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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY  
Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

2016/2017 

TEST 

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE 
 

                                       Numer identyfikacyjny 

 
 
 

 

                                                           Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa 

Imię i nazwisko  

                           

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

 

 

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa 
 Razem 

Punkty do uzyskania 60 w  % 

 

Punkty uzyskane 

 

  

 

Czas trwania testu: 90 minut bez przerw 

 

ŁÓDZKIE 

CENTRUM 

DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI 

I KSZTAŁCENIA 

PRAKTYCZNEGO 
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INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA 

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

W sytuacji, gdy uznasz, że źle zaznaczyłaś/eś odpowiedź skreśl ją i podkreśl prawidłową.                  
W jednym zadaniu może być tylko  jedna poprawka! Czytaj uważnie każde polecenie.  

                                                                               POWODZENIA! 

 

 

Zadanie  1 (0-2 pkt) 
Podkreśl prawidłowe odpowiedzi. 

 

Rekonstrukcja rządu następuje gdy:  

 a) cały rząd poda się do dymisji 

 b) jeden z ministrów poda się do dymisji, a na jego miejsce powołuje się nowego 

 c) wobec premiera Sejm uchwali wotum nieufności 

 d) wobec ministra Sejm uchwali wotum nieufności  

e) prezydent odwoła cały rząd 

 

Zadanie  2 (0-2 pkt) 
Wyjaśnij na czym  polegają podane niżej formy korupcji: 

 

 łapownictwo ……………………………………………………………………………… 

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

nepotyzm …………………………………………………………………………………. 

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

 

Zadanie  3 (0-4 pkt) 
Napisz literę  P przy zdaniu prawdziwym, a literą F przy zdaniu  fałszywym.  
 

Interwencjonizm jest to teoria ekonomiczna, która zakłada brak 

ingerowania państwa w funkcjonowanie rynku. 

 

Spółki kapitałowe nie mają osobowości prawnej, a wspólnicy 

ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania. 

 

 

Podatek od towarów i usług VAT jest wliczany w cenę prawie 

wszystkich towarów i usług. 

 

Społeczeństwo postindustrialne (poprzemysłowe) to forma życia 

społecznego, która charakteryzuje się tym, że głównym źródłem 

utrzymania ludzi jest produkcja dóbr materialnych. 
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Zadanie  4 (0-1 pkt) 

Wymień przedstawicieli trzech zawodów zaufania publicznego. 

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

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

Zadanie  5 (0-3 pkt) 
Na podstawie zamieszczonego fragmentu Karty Narodów Zjednoczonych wymień  trzy 

podstawowe cele ONZ. 

 

Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 roku 

Rozdział I 

Cele i zadania 

Art.1 

Narody Zjednoczone dążą do następujących celów: 

1. Do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; w tym celu będą one 

podejmowały skuteczne zbiorowe środki dla zapobiegania i usuwania gróźb 

przeciwko pokojowi i dla uchylenia aktów agresji lub innych zamachów przeciwko 

pokojowi, oraz osiągały , przy pomocy środków pokojowych i zgodnie z zasadami 

sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, załatwianie lub rozstrzyganie sporów 

międzynarodowych albo sytuacji, które mogłyby doprowadzić do zakłócenia pokoju; 

2. Do rozwoju przyjaznych stosunków miedzy narodami, opartych na poszanowaniu 

zasady równouprawnienia i stanowienia narodów o sobie, oraz do podjęcia innych 

stosownych środków dla utrwalenia pokoju powszechnego; 

3. Do osiągnięcia międzynarodowej współpracy przy rozwiązywaniu zagadnień 

międzynarodowych  o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub 

humanitarnych, jak również przy popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw 

człowieka i podstawowych swobód dla wszystkich bez różnicy rasy, płci, języka lub 

religii ; 

4. Do stania się ośrodkiem uzgadniającym działalność narodów zmierzającą do 

osiągnięcia tych wspólnych celów. 

       

1……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………

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

3……………………………………………………………………………………………

………………………………………….. …………………………………………………      
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Zadanie  6 (0-4 pkt) 
W zamieszczoną poniżej tabelkę wpisz po trzy  funkcje państwa. 

 

zewnętrzne wewnętrzne 
  

 

Zadanie 7 (0-6 pkt) 

Przeczytaj uważnie wiersz Marcina Brykczyńskiego oparty na  Konwencji o Prawach 

Dziecka.  W miejsca wskazane strzałkami wpisz prawa przysługujące dzieciom. 

O prawach dziecka 

Niech się wreszcie każdy dowie 

i rozpowie w świecie całym,  

że dziecko to także człowiek,  

tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

którym za to należą się brawa, 

chcąc wielu dzieci los odmienić 

stworzyli dla was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

spróbujcie dobrze zapamiętać! 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

Prawo do:…………………………………………………….. 

a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.                       

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi, 

Prawo do:…………………………………………………… 

i mam prawo wybierać, z kim będę się bawić.                         

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać 

Prawo do…………………………………………………… 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.                         
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Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Prawo do………………………………………………… 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.                    

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Prawo do……………………………………………….. 

Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.                          

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

Prawo do……………………………………………….. 

A gdy różnię się od innych, to już moja sprawa.                          

Tak się tu wiersze poukładały 

w prawa dla dzieci na całym świecie, 

byście w potrzebie z nich korzystały 

najlepiej jak umiecie. 

 

Zadanie 8 (0-3 pkt) 
Podpisz poniższe zdania wybranymi z ramki wyrazami. 

 

a) Kto znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 

prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega 

grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Prawo……………………………………………………………………………………… 

b) Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel odszukał go przed upływem trzech dni 

od dnia wyrojenia. Właścicielowi wolno w pociągu za rojem wejść na cudzy grunt, 

powinien jednak naprawić wynikłą stąd szkodę. 

Prawo…………………………………………………………………………………….. 

c) Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do 

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. 

Prawo………………………………………………………………………………………. 

 
 
Zadanie 9 (0-3 pkt) 
Uzupełnij tekst. 

 

W okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej, która rozpoczęła się po ………r. w Polsce 

rozpoczęto proces przechodzenia od gospodarki ……………………………………………. 

do gospodarki ………………………………. . 

Prawo: podatkowe, cywilne,  karne,  administracyjne, spadkowe,  rodzinne 
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Zadanie 10 (0-4 pkt) 
Przeczytaj uważnie fragment Konstytucji RP.  Napisz  dwa argumenty przemawiające za 

utrzymaniem immunitetu poselskiego oraz dwa przeciwko jego utrzymaniu.  

art. 105 
Poseł nie może być pociągnięty  do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą                   
w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego 
wygaśnięciu. Za taką  działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w wypadku 
naruszenia praw osób  trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za 
zgodą Sejmu. 
                                                                                        Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Argumenty za: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Argumenty przeciw: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Zadanie  11 (0-3 pkt) 
W puste miejsca w tabeli wpisz nazwy ustrojów politycznych, których dotyczą podane opisy. 

  

Podporządkowywanie interesów jednostki 

interesom państwa. Traktowanie  społeczeństwa  

przedmiotowo. 

 

Zapewnienie  obywatelom  bezpośredniego bądź 
pośredniego udział we władzy. Gwarancja                  

i respektowanie podstawowych praw człowieka                 

i obywatela 

 

Istnienie jednej partii, która podporządkowuje  

sobie ośrodki władzy w państwie oraz jednej 

ideologii. 
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Zadanie 12 (0-3 pkt)  
Podkreśl imię i nazwisko  osoby, która sprawuje obecnie wymienione  urzędy. 

 

 

Premier Rosji  

 

Dmitrij Miedwiediew        Władmimir Putin         Wiktor Zubkow  

                                                                          

 

Prezydent Francji  

 

 

 Nicolas Sarkozy         Francois Hollande               Manuel  Vals     

 

Prezydent Ukrainy  

 

 

Arsenij Jaceniuk         Petro Poroszenko               Mykoła Azarow 

 

Zadanie 13 (0-1  pkt)  
Podkreśl prawidłową odpowiedź. 
 

W styczniu 2017 przewodniczącym Parlamentu Europejskiego został:  

A. Gianni  Pitella  

B. Antonio Tajani  

C. Martin Schultz  

D. Giuseppe Pella  

 

Źródło: http://www.europarl.pl 
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Zadanie 14 (0- 4 pkt)  
Napisz literę  P przy zdaniu prawdziwym, a literą F przy zdaniu  fałszywym.  

 
Ważną rolę w kontrolowaniu działań samorządu terytorialnego 

odgrywają Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO).  

 

Finanse administracji lokalnej kontroluje Regionalna Izba 

Obrachunkowa.  

 

Przeprowadzanie wyborów oraz referendów jest przykładem 

zadania własnego samorządu lokalnego.  

 

Tylko wybrane jednostki samorządu terytorialnego mogą 
uchwalić prawo lokalne (miejscowe).  

 

 

Zadanie 15 (0-2 pkt)  
Polska jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Napisz literę A przy nazwie 

organizacji, do której nasz kraj wstąpił najwcześniej oraz literę B przy organizacji, do której 

wstąpił najpóźniej.  

 

Unia Europejska                                                                               …………………. 

Pakt Północnoatlantycki                                                                   ………………… 

Rada Europy                                                                                    …………………. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju                          ………………… 

 

Zadanie 16 (0 - 2  pkt) 
Do podanych w tabeli działań MSWiA przyporządkuj odpowiadające im zadania, wpisując                 

w pustą kolumnę tabelki odpowiednie duże litery. 

 
A. kontroluje działania posterunków policji, 

B.  koordynuje udział Polski w EUCPN,  

C. przekazuje środki finansowe  Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP,  

D. sprawuje nadzór nad ratownictwem górskim i wodnym,  

E. współpracuje z organizacjami i instytucjami zajmującymi się różnymi aspektami 

przestępczości. 

 

 

Zapobieganie przestępczości 

 

 

Ochrona bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 
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Zadanie 17 (0- 3 pkt) 
Na podstawie artykułu Bartłomieja Kaczmarka Ekonomiczne i społeczne następstwa 
globalizacji podaj trzy regiony o najwyższym poziomie globalizacji na świecie. 

 
1…………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 18 (0-3 pkt) 
Poniższe teksty przedstawiają konflikty zbrojne na świecie. Pod każdym z nich napisz nazwę 
państwa lub nazwę regionu konfliktu.  

 

Agresorem w tym konflikcie zbrojnym są rosyjscy separatyści. Ostatnio wzmogli oni walki    

w rejonie Donbasu. 

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

Walki między zwolennikami prezydenta Baszszara al-Asada a zbrojną opozycją pochłonęły 

od 2011 roku ponad 260 tys. ofiar śmiertelnych. Antyrządowe powstanie sprzed trzech lat 

inspirację czerpało z udanych rewolucji w Tunezji, Egipcie oraz wojny domowej  w Libii.             

W miastach trwały wielotysięczne demonstracje, krwawo tłumione przez siły bezpieczeństwa, 

co doprowadziło do eskalacji konfliktu. Trwa tam wojna z tak zwanym państwem islamskim.  

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

Ostatnia fala walk wybuchła w lipcu 2014 roku, po załamaniu się kolejnej tury izraelsko-

palestyńskich rozmów pokojowych. Punktem zapalnym było porwanie i zabójstwo trzech  

izraelskich studentów, oraz porwanie i zabójstwo w ramach odwetu 16-letniego 

Palestyńczyka Muhammada Abu Chudajra, co doprowadziło do gwałtownej eskalacji 

konfliktu.  

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

 

Zadanie 19 (0-1 pkt)  
Podkreśl prawidłową odpowiedź. 
 

Według Espen Barth Eide, dyrektora zarządzającego fundacją Światowe Forum 

Ekonomiczne, w rozwiązywaniu napięć międzypaństwowych, które mogą prowadzić do 

konfliktów zbrojnych nie pomaga powszechny kryzysy przywództwa. Nie może być inaczej 

skoro 86% respondentów większym zaufaniem niż prezydenta USA czy władze krajów 

unijnych obdarzyło:  

A. Cristiano Ronaldo – portugalskiego piłkarza Realu Madryt  

B. Malalę Yousafzai – pakistańską nastolatkę, laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla  

C. Władimira Putina – prezydenta Rosji  

D. Madonnę – amerykańską piosenkarkę  
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Zadanie 20 (0-3 pkt) 
Napisz po dwie wartości charakterystyczne dla podanych myśli politycznych. 

 

Konserwatyzm…………………………………………………………………………. 

Liberalizm………………………………………………………………………………. 

Chrześcijańska demokracja……………………………………………………………… 

 
Zadanie 21 (0-3 pkt) 
Napisz do jakiej grupy na rynku pracy należą osoby, których dotyczą poniższe stwierdzenia. 

 

A. wykonujące pracę najemną  należą do grupy…………………………………. 

B. pracujące na własny rachunek należą do grupy………………………………. 

C. nie posiadające źródła zarobkowania  należą do grupy……………………….. 

 

 


