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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 (0-3 pkt)  
Wymień trzy prawa przysługujące samorządowi uczniowskiemu. 

A. ………………………………………………………………………………… 

B. …………………………………………………………………………………. 

C. …………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 2 (0-2 pkt)  
Napisz, jak się nazywa i czym się zajmuje  organizacja nagrodzona w 2017 roku Pokojową 
Nagrodą Nobla. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 
Zadanie 3 (0-2 pkt)  
Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz na pytania.  
 

 Źródło: https://tradycje.wp.mil.pl 

Jaką nazwę nosi flaga wskazująca na przynależność państwową statku wodnego? 

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

Kiedy obchodzimy polskie święto  państwowe – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej? 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 4 (0-1  pkt) 
Której mniejszości etnicznej dotyczy  opis? 
Podkreśl prawidłową odpowiedź. 
 (…) są najmniej liczną mniejszością etniczną. Podczas ostatniego spisu narodowość (….) 
zadeklarowało około 300 obywateli RP. Mniejszość ta mieszka przede wszystkim                           
w Warszawie, Wrocławiu oraz Trójmieście. Pierwsze grupy (….) przybyły z Krymu w XIV 
wieku i osiedliły się na ziemiach księstwa halicko – wołyńskiego (Łuck, Halicz, Lwów). 
Wyróżnia ich język i religia, wywodząca się z judaizmu.  
 

A. Tatarów  

B. Łemków  

C. Karaimów  

D. Ormian  

 
Zadanie 5 (0-1 pkt)  
Podkreśl prawidłową odpowiedź. 
Organem powołanym do przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych jest:  
 

A. Ministerstwo Edukacji Narodowej  

B. Kuratorium Oświaty  

C. Centralna Komisja Egzaminacyjna  

D. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

 
Zadanie 6 (0-1 pkt)  
Z podanych w ramce dokumentów wybierz ten, który odpowiada opisowi: 
Dokument przyznawany od 2007 r. osobom polskiego pochodzenia nieposiadającym 
polskiego obywatelstwa. Jego posiadanie uprawnia do: podejmowania w Polsce pracy, opieki 
zdrowotnej, nauki czy darmowego wstępu do muzeów. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Karta  pobytu                                   Karta Polaka                                                  Paszport         
 
Zadanie 7 (0-2 pkt)  
Wstaw literę A przy nazwisku prezydenta, który sprawował swój urząd przez dwie kadencje 
oraz B przy nazwisku prezydenta, który  nie dokończył sprawowania urzędu w kadencji.   

Aleksander Kwaśniewski                              …………….…… 

Lech Kaczyński                                             ..………………..  

Bronisław Komorowski                                …………………. 

Lech Wałęsa                                                 ……………….... 
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Zadanie 8 (0-1 pkt)  
Wyjaśnij, na czym polega aktywne słuchanie.  
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

 
Zadanie 9 (0-2 pkt)  
Przyjrzyj się mapie i odpowiedz na pytania:  

Źródło: www.wikipedia.pl  

Jak nazywa się zaznaczony na mapie region? …………………………………………………. 

O co walczy część jego mieszkańców?…………………………………………………………     

 
Zadanie 10  (0-1 pkt)  
Podkreśl prawidłową odpowiedź.  
Trójpodział władzy: 

A. to zasada podziału uprawnień między królem, prezydentem i rządem 

B. nie obowiązuje w Polsce 

C. to podział miejsc w parlamencie 

D. oznacza rozdzielenie władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą 

 

Zadanie 11 (0-1 pkt) 
Podkreśl prawidłową odpowiedź. 
Do podstawowych zadań rządu należy: 

A. prowadzenie polityki zagranicznej i wewnętrznej RP, zapewnianie bezpieczeństwa 
zewnętrznego i wewnętrznego państwa, kierowanie administracją rządową, 
przygotowanie projektu budżetu państwa i kierowanie jego wykonaniem 

B. prowadzenie polityki zagranicznej i wewnętrznej RP, zapewnianie bezpieczeństwa 
zewnętrznego i wewnętrznego państwa, uchwalanie ustaw, rozpatrywanie zgodności 
ustaw z konstytucją 

C. zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa, kierowanie 
administracją rządową, kierowanie pracami samorządu terytorialnego, 
przygotowywanie projektu budżetu państwa i kierowanie jego wykonaniem 

D. prowadzenie polityki zagranicznej i wewnętrznej RP, kierowanie administracją 
rządową, uchwalanie projektu budżetu państwa, uchwalanie ustaw 
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Zadanie 12 (0-4 pkt) 
Przeczytaj poniższe artykuły Konstytucji RP i odpowiedz na pytania znajdujące się pod 
wymienionymi artykułami. 

Art. 62. 

1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta 
Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu 
terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. 

2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które 
prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw 
publicznych albo wyborczych. 

Art. 99. 

1. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który 
najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. 

2. Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który 
najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. 

3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane                           
z oskarżenia publicznego. 

Art. 100. 

1. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy. 
2. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu. 
3. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki 

ważności wyborów określa ustawa. 

Art. 127. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, 
równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 

2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być 
ponownie wybrany tylko raz. 

3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej 
w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. 
Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do 
Sejmu. 

4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż 
połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej 
większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne 
głosowanie. 
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5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy   
w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli 
którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo 
wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu 
dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów                          
w pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza 
się o dalszych 14 dni. 

6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym 
głosowaniu otrzymał więcej głosów. 

7. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki 
ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej określa ustawa. 

� Kto w Polsce posiada czynne prawo wyborcze? 
      ……………………………………………………………………………………………… 

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

 

� Kto może zostać wybrany do Sejmu, Senatu oraz na urząd Prezydenta RP? 
      ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

� Czy osoba, która w dniu głosowania kończy 18 lat, może brać udział w referendum? 
      ……………………………………………………………………………………………… 
 

� Kto zgłasza kandydatów na posłów, senatorów, prezydenta? 
      ……………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
Zadanie 13 (0- 2pkt) 
Wyjaśnij znaczenie pojęć: 
 
Moderator  

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

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

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

 
Mediator 
…...................................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 14 (0- 2pkt) 
Napisz imię i nazwisko każdej osoby widocznej na zdjęciu oraz podaj funkcję jaką pełnią              
w swoich państwach. 

 
Imię i nazwisko: …………………….               Imię i nazwisko: ……………………… 
 
Funkcja: ……………………………..               Funkcja: ……………………………… 
 
Zadanie 15  (0-1 pkt) 
Odpowiedz na pytanie 
Który azjatycki kraj w 2017 roku przeprowadził bezprawnie próby nuklearne                                   
i zagraża pokojowi na świecie? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Zadanie 16  (0-2 pkt) 
Wyjaśnij znaczenie pojęcia subkultura młodzieżowa i napisz dwa przykłady funkcjonujących 
subkultur. 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Zadanie 17  (0-3 pkt)   
 Zaznacz  literą  P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie  fałszywe.  
 
Referendum – zwrócenie się do ogółu obywateli z zapytaniem dotyczącym 
szczególnie ważnych spraw 

 

Inicjatywa ludowa – możliwość tworzenia rozmaitych organizacji 
politycznych i społecznych 

 

Plebiscyt - powszechne głosowanie mieszkańców pewnego obszaru                    
w sprawie przynależności tego terytoriom do danego państwa  
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Zadanie 18 (0-2 pkt) 
Konstytucja RP jest nazywana najważniejszym aktem prawnym w państwie. Napisz dwa 
argumenty świadczące o wyjątkowej randze tego aktu prawnego. 
 

A. …………………………………………………………………………. 

B. …………………………………………………………………………. 

   

Zadanie 19 (0-1 pkt) 
Patologia to zachowania osób lub grup sprzeczne z przyjętymi normami. Napisz co najmniej  
dwa przykłady patologii. 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Zadanie 20 (0-2 pkt) 
Wyjaśnij znaczenie pojęcia mała ojczyzna. Napisz co najmniej dwa przykłady małych 
ojczyzn. 
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 21 (0-4 pkt) 
Zaznacz  literą  P zdanie prawdziwe, a literą F zdanie  fałszywe.  
 

Zostaje się polskim obywatelem na podstawie miejsca urodzenia, bez 
względu na pochodzenie rodziców. 

 

Można zostać pozbawionym obywatelstwa polskiego przez władzę 
państwową. 

 

Można zostać polskim obywatelem na podstawie tego, iż przynajmniej jedno 
z rodziców posiada polskie obywatelstwo. 

 

Obywatelstwo jest związane z narodowością człowieka.  
 

 


