WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE-OMNIBUS 2019
1. Jaki tytuł ma hymn Polski?
2. Wymień trzy symbole narodowe.
3. Co to jest patriotyzm?
4. Nacjonalizm oznacza wrogi stosunek do Żydów i osób pochodzenia żydowskiego. Prawda czy fałsz.
5. Jak nazywa się najważniejszy akt prawny w państwie polskim?
6. Jak inaczej nazywamy konstytucję?
7. Jak dzielimy władze według zasady trójpodziału władzy?
8. Kto w państwie polskim sprawuje władzę ustawodawczą?
9. Kto w państwie polskim sprawuje władzę wykonawczą?
10. Kto w państwie polskim sprawuje władzę sądowniczą?
11. Czym jest preambuła?
12. Posłem w Polsce, można zostać obywatel, który ukończył 18 lat czy 21 lat?
13. Przedstaw strukturę samorządu terytorialnego w Polsce.
14. Kto może sprawować władzę wykonawczą w gminie?
15. Jaki dokument tożsamości wydaje urząd gminy lub miasta?
16. Co oznacza skrót ONZ?
17. W którym roku Polska przystąpiła do NATO?
18. Od którego roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej?
19. Unię Europejską utworzono na mocy traktatu z Maastricht. Prawda czy fałsz.
20. Jak nazywa się dokument uchwalony przez ONZ w 1948 roku zawierający spis praw człowieka?
21. Najstarsza i najbardziej rozpowszechniona organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka oraz
pomocą humanitarną to Międzynarodowy Czerwony Krzyż czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka?
22. Kto to jest nieletni?
23. Jak nazywa się obecny prezydent Stanów Zjednoczonych?
24. Co to jest demokracja?
25. Starosta stoi na czele:
a) rady gminy, b) zarządu powiatu,

c) sejmiku województwa,

d) urzędu marszałkowskiego

26. UNICEF to Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz:
a) dzieci,
b)rolnictwa,
c)zabytków,
d) zdrowia
27. Strategia, w której obie strony coś zyskują i coś tracą, to:
a) rywalizacja, b) współpraca, c) kompromis, d) uleganie
28. Połącz podany opis z wyjaśnieniem.
Referendum
-- forma głosowania, w której obywatele opowiadają się za przedstawioną
sprawą lub przeciw niej, najczęściej odpowiadają na zadane pytanie „tak” lub
„nie”
Plebiscyt
-- zgłoszenie do parlamentu wniosku o zmianę istniejącego lub stworzenie
nowego prawa
Inicjatywa obywatelska
-- głosowanie, w którym uczestniczą mieszkańcy danego terytorium, wskazują
do którego państwa powinien należeć zamieszkiwany przez nich obszar
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29. Przyjrzyj się ilustracji i zakreśl poprawną odpowiedź
Ilustracja przedstawia:
a) demokrację konstytucyjną,
b) demokrację większościową,
c) demokrację parlamentarną,
d) demokrację prezydencką.
Źródło: https://marucha.wordpress.com/2015/03/13/demokracja-wdobie-rozwinietego-globalizmu/ [dostęp: 14.05.2018 r.]

30. Przeczytaj zamieszczone poniżej fragmenty
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. oraz
zakreśl poprawną odpowiedź.
Rozdział I
[…] Art. 4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Powyższy artykuł opisuje:
a) zasadę suwerenności ludu b) zasadę przedstawicielstwa c) trójpodział władzy d) zasadę pluralizmu
Rozdział II
[…] Art. 35.
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i
etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz
rozwoju własnej kultury.
2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych,
kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w
rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
Powyższy artykuł opisuje:
a) zasadę suwerenności ludu
b) trójpodział władzy

c) poszanowanie praw mniejszości
d) równość wobec prawa

31. Z podanych poniżej praw zaznacz te, które należą do grupy praw i wolności politycznych:
Wolność zrzeszania się, prawo do ochrony własności, zakaz stosowania tortur, prawo do uczestniczenia
w życiu publicznym, swoboda działalności gospodarczej, prawo do obywatelstwa, prawo nietykalności
osobistej, prawo do organizowania pokojowych manifestacji, prawo do nauki.
32. Orzeł bez korony był godłem Polski:
a) po I wojnie światowej
b) w latach 1935-1939

c) w latach 1945-1990

33. Zaznacz poprawną odpowiedź:
W latach 2005-2010 funkcję prezydenta RP sprawował:
a) Lech Wałęsa b) Aleksander Kwaśniewski c) Lech Kaczyński
34. Obecnie funkcje premiera rządu RP pełni:
a) Ewa Kopacz b) Beata Szydło c) Jarosław Kaczyński
35. Kadencja Prezydenta RP trwa:
a) 3 lata
b) 4 lata

c) 5 lat

d) w latach 1990-2000

d) Bronisław Komorowski

d) Mateusz Morawiecki

d) 6 lat
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36. Jednym z aktów wydawanych przez rząd jest:
a) immunitet
b) rozporządzenia
c) kodeks

d) konstytucja

37. Dopasuj rodzaje sądów do wykonywanych przez nie zadań:
Trybunał Stanu …………

a) nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w
zakresie orzekania.

Sąd Najwyższy …………

b) pociąganie do odpowiedzialności Prezesa Rady Ministrów za
naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym
stanowiskiem.

Trybunał Konstytucyjny ………… c) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi
konstytucyjnymi organami państwa.
Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej …………

d) rozstrzyganie sporów prawnych między państwami członkowskimi

38. Określ, które z podanych zadań są realizowane przez sejm, a które przez senat:
Powołuje komisje śledcze w celu kontroli różnych organów państwa.
Zatwierdza lub odrzuca wniosek o przeprowadzenie referendum.
Opieka nad Polakami mieszkającymi poza granicami państwa.
39. Zaznacz poprawną odpowiedź:
Postawa zakładająca, że ojczyzną człowieka jest cały świat to:
a) rasizm
b) nacjonalizm
c) szowinizm

d) kosmopolityzm

40. Wśród zamieszkujących Polskę mniejszości etnicznych występują:
a) Rosjanie i Litwini
c) Romowie i Karaimi
b) Rosjanie i Łemkowie d) Czesi i Tatarzy
41. Dopasuj sposoby nabywania obywatelstwa do opisów:
1. Naturalizacja
a) małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie,
w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców jest
obywatelem polskim
2. Prawo ziemi
b) małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie,
w przypadku gdy urodził się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani
3. Prawo krwi
c) za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca
przebywającego
nieprzerwanie
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na
podstawie zezwolenia na osiedlenie się
1. ………………..

2. ………………. 3. …………………
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42. Przyjrzyj się fotografii i zaznacz właściwe dokończenie zdania:

Zamieszczone zdjęcie przedstawia jedną z form
realizacji praw, które przysługują w Polsce:
a) imigrantom ekonomicznym
b) grupom cudzoziemców
c) mniejszościom narodowym
d) uchodźcom

43. Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (fragment)
Art. 1.1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady
przyznawania i wypłacania tego świadczenia. […]
Art. 4.1. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z
wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Przytoczone przepisy są przykładem realizowania przez państwo funkcji:
a) socjalnej b) porządkowej
c) gospodarczej d) administracyjnej
44. Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia:
Monarchia …..
a) państwo rządzone przez jednostkę lub grupę, która zdobyła
nieograniczoną władzę
Republika …..
b) państwo, w którym władza powierzona jest królowi
Dyktatura …..
c) państwo, w którym prezydent wybierany jest przez obywateli w
wyborach
Demokracja …...
d) ustrój polityczny, w którym władza należy do obywateli,
a decyzje podejmowane są zgodnie z wolą większości

