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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 (0-1pkt) 

Podkreśl prawidłową odpowiedź. 

Według respondentów sondaży CBOS korupcja najczęściej występuje w: 

A. polityce  

B. służbie zdrowia 

C. prywatnych  przedsiębiorstwach 

D. policji  

 

Zadanie 2 (0-1 pkt) 

Podkreśl prawidłową odpowiedź. 

Niebieska Linia dotyczy: 

A. numeru 112 

B. Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

C. dziecięcego telefonu  zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

D. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  

 

Zadanie 3 (0-1 pkt) 

Dokończ zdanie wpisując odpowiednią literę : A lub B lub C lub D. 

Notariat jest instytucją, której celem jest zapewnienie ………….. 

A. bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z prawem  

B. pomocy prawnej  

C. współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich  

D. praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw  
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Zadanie 4 (0-3 pkt)  

Napisz imię i nazwisko oraz wymień przynajmniej dwie funkcje, które pełnił polityk 

zaprezentowany na zdjęciu (do czasu rekonstrukcji rządu w styczniu 2018 r.). 

www.tvn24.pl 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 5 (0-1 pkt)  

Odpowiedz na pytanie. 

Do którego miasta, zgodnie z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa z grudnia 2017 roku, 

zostanie przeniesiona ambasada Stanów Zjednoczonych w Izraelu?  

www.itaka.pl  

 

……………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 6 (0- 1 pkt)  

Podkreśl poprawną odpowiedź. 
Do kogo może udać się mama Marysi, jeśli zakupiła w sklepie wadliwą zabawkę, a sklep nie 

chce uznać  reklamacji? 

 

A. do producenta zabawki 

B. do sprzedawcy zabawek 

C. do Rzecznika Praw Dziecka 

D. do Rzecznika Praw Konsumenta 

 

Zadanie 7 (0- 4 pkt)  
Prawa konsumenta nie ograniczają się tylko do prawa do reklamacji. Wymień  pozostałe prawa 

przysługujące konsumentom.  

 

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

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

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

D. …................................................................................................ 

 

Zadanie 8 (0- 3 pkt)  
Prawo własności jest ważnym prawem w gospodarce rynkowej. Wykonaj poniższe polecenia. 

 

A. Uzupełnij tekst wpisując prawidłowe określenia  dotyczące właściwości własności. 

 

Własność oznacza wyłączne prawo władania, korzystania i …..........................................

rzeczą. 

Własność może mieć charakter: jednostkowy lub zbiorowy oraz prywatny lub 

…................................. 

 

B. Podaj przykład własności prywatnej, która jest zarazem własnością zbiorową. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 9 (0- 3 pkt)  

Odpowiedz na pytania.   

A. Jaką ostateczną  bronią  dysponują związki zawodowe w konflikcie  z pracodawcą? 

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

B. W jaki sposób, zgodnie z polskim prawem, zanim związek sięgnie po ostateczną broń 

w konflikcie, powinien spróbować rozwiązać konflikt? 
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…........................................................................................................................................

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

C.  W jakie struktury łączą się związki zawodowe? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 10 (0- 2 pkt)  

Uzupełnij tekst wpisując w wolne miejsca brakujące wyrazy. 

Polski system bankowy ma charakter dwuszczeblowy. Jest tworzony przez ………… 

………………, którym jest Narodowy Bank Polski wraz z jego instytucjami pomocowymi, 

oraz banki …………………….  

 

Zadanie 11 (0- 3 pkt)  

Napisz przy każdym zdaniu  literę  P (zdanie prawdziwe) lub literę F (zdanie  fałszywe). 

Import towarów, których nie można wytworzyć w danym kraju, nazywa się 
importem substytucyjnym. 

 

Reeksport to sprzedaż do innego kraju towarów pochodzących z importu. 

 

 

Protekcjonizm to polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed 

konkurencją zagraniczną poprzez ograniczenie importu i wspieranie 

eksportu. 

 

 

Zadanie 12 (0- 2 pkt) 

Uzupełnij tekst wpisując w odpowiednie miejsca nazwiska osób, które podpisały Traktat 

Akcesyjny ze strony Polski. 

16 kwietnia 2003 r. w Atenach przedstawiciele 15 państw członkowskich i 10 przystępujących 

do Unii Europejskiej podpisali Traktat akcesyjny. Ze strony Polski traktat akcesyjny podpisali 

premier RP ……………………………….. oraz minister spraw zagranicznych 

…………………………………………………………. 

 

Zadanie 13 (0-1 pkt) 

Wyjaśnij pojęcie.   

Terytorium powiernicze ………………….................................................................................... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 14 (0-3 pkt) 

Napisz trzy przykłady przemocy rówieśniczej. 

A. ………………………………………………………… 

B. …………………………………………………………. 

C. …………………………………………………………. 

 

Zadanie 15 (0- 4 pkt) 

Napisz przy każdym zdaniu  literę  P (zdanie prawdziwe) lub literę F (zdanie  fałszywe). 

Aby odpowiadać za zachowanie naruszające prawo nie musisz mieć 
ukończonych 18 lat. 

 

Nieletni nie może korzystać z pomocy obrońcy – adwokata lub radcy 

prawnego. 

 

Niezależnie od wieku, stanu fizycznego czy psychicznego zdolność prawną 
ma każdy człowiek. 

 

Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia czynu nie ukończył 18 lat, sąd  

może orzec karę dożywotniego pozbawienia wolności. 

 

 

Zadanie 16 (0-2 pkt)  
W odpowiednie miejsca  tabeli wpisz cyfry oznaczające rodzaje wymienionych podatków. 

 

1. płacone przez podatnika z określonego tytułu 

2. podatek od towarów i usług (VAT) 

3. akcyza 

4. podatek od spadków i darowizn 

5. podatek od nieruchomości 

6. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 

7. podatek od gier hazardowych 

8. podatki płacone w cenie kupowanego towaru 

Podatki pośrednie Podatki bezpośrednie 

 

 

 

 

Zadanie 17 (0-3 pkt)  

Dokończ zdania wpisując w wolne miejsca odpowiednie litery. 

Globalizacja to……… 

A. brak postępu technicznego na całym świecie 

B. rozwój powiązań między kontynentami 

C. wzrost kosztów transportu 
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D. brak kontaktu miedzy obywatelami różnych państw 

Do przyczyn globalizacji można zaliczyć ………… 

A. utratę tożsamości człowieka i zanikanie tradycji 

B. rozwój ekonomiczny Stanów Zjednoczonych 

C. istnienie różnic kulturowych między narodami 

D. gwałtowny rozwój telekomunikacji i transportu 

Do negatywnych  skutków globalizacji zalicza się ……… i ……… 

A. bogacenie się krajów Południa 

B. utrwalanie różnic ekonomicznych między biednymi krajami a szybko rozwijającymi się 

C. stopniowe zanikanie odrębności kulturowych 

D.  pogłębianie się odrębności kulturowych 

 

Zadanie 18 (0-1 pkt)  

Podkreśl zdania prawdziwe. 

A. Traktat z Maastricht podpisano w 1992 roku. 

B. Zasada solidarności jest jedną z najważniejszych reguł obowiązujących w Unii 

Europejskiej. 

C. Idea integracji europejskiej powstała w Wielkiej Brytanii. 

D. Od 2009 r. obowiązuje w UE podział na 3 filary. 

E. Istotną rolę w procesie integracji europejskiej odegrała Rada Europy. 

 

Zadanie 19 (0-3 pkt)  

Uzupełnij tabelę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie informacje 

Gmina Powiat Województwo 

Organem uchwałodawczym 

jest ………………………… 

 

Organem uchwałodawczym 

jest…………………………… 

Organem uchwałodawczym jest 

………………………………. 

Organem wykonawczym:          

w gminach wiejskich jest 

………………….. 

w miastach jest 

………………………. 

lub…………………… 

Organem wykonawczym jest 

………………………….. 

 

 

Organem wykonawczym jest 

………………………………  
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Zadanie 20 (0- 1pkt)  

Napisz minimum dwa czynniki od których zależy świadomy wybór zawodu. 

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

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

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

Zadanie 21 (0- 2pkt)  

Napisz polityczno-społeczne i gospodarcze korzyści jakie Polsce przyniosło członkostwo                    

w Unii Europejskiej.  

Korzyści polityczno - społeczne:  

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

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

Korzyści gospodarcze  

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

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

 

Zadanie 22 (0- 2pkt)  

Zapoznaj się z wykresem i odpowiedz na pytania poniżej. 

 

Źródło: https://www.polskapomoc.gov.pl  



 8 

Na którym kontynencie wolontariusze Polskiej Pomocy byli najbardziej aktywni?  

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

W jakim europejskim państwie działali wolontariusze Polskiej Pomocy?  

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

 

Zadanie 23 (0- 2pkt)  

Wymień dwie przyczyny ubóstwa w krajach Trzeciego Świata. 

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

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

 

Zadanie 24 (0- 1pkt)  

Wybierz prawidłowe dokończenie zdania:  

Środki płatnicze wprowadzane były w następującej kolejności:  

A. monety  → towary → metale → banknoty   

B. towary  → monety → metale → banknoty   

C. metale  → monety → banknoty → towary  

D. towary → metale → monety → banknoty   

 


