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INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA 

Masz przed sobą test, który zawiera zadania otwarte i zamknięte. Pamiętaj! W pytaniach zamkniętych 

należy podkreślić prawidłową odpowiedź. 

W sytuacji, gdy uznasz, że źle zaznaczyłaś/eś odpowiedź skreśl ją i podkreśl prawidłową. Przy jednym 

zadaniu może być tylko  jedna poprawka! Czytaj uważnie każde polecenie.  

                                                                               POWODZENIA! 

 

 

Zadanie 1 (0-2 pkt)  

Poniższe zdania zawierają fakty i opinie. Pokreśl te, które są faktami. 

 

A. Kondycja polskiej gospodarki jest niezła. Na tle Europy wyglądamy naprawdę dobrze.   

B. W ruinach świątyni Zeusa w Olimpii, przy pomocy promieni słonecznych rozniecony 

został ogień olimpijski. 12 lutego 2010 r. posłużył on do zapalenia znicza podczas 

otwarcia zimowych igrzysk w Vancouver.  

C. Uważam, że Polska reprezentacja w piłce nożnej ma bardzo duże szanse wyjść                     

z grupy podczas eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji.  

D. 11 listopada Polacy świętują odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku.  

 

Zadanie 2 (0-1 pkt)  

Podkreśl prawidłową odpowiedź.  

Parada Pułaskiego jest znakomitą okazją do zaprezentowania swojego patriotyzmu przez 

Polonię zamieszkującą:  

A. Stany Zjednoczone 

B. Niemcy 

C. Argentynę  

D. Kazachstan  

 

Zadanie 3 (0-1 pkt)  

Dokończ zdanie 

Szkoły publiczne są finansowane przez otrzymywaną z budżetu państwa …. 

A. pożyczkę oświatową  

B. rentę kuratoryjną  

C. dotację socjalną   

D. subwencję  
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Zadanie 4 (0-4  pkt)  

Przy każdym stwierdzeniu napisz pojęcie wybrane z ramki (Uwaga! Jedna odpowiedź jest 

zbędna).   

 

  

Patriotyzm             Rasizm               Szowinizm               Nacjonalizm            Kosmopolityzm  

 

 

„Polska dla Polaków!”.                …………………………………………………………. 

 

„Liczy się tylko dobro mojego kraju”.     ………………………………………………… 

 

„Tam ojczyzna, gdzie człowiekowi dobrze”.       ………………………………………… 

 

„Mój kraj: co dobre zachować, co złe naprawić”.     …………………………………….. 

 

 

Zadanie 5 (0-3 pkt)  

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy symboli narodowych lub daty. 

 

 

SYMBOL NARODOWY 

 

 

ROK USTANOWIENIA 

 

 

 

 

1831 

 

HYMN 

 

 

 

 

 

 

 

1989 

 

 

Zadanie 6 (0-1 pkt)  

Podkreśl prawidłową odpowiedź.  

 

Przykładem polskiego dziedzictwa narodowego jest:  

 

A. Centrum handlowe  

B. Obraz Andy Warhola „Marylin Monroe”  

C. Zamek Królewski w Warszawie  

D. Ambasada RP w Brukseli  
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Zadanie 7 (0-3 pkt)  

Poniżej przedstawione są loga trzech wydarzeń międzynarodowych, które odbyły się w roku 

2016. W wykropkowane miejsca wpisz czego one dotyczyły i w jakich państwach się odbyły.  

 

 

Źródło: http://wiadomosci.com/   

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Źródło: www.wiadomości.onet.pl    
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

  

Źródło: http://siatka.org/pokaz/ 

 

………………………………………………………………………………………………… 

http://wiadomosci.com/
http://www.wiadomości.onet.pl/
http://siatka.org/pokaz/
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Zadanie 8 (0-3 pkt)  
Zaznacz literą P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie fałszywe. 

 

Socjalizacja trwa do 16 roku życia.    

Resocjalizacja polega na przygotowaniu do uczestnictwa w życiu 

społecznym osób, które z różnych przyczyn utraciły możliwość 

prawidłowego funkcjonowania  w społeczeństwie. 

 

Socjalizację ogranicza np. oglądanie telewizji, wielogodzinna gra na 

komputerze. 

 

 

 

Zadanie 9 (0-3 pkt)  

Do podanych funkcji dopisz imię i nazwisko osoby, która ją obecnie pełni. 

 

A. Minister obrony narodowej…………………………………………………………....       

B. Minister spraw wewnętrznych i administracji………………………………………….     

C. Minister rozwoju i finansów…………………………………………………………… 

 

Zadanie 10  (0-4 pkt)  

Podaj po dwa przykłady norm. 

 

A. prawnych ……………………………………………………………………………. 

B. religijnych…………………………………………………………………………… 

C. obyczajowych………………………………………………………………………. 

D. moralnych…………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 11 (0-1 pkt) 

Spośród przedstawionych zdań podkreśl zdanie fałszywe. 

Do zadań rządu w szczególności należy: 

A. Nadawanie orderów i odznaczeń 

B.  Zapewnienie wykonania ustaw 

C. Sporządzanie projektu budżetu 

D. Kierowanie organami administracji państwowej 

 

Zadanie 12 (0-3 pkt) 

Przyporządkuj do opisów odpowiednie nazwy wpisując właściwą literę w miejsce kropek.  

 

Obejmuje teren kilku sądów okręgowych i rozpatruje odwołania od ich wyroków                            

w przypadku gdy sądzą one jako I instancja …. 

Ściga przestępców, nadzoruje śledztwo i sprawuje funkcję oskarżyciela w sądzie …. 
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Prowadzi proces sądowy i wydaje wyrok …. 

Orzeka  w sprawie skarg na decyzje administracyjne …. 

A. Prokuratura                              B. Sędzia                                 C. Sąd apelacyjny                 

 

Zadanie 13  (0-4 pkt) 

Napisz na czym polegają zasady demokratycznych wyborów. 

 

A. Równość..……………………………………………………………………………… 

B. Bezpośredniość……………………………………………………………………….. 

C. Tajność………………………………………………………………………………… 

D. Powszechność……………………………………………………………………… ... 

 

Zadanie 14  (0-1 pkt) 

Napisz, jaka jest różnica między imigrantem a uchodźcą. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Zadanie 15 (0-1 pkt)                

Podkreśl prawidłową odpowiedź. 

Konfliktem nazywamy: 

     A. kompromis 

     B. tolerancję 

     C. współpracę 

     D. niezgodność interesów 

 

Zadanie 16  (0-3 pkt) 

       Dokończ następujące zdania dotyczące działania partii politycznych w Polsce. 

 

A. Partię polityczną może założyć 1000 obywateli polskich, którzy ukończyli ………. lat. 

B. Najważniejszym dokumentem partii politycznej jest …………… 

C. Partię zgłasza się do rejestru w …………………………… w Warszawie. 
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Zadanie 17 (0-2 pkt)  
W listopadzie 2016 r. odbyły się wybory prezydenckie w USA. Podpisz zdjęcia, na których 

przedstawieni są kandydaci na to stanowisko i napisz z jakich partii się wywodzą. 

 

 

  
 

 

 

Imię i nazwisko ….............................        Imię i nazwisko................................ 

Partia..................................................         Partia …........................................... 

     

Zadanie 18  (0-3 pkt)   
Wymień trzy funkcje, jakie dziennikarze pełnią w życiu społecznym. 

 

A. ………………………………………………………………………………………… 

B. ………………………………………………………………………………………… 

C. ………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 19 (0-2 pkt)  

Podkreśl prawidłowe odpowiedzi. 

Które z poniższych stwierdzeń nie stanowią zalet demokracji? 

A. Demokracja sprzyja demagogii w życiu publicznym. 

B. Demokracja umożliwia kontrolowanie władzy przez organy do tego powołane. 

C. Zasada demokratycznej większości umożliwia wprowadzanie w życie wszystkich 

pomysłów większości, nawet jeśli będą niekorzystne. 

D. Demokracja preferuje pokojowe metody rozwiązywania konfliktów społecznych. 

 

 



 8 

Zadanie 20 (0-4 pkt)  

Zaznacz w tabeli literą W funkcję wewnętrzną państwa, a literą Z funkcję zewnętrzną 

państwa. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku  

Egzekwowanie prawa  

Obrona kraju  

Ochrona interesów państwa na arenie międzynarodowej  

 

Zadanie 21 (0-1 pkt)  

Podaj jeden przykład demokracji bezpośredniej i wyjaśnij na czym polega 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 


