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Ważne informacje:
1. Masz 60 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.
2. Pisz długopisem lub piórem, nie używaj korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd
i napisz ponownie.
3. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu na to przeznaczonym. Pamiętaj,
że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
Życzymy powodzenia!
Maksymalna liczba punktów
Uzyskana liczba punktów
Podpis osoby sprawdzającej

40

100%
%

Konkurs wiedzy o społeczeństwie. Etap szkolny

Zadanie 1. (0-1 pkt)
Wskaż poprawne zakończenie zdania.
Unia Europejska jest organizacją powstałą w roku
a) 1986
b) 1992
c) 1993
d) 2004
Zadanie 2. (0-3 pkt.)
Wykonaj polecenia.
A. Na podstawie fragmentu Konstytucji RP wpisz poprawne odpowiedzi
w wykropkowane miejsca.
Art.34
1.Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami
polskimi. Inne przypadki obywatelstwa polskiego określa ustawa […]
W Rzeczypospolitej Polskiej istnieją dwie drogi uzyskania obywatelstwa:
…………………………………… i

…………………………………………………

B. Na podstawie wiedzy własnej wpisz poprawne odpowiedzi w wykropkowane
miejsca.
Obywatelstwo Unii Europejskiej nabywa się przez
…………………………………………………………………………………………….
Pojęcie obywatelstwa europejskiego wprowadził …………………….………………………
Zadanie 3. (0-3 pkt.)
Wpisz definiowany termin (podaj pełną nazwę) lub rozwiąż skrót.
A) W 1957 sygnatariusze Traktatu Paryskiego zawarli umowy, które określane są wspólną
nazwą
…………………………………………………………………………………………………
B) Rozwiń skrót EWWiS
…………………………………………………………………………………………………
C) Głównym celem tej organizacji istniejącej od 1958 roku jest pokojowa współpraca
w dziedzinie technologii jądrowych
…………………………………………………………………………………………..……..
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Zadanie 4. (0-3pkt.)
Oceń, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, wpisując literę P lub F w ostatniej
kolumnie tabeli.
A.
B.
C.

Normy prawne to zasady postępowania oparte na przepisach, które ustala
społeczeństwo. Ich nieprzestrzeganie prowadzi do konfliktu z prawem.
Normy moralne wywołują u człowieka poczucie obowiązku, którego
niewypełnienie rodzi wyrzuty sumienia.
Normy obyczajowe to reguły wskazujące jak powinno się postępować
w społeczeństwie globalnym.

Zadanie 5. (0-3pkt.)
Dopasuj do każdego wyjaśnienia odpowiedni termin z podanych w ramce.
A. Postawa człowieka oraz zasady postępowania w określonych sytuacjach i związane
z nimi oczekiwania ze strony otoczenia.
……………………………………………………………….……………………
B. Przyswajanie postaw, zachowań i wartości charakterystycznych dla środowiska,
w którym się żyje.
…………………………………………………………………………….………
C. Brak umiejętności godzenia obowiązków wynikających z pełnienia w społeczeństwie
określonych zadań.
………………………………………………………………………….…………..
socjalizacja

rola społeczna

samorealizacja

konflikt ról

Zadanie 6. (0-1 pkt)
Przeczytaj rymowankę, a następnie uzupełnij zdanie.
W antrejce na ryczce
Stały pyry w tytce,
Przyszła niuda, spucła pyry
A w wymborku umyła giry.
Terytorialna odmiana języka to …………………………………………………………….
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Zadanie 7. (0-1 pkt)
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Grupę, w której relacje między członkami kształtują się spontanicznie, w wyniku osobistych
kontaktów nazywamy
a) krótkotrwałą
b) pierwotną
c) nieformalną
d) koleżeńską
Zadanie 8. (0-2 pkt.)
Przeczytaj wybrane artykuły Konstytucji RP i określ nazwy zdefiniowanych w nich
praw.
Art.57. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń
i uczestniczenia w nich.
………………………………………………………………………………………..…………
Art.58 . 1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
2.Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją (…).
….………..…………………………………………………………..……………….…………
Zadanie 9. (0-1 pkt)
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Aby parlament zajął się daną inicjatywą obywatelską, musi ona zostać podpisana przez
a) prezesa rady ministrów
b) 500 tys. obywateli
c) 100 tys. obywateli
d) prezydenta
Zadanie 10. (0-4 pkt.)
Wpisz terminy, których objaśnienie podano.
A) Obywatele uczestniczą w sprawowaniu władzy w ograniczonym zakresie poprzez
udział w wyborach. Decyzje podejmują za nich przedstawiciele wyłonieni
w powszechnym głosowaniu.
…………………………………………………………………………………….
B) Forma głosowania, w której obywatele opowiadają się za przedstawioną sprawą lub
przeciw niej.
……………………………………………………………………………………
C) Forma aktywności obywateli polegająca na zgłoszeniu do parlamentu wniosku
o zmianę istniejącego lub stworzenie nowego prawa.
…………………………………………………………………………………….
D) Forma demokracji bezpośredniej przeprowadzana przez rządzących w sytuacji gdy
chcą poznać zdanie społeczeństwa na określony temat.
…………………………………………………………………………………….
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Zadanie 11. (0-1 pkt)
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Państwem, w którym przy sprawowaniu władzy najczęściej wykorzystuje się demokrację
bezpośrednią jest
a) Francja
b) USA
c) Szwecja
d) Szwajcaria
Zadanie 12. (0-1 pkt)
Oceń czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe wpisując literę P lub F w trzeciej kolumnie
tabeli.
A.

Nepotyzm to niefaworyzowanie krewnych przy rozdawaniu stanowisk.

B.

Korupcja to przyjmowanie przez pracownika instytucji państwowej korzyści
majątkowej w zamian za wykonanie czynności urzędowej lub naruszenie prawa.
Anarchia to dezorganizacja powstała wskutek braku lub bezsilności ośrodków
władzy.

C.

Zadanie 13. (0-4 pkt.)
Przyporządkuj nazwę funkcji do informacji dotyczącej jej zakresu, wpisując obok litery
odpowiednią cyfrę.
1. Funkcja prawodawcza

A. Sprawowanie kontroli nad gospodarką
państwa

2. Funkcja administracyjna

B. Dostarczanie pomocy osobom, które
z powodu wieku, niepełnosprawności
lub sytuacji życiowej nie mogą same
o siebie zadbać
C. Realizowanie przez urzędy zadań
zgodnych z prawem i polityką rządu

3. Funkcja porządkowa
4. Funkcja socjalna

D. Ustanawianie praw regulujących
funkcjonowanie państwa

5. Funkcja gospodarcza

A. ………

B.

………

C. ………
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Zadanie 14. (0-1 pkt)
Po analizie mapy odpowiedz na pytanie.

Jak nazywamy umowy międzynarodowe podpisane przez zaznaczone na mapie państwa?
………………………………………………………………………………………………..
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Zadanie 15. (0-4 pkt.)
Przyporządkuj nazwę instytucji do opisu jej kompetencji wpisując obok litery
odpowiednią cyfrę.
A. Wybierany jest na pięcioletnią
kadencję w głosowaniu
bezpośrednim i powszechnym przez
wszystkich obywateli UE.
B. Międzynarodowy sąd konstytucyjny
i administracyjny. Stoi na straży
przestrzegania prawa.
C. Organ decyzyjny UE, w jej obradach
uczestniczy jeden minister z każdego
rządu krajowego UE.
D. Najważniejszy organ wykonawczy
Unii Europejskiej. Zgłasza akty
prawne jako jedyna w zakresie
polityki Wspólnot posiadając prawo
do inicjatywy ustawodawczej

1. Komisja Europejska

2. Rada Unii Europejskiej

3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości

4. Parlament Europejski

5. Rada Europejska
A.

………….

B. …………..

C.

……………

D.

…………..

Zadanie 16. (0-1 pkt)
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Wskaż szereg, w którym wymieniono mniejszości od najbardziej licznej do najmniej licznej.
Obecnie w Polsce mieszkają mniejszości narodowe:
A) niemiecka, ukraińska, białoruska, litewska
B) ukraińska, niemiecka, białoruska, litewska
C) ukraińska, białoruska, niemiecka, litewska
D) niemiecka, ukraińska, litewska, białoruska
Zadanie 17. (0-3 pkt.)
Wpisz zdefiniowany termin.
A. Osoba, która przybyła do innego kraju w celu osiedlenia się
.………………………………………………………………………………
B. Człowiek zmieniający miejsce zamieszkania
……………………………………………………………………………….
C. Osoba opuszczająca kraj najczęściej w celu zapewnienia sobie lepszych
warunków życia.
……………………………………………………………………………….
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Zadanie 18. (0-1 pkt)
Zaznacz poprawne zakończenie zdania.
Obywatelskie nieposłuszeństwo to
a) publiczne wystąpienie jednej osoby lub zbiorowości mające na celu ujawnienie
poglądów i opinii na dany temat.
b) spotkanie pracowników, podczas którego dyskutuje się o problemach aktualnie
występujących w miejscu pracy.
c) powstrzymywanie się od pracy, które ma wymóc, np. na rządzie zmianę stanowiska
w konkretnej sprawie.
d) świadome, odbywające się bez użycia przemocy naruszenie przez obywateli prawa
uznanego za niesprawiedliwe.
Zadanie 19. (0-1 pkt)
Wskaż szereg, w którym wymieniono w kolejności chronologicznej – od powstałej
najwcześniej – formy demokratyczne
a) ateńska, polska, francuska, amerykańska
b) francuska, amerykańska, grecka, polska
c) ateńska, polska, amerykańska, francuska
d) ateńska, francuska, polska, amerykańska
Zadanie 20. (0-1 pkt)
Wskaż, która z osób przedstawionych na ilustracjach
państwa.

nie sprawuje funkcji głowy

A.

B.
Odpowiedź

C.
……………………………………………………………………………………
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Brudnopis
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