did the Emancipation Proclamation do?  
Co zawierała Proklamacja o zniesieniu niewolnictwa - Emancypacji?  
 
- freed the slaves (zniesienie niewolnictwa)  

- freed slaves in the Confederacy (zniesienie niewolnictwa w Konfederacji)  

- freed slaves in the Confederate states (zniesienie niewolnictwa w Konfederacji)  

 
77. What did Susan B. Anthony do?  
Jakie są zasługi Susan B. Anthony?  
 
- fought for women’s rights (walczyła o prawa kobiet)  

- fought for civil rights (walczyła o prawa obywatelskie)  
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C: RECENT AMERICAN HISTORY AND OTHER IMPORTANT HISTORICAL INFORMATION  
Współczesna historia Stanów Zjednoczonych oraz inne ważne informacje historyczne 
 

78. Name one war fought by the United States in the 1900s:  
Wymień jedną z wojen, w której brały udział Stany Zjednoczone w dwudziestym wieku:  
 
- World War I (Pierwsza Wojna Światowa)  

- World War II (Druga Wojna Światowa)  

- Korean War (Wojna Koreańska)  

- Vietnam War (Wojna w Wietnamie)  

- Gulf War (Wojna w Zatoce Perskiej)  

 
79. Who was President during World War I?  
Kto był Prezydentem w okresie Pierwszej Wojny Światowej?  
 
- Woodrow Wilson  

 
80. Who was President during the Great Depression and World War II?  
Kto był Prezydentem w okresie Wielkiej Depresji i II Wojny Światowej?  
 
- Franklin Roosevelt  

 
81. Who did the United States fight in World War II? (must know all)  
Z jakimi państwami walczyły Stany Zjednoczone podczas II Wojny Światowej? (trzeba 
znać wszystkie kraje)  

- Japan, Germany, and Italy (Japonia, Niemcy i Włochy)  

 
82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?  
Eisenhower zanim został prezydentem był generałem. W której wojnie brał udział?  
 
- World War II (Drugiej Wojnie Światowej)  

 
83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?  
Czego Stany Zjednoczone obawiały się najbardziej w okresie Zimnej Wojny? 
  
- Communism (Komunizmu)  
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84. What movement tried to end racial discrimination?  
Jaki ruch społeczny próbował zakończyć dyskryminację rasową?  
 
- Civil Rights Movement (Ruch Praw Obywatelskich)  

 
85. What did Martin Luther King, Jr. do?  
Co zrobił Martin Luther King, Jr.?  
 
- fought for civil rights (walczył o prawa obywatelskie)  

- worked for equality for all Americans (dążył do równouprawnienia wszystkich 
Amerykanów)  

 
86. What major event happened on September 11, 2011, in the United States?  
Co wydarzyło się 11-go września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych?  
 
- Terrorists attacked the United States (terroryści zaatakowali Stany Zjednoczone)  

 
87. Name one American Indian Tribe in the United States: (you must know only one)  
Wymień nazwę jednego z plemion indiańskich w Stanach Zjednoczonych? (musisz znać 
tylko jeden) 
 
- Cherokee  
- Navajo 
- Sioux 
- Apache 
- Lakota 
- Creek 
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INTEGRATED CIVICS 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

 
A: GEOGRAPHY (GEOGRAFIA)  

88. Name one of the two longest rivers in United States:  
Wymień nazwę jednej z dwóch najdłuższych rzek w Stanach Zjednoczonych:  
 
- Mississippi  
- Missouri  

 
89. What ocean is on the West Coast of the United States?  
Jaki ocean znajduje się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych?  
 
- Pacific Ocean (Ocean Spokojny, Pacyfik)  

 
90. What ocean is on the East Coast of the United States?  
Jaki ocean znajduje się na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych?  
 
- Atlantic Ocean (Ocean Atlantycki, Atlantyk)  

 
91. Name one U.S. territory: (you must know only one)  
Wymień jedno z terytoriów Stowarzyszonych USA (musisz znać tylko jedno):  
 
- Puerto Rico  
- U.S. Virgin Islands (Wyspy Dziewicze)  
- Guam 

 
92. Name one state that borders Canada: (you must know only one)  
Wymień nazwę jednego stanu, który graniczy z Kanadą (musisz znać tylko jeden):  
 
- Maine 
- New Hampshire  
- Vermont  
- New York  
- Pennsylvania  
- Ohio 
- Michigan  
- Minnesota  
- North Dakota  
- Montana  
- Idaho 
- Washington  
- Alaska 
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93. Name one state that borders Mexico:  
Wymień nazwę jednego stanu, który graniczy z Meksykiem:  
 
- California  
- Arizona 
- New Mexico  
- Texas 

 
94. What is the capital of the United States?  
Jakie miasto jest stolicą Stanów Zjednoczonych? 
 
- Washington D.C.  

 
95. Where is the Statue of Liberty?  
Gdzie znajduje się Statua Wolności?  
 
- New York Harbor or New York city  
- Liberty Island  
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B: SYMBOLS (SYMBOLE)  

96. Why does the flag have 13 stripes?  
Dlaczego flaga ma 13 pasków?  
 
- because there were 13 original states (ponieważ było 13 stanów założycielskich)  

- because the stripes represent the original colonies (ponieważ paski reprezentują stany 
założycielskie) 

 
97. Why does the flag have 50 stars?  
Dlaczego flaga ma 50 gwiazd?  
 
- because there is one star for each state (ponieważ każda gwiazda ma odpowiednik 
jednego stanu USA)  

- because each star represents a state (ponieważ każda gwiazda reprezentuje jeden 
stan)  

- because there are 50 states (ponieważ jest 50 stanów)  

 
98. What is the name of the national anthem?  
Jak się nazywa hymn narodowy?  
 
- The Star-Spangled Banner (Sztandar Gwiaździsty) 

  



26 
 

C: HOLIDAYS (ŚWIĘTA)  

99. When do we celebrate Independence Day?  
Kiedy obchodzimy Dzień Niepodległości?  
 
- July 4th (4-go lipca)  

 
100. Name two national U.S. holidays: (you must know two)  
Wymień dwa święta państwowe Stanów Zjednoczonych: (trzeba znać dwa)  
 
- New Year’s Day (Nowy Rok)  

- Martin Luther King, Jr. Day (Dzień Martina Lutera Kinga)  

- Presidents’ Day (Dzień Prezydentów)  

- Memorial Day (Święto Pamięci)  

- Independence Day (Święto Niepodległości)  

- Labor Day (Święto Pracy)  

- Columbus Day (Dzień Kolumba)  

- Veterans Day (Dzień Weteranów)  

- Thanksgiving (Święto Dziękczynienia)  

- Christmas (Boże Narodzenie)  

 

A couple parting words about the role of a translator and the role of an attorney during the 
citizenship interview. Those who can bring a translator are encouraged to do so. A translator 
can be anyone, even your neighbor. If you can afford an attorney, you should bring one as well. 
You can hire one just for the interview. There is a little bit of misconception of what the 
attorney’s role during such interviews is. The attorney is there for one reason only, to make 
sure that your constitutional rights are not being violated. What does this mean? It means that 
the attorney is there to monitor that the interviewing officer doesn’t ask questions related to 
your religion, gender, and race. The attorney is NOT there to answer questions for you. A good 
attorney will know when to speak and when to remain silent. Also, when an attorney is present, 
it is much harder for the immigration officer to reject your application.  

 

Na zakończenie kilka słów o roli tłumacza i adwokata podczas spotkania z urzędnikiem 
imigracyjnym. Generalnie zaleca się, jeśli istnieje taka możliwość, przybycie na rozmowę z 
tłumaczem. W roli tłumacza może wystąpić każda osoba, może nim być np. Państwa sąsiad. Jeśli 
istnieje możliwość wynajęcia adwokata, to zaleca się jego obecność. Adwokata można wynająć 
tylko na samą rozmowę. Rola adwokata sprowadza się tylko i wyłącznie do zapewnienia 
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respektowania Państwa praw konstytucyjnych. Co to oznacza? Adwokat monitoruje spotkanie, 
aby przypadkiem urzędnik nie zadawał pytań dotyczących religii bądź miejsca pochodzenia 
kandydata. Adwokat nie może odpowiadać za Państwa na pytania. Dobry adwokat dokładnie 
orientuje się, w którym momencie powinien zająć głos. Podczas ‘interview’ w obecności 
adwokata, urzędnikowi trudniej jest powiedzieć ‘nie’. 

 

GOOD LUCK! YOU CAN DO IT!!! 
POWODZENIA!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information specific to your case and circumstances please contact our office, The 
Karlin Law Firm, LLP, at (773) 661-9106, and ask for attorneys Brad E. Karlin and Patrycja 
Rynduch. In Polish language ask for attorney Patrycja Rynduch. You can also view our website: 
www.thekarlinlawfirm.com. 
 
Po więcej informacji proszę się zglaszać do naszej kancelari, The Karlin Law Firm, LLP pod 
numerem (773) 661-9106. W języku Polskim proszę pytać o mecenas Patrycja Rynduch. Proszę 
rownież sprawdzić naszą stronę internetową: www.thekarlinlawfirm.com. 

http://www.thekarlinlawfirm.com/

