Praca kontrolna nr 2 z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

(BHJ)

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………. semestr………………….
1. Połącz formę organizacji społeczeństwa z jej opisem (3 pkt)
1. Społeczeństwo pierwotne
2. Społeczeństwo feudalne
3. Społeczeństwo industrialne
4. Społeczeństwo postindustrialne
5. Społeczeństwo globalne

6. Społeczeństwo informacyjne

7. Społeczeństwo masowe

1 ...... 2..... 3 .....

a) podzielone na klasy i warstwy społeczne, wśród których
wyróżniamy burżuazję i robotników wielkoprzemysłowych
b) podzielone na stany, ludzie pracują w handlu i usługach
c) dominującą pozycję posiadają specjaliści wykwalifikowani,
większość ludzi jest zatrudniona w sektorze usług
d) duże zbiorowości ludzkie, zanikają wyższe wartości i ideały,
ludzie kierują się konsumpcją i hedonizmem
e) struktura społeczna niezbyt rozbudowana, nie ma dużych
różnic społecznych, olbrzymią rolę odgrywały grupy oparte na
pokrewieństwie
f) w jego skład wchodzą wszyscy mieszkańcy Ziemi, którzy
tworzą wspólnotę. Powstało dzięki rozwojowi środków
masowego przekazu i telekomunikacji
g) społeczeństwo zhierarchizowane, podzielone na stany, które
posiadały różne przywileje. Społeczeństwo charakteryzujące
się niewielką ruchliwością społeczną
h) cechuje je powszechny dostęp do informacji oraz
znakomicie rozwinięty sektor nowych usług

4 .....

5...... 6...... 7......

2. Uzupełnij:
(3 pkt)
a) rozmowy dobrowolne podjęte przez strony konfliktu............................................................
b) Rozwiązanie sporu obie strony konfliktu powierzają osobie
trzeciej..................................................
c) Porozumienie osiągnięte w wyniku dyskusji...............................................
1)negocjacje 2) mediacje 3) konsensus 4) arbitraż
3. Społeczeństwo otwarte to społeczeństwo, w którym (1 pkt):
a) obywatele mają dużą swobodę dokonywania wyborów, za które ponoszą konsekwencje
b) obywatele są podporządkowani państwu
c) obowiązują ściśle określone nakazy i zakazy, których przekroczenie grozi surowymi sankcjami.
4. Uzupełnij poniższe zdania:

(2 pkt)

Kadencja Sejmu trwa……………..lata. wybory do Sejmu ogłasza……………………………………Aby zostać posłem
trzeba mieć ukończone ……….. lat, zaś senatorem………. lat.
5. Klasyfikacja państw. Dodaj prawda (P) czy fałsz(F)
a) Państwo unitarne to takie państwo, w którym władza suwerenna dotyczy całego obszaru w
różnym zakresie...................
b) Federacja to państwo składające się z wielu państw, które ograniczyły swoją suwerenność na
rzecz powołanego przez siebie państwa złożonego.................................
c) W demokratycznym państwie prawa suwerenem są obywatele.............
6. Czym jest patriotyzm i przedstaw jak można być patriotą we współczesnych czasach ? (2 pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

