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Zadanie 1. 

Państwo jest 
A. wspólnotą plemienną ukształtowaną na przestrzeni dziejów. 

B. wspólnotą kulturową ludzi mówiących tym samym językiem. 

C. dobrowolną organizacją ludzi posiadających poczucie odrębności. 

D. polityczną organizacją społeczeństwa, suwerenną, terytorialną i uprawnioną  

     do stosowania przymusu 

Zadanie 2. 

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje 

obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 

A. 35 lat. 

B. 30 lat. 

C. 21 lat. 

D. 18 lat. 

Zadanie 3. 

Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów polega na 

A. podjęciu bezpośrednich rozmów przez strony konfliktu. 

B. poddaniu konfliktu pod osąd społeczny. 

C. rozstrzygnięciu konfliktu przez wybranego arbitra. 

D. pośredniczeniu osoby bezstronnej w sporze w celu ułatwienia stronom konfliktu  

    osiągnięcia porozumienia. 

Ukrainy. 

Zadanie 4. 

Przy każdym zadaniu zapisz, czy jest ono prawdziwe (P) czy fałszywe (F): 

A. Konformizm to postawa charakteryzująca się odrzuceniem norm, wartości i wzorców  

     zachowań obowiązujących w danej grupie. 

B. Grupy ekskluzywne stosują rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków. 

C. Socjalizacja jest procesem kończącym się wraz z osiągnięciem pełnoletności. 

D. Altruizm to postawa wyrażająca się gotowością do niesienia pomocy innym ludziom. 

 

Zadanie 5. 

Doktrynę polityczną mówiącą o zachowaniu takich wartości jak: tradycja, religia, 

naród, rodzina nazywamy 

A. konserwatywną. 

B. liberalną. 

C. reakcyjną. 

D. rewolucyjną. 

Zadanie 6. 

Do aktów prawa miejscowego należy zaliczyć: 
A. rozporządzenia ministrów. 

B. uchwały Rady Gminy. 

C. umowy międzynarodowe. 

Zadanie 7. 

Wymień dwa negatywne skutki, jakie dla człowieka może mieć utrata pracy. 
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Zadanie 8. 

W Polsce starosta stoi na czele: 

A. rady gminy. 

B. sejmiku województwa.  

C. zarządu powiatu. 

D. zarządu województwa. 

Zadanie 9. 

Przyporządkuj nazwy podanych poniżej sądów do odpowiednich rodzajów. 

Rodzaje sądów: 

a) sądy powszechne, 

b) sądy szczególne. 

 

  

A. sąd apelacyjny 

B. sąd okręgowy 

C. sąd rejonowy 

D. sąd garnizonowy 

E. wojewódzki sąd administracyjny 

Zadanie 10. 

Do którego z urzędników państwowych pasują podane zadania? Do każdej litery dopisz 

tylko jedną właściwą liczbę, na przykład e) – 6. 

a) sędzia, 

b) Prezydent RP, 

c) marszałek Sejmu, 

d) premier. 

 

1) Wykonuje obowiązki Prezydenta po jego śmierci. 

2) Jest przedstawicielem rządu w terenie. 

3) Nadaje obywatelstwo polskie, wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. 

4) Kieruje pracami Rady Ministrów. 

5) Powołuje go Prezydent, jest nieusuwalny. 

a)-….., b)-……,c)-……,d)-……. 

Zadanie 11. 

Określ postawy, wpisując odpowiednie litery: 

1) Za moją ojczyznę mogę oddać życie. -…………………. 

2) Tylko biali ludzie tworzyli cywilizacje. -…………………. 

3) Moją ojczyzną jest cały świat. -……………………. 

4) Trzeba wyrzucić z kraju wszystkich obcych. -………………. 

 

a) rasizm,  b) ksenofobia,  c) kosmopolityzm,  d) patriotyzm,  e) deizm 

  

 


