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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 (0-3 pkt) 

Uzupełnij tekst wpisując w brakujące miejsca odpowiednie informacje. 

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie 

same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest 

…………………………………………………………………………………………………

……….. uchwalona w …………….. roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w ……………………….roku. 

Zadanie 2 (0-3 pkt) 

Działalność w Samorządzie Uczniowskim umożliwia uczniom kształtowanie umiejętności, 

które przydadzą się im w dorosłym życiu. Wymień trzy takie umiejętności. 

 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2.………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 3 (0-4 pkt) 

Wymień cztery rodzaje podmiotów gospodarczych - przedsiębiorstw. 

1…………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………….  

Zadanie 4 (0-1 pkt) 

Przyporządkuj wymienionym ludzkim potrzebom cyfry od 1 do 7 zgodnie z ich hierarchią 
opracowaną przez amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa. 

 

Potrzeba samorealizacji……………  

Potrzeby fizjologiczne……………. 

Potrzeba bezpieczeństwa…………. 

Potrzeby estetyczne……………… 

Potrzeby poznawcze…………….. 

Potrzeby uznania………………… 

Potrzeba przynależności………... 
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Zadanie 5 (0-1 pkt) 

Przeczytaj uważnie poniższe teksty. 

Tekst I  

Agnieszka Z. z Wrocławia nie może doczekać się decyzji w sprawie zgody na budowę domu. 

Po roku postanowiła wnieść skargę na bezczynność organu administracji publicznej.  

 

Tekst II  

Adam J. z Kłodawy został skazany za uchylanie się od płacenia podatków. Po rozmowie ze 

swym adwokatem postanowił wnieść apelację, gdyż uważa się za niewinnego.  

 

Tekst III 

Proces w sprawie pomówienia burmistrza Myśliborza Zbigniewa M. przez radnego Damiana 

K. zakończył się umorzeniem postępowania. Burmistrz nie godząc się z wyrokiem sądu 

rejonowego postanowił odwołać się do sądu okręgowego.  

 

Tekst IV  

Apoloniusz T. od kilku miesięcy nie otrzymuje czynszu za wynajmowany lokal usługowy. 

Wniósł do sądu pozew przeciwko najemcy o zapłatę należności.  

 

Podkreśl poprawną odpowiedź. 
Przykładem dwuinstancyjności postępowania sądowego są sytuacje opisane                     

w tekstach: 

 

A. pierwszym i trzecim  

B. drugim i trzecim  

C. pierwszym i czwartym  

D. drugim i czwartym  

 

Zadanie 6 (0-1 pkt) 

Dokończ zdanie. 

Zimowe igrzyska olimpijskie w 2018 zorganizowało państwo………..…….…………………

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

Źródło: www. polskieradio.pl  
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Zadanie 7 (0-4 pkt) 

Zapoznaj się z mapą i odpowiedz na pytania.  

 

Państwo, które wstąpiło do Unii Europejskiej w 2007 roku zostało oznaczone literą 

…………… 

Państwo, które nie należy do Unii Europejskiej zostało oznaczone literą 

…………………………….. 

Państwo, które razem z Polską tworzy Grupę Wyszechradzką zostało oznaczone literą 

……………….. 

Państwo, które razem z Polską tworzy Trójkąt Weimarski zostało oznaczone literą 

…………………

 

www.mapykonturowe.com.pl 

 

Zadanie 8  (0-1 pkt) 

Podkreśl prawidłową odpowiedź. 
Poniższy schemat ilustruje obecny skład:  

A. Komisji Europejskiej  

B. Rady Unii Europejskiej  

C. Rady Europejskiej  

D. Parlamentu Europejskiego  
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Źródło: www.gloswielkopolski.pl  

 

Zadanie 9 (0-1 pkt) 

Dokończ zdanie.  

Polityk zaprezentowany na zdjęciu  kieruje obecnie………………...…………………………. 

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

Źródło: www.premier.gov.pl  

 

 

Zadanie 10 (0-3 pkt) 

W wolne miejsca tabeli wpisz określenia dotyczące podanych definicji. 

 

Zbrojny zamach stanu, którego uczestnicy dążą do obalenia 

dotychczasowej władzy.  

 

 

Nauka, która zajmuje się zjawiskami zachodzącymi wśród 

ludności zamieszkującej dany obszar.  

 

 

Ogólne, uproszczone i nie mające potwierdzenia w faktach 

poglądy, obiegowe opinie dotyczące rozmaitych zagadnień, 
osób czy grup społecznych. 
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Zadanie 11 (0-4 pkt) 

Przy każdym zdaniu napisz  literę  P (zdanie prawdziwe) lub literę F (zdanie  fałszywe). 

Podatki są świadczeniem przymusowym – nie można zrezygnować z ich 

płacenia. 

 

Podatek osobowy od osób prawnych (firm) to CIT. 

 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (obywateli) to PIT.  

 

 

Sprzedaż państwowego majątku prywatnym przedsiębiorcom to 

reprywatyzacja. 

 

 

Zadanie 12 (0-1 pkt) 

Podkreśl poprawną odpowiedź. 
W Polsce inicjatywę obywatelską musi poprzeć przynajmniej:  

A. 10 tysięcy osób  

B. 50 tysięcy osób  

C. 100 tysięcy osób  

D. 250 tysięcy osób  

Zadanie 13 (0-1 pkt) 

Podkreśl poprawną odpowiedź. 
Prawidłowy proces uchwalania ustawy w Polsce to:  

A. Inicjatywa ustawodawcza � Senat � Trybunał Konstytucyjny � Weto prezydenta  

B. Inicjatywa ustawodawcza � Sejm � Senat � Podpisanie Ustawy przez prezydenta  

C. Inicjatywa ustawodawcza � Senat � Sejm �  Podpisanie Ustawy przez prezydenta 

D. Inicjatywa ustawodawcza � Sejm � Prezydent � Senat � Publikacja w Dzienniku 

Ustaw 

Zadanie 14 (0-2 pkt) 

Podaj dwa przykłady cenzusów (ograniczeń) wyborczych obowiązujących w Polsce. 

1…………………………………………………………………………………………………

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

2…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 15 (0-1 pkt) 

Podkreśl poprawną odpowiedź. 
Zaprezentowany na mapie podział administracyjny Polski został wprowadzony w roku:  

A. 1950  

B. 1975 

C. 1989 

D. 1999 
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www.DocPlayer.pl 

Zadanie 16 (0-5 pkt ) 
Napisz pięć  przykładów przestępstw za które osoba nieletnia między 15 a 17 rokiem życia 

podlega odpowiedzialności karnej. 

 

1………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………………………………….... 

5…………………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 17 (0-1 pkt ) 

Napisz, w jaki sposób możesz uzyskać pozwolenie na wykorzystanie w twoim filmiku na You 

Tube treści, zaczerpnięte z cudzego źródła. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Zadanie 18 (0-2 pkt) 

Wyjaśnij pojęcia: 

Nepotyzm……………………………………………………………………………………….

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

Kumoterstwo…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 19 (0 – 1 pkt) 

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie. 

Mikołajowi, który popełnił czyn zabroniony, przysługują w postępowaniu w sprawach 

nieletnich pewne prawa. Może on złożyć wyjaśnienia dotyczące popełnionego czynu albo 

odmówić składania wyjaśnień. Przysługuje mu również prawo do odmowy odpowiedzi na 

pytania. 

W którym momencie postępowania należy pouczyć nieletniego o przysługujących mu wyżej 

prawach? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 20 (0-4 pkt) 

Przy każdym zdaniu napisz literę P (zdanie prawdziwe) lub literę F (zdanie fałszywe). 

Spadek to majątek i długi/zobowiązania  zmarłego.  

Testament można sporządzić, udzielając komuś pełnomocnictwa.  

Wstępni to kolejni potomkowie tej samej osoby zmarłej.  

Spadkobierca zawsze musi przyjąć spadek.  

 

Zadanie 21 (0- 1 pkt)  

Podkreśl prawidłową odpowiedź. 
Socjalizacja jest to proces: 

    A. polegający na odrzucaniu norm społecznych 

    B. sprawiedliwym podziale dóbr społecznych 

    C. przyswajaniu prawa obowiązującego w społeczeństwie 

    D. przyswajaniu norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie 

    E. starzeniu się społeczeństwa 

 

Zadanie 22 (0- 3 pkt)  

Podaj pełną nazwę. 
 

MON………………………………………………………………………………………… 

WOT………………………………………………………………………………………… 

MSWiA……………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 23 (0- 5 pkt)  

Uzupełnij schemat wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie terminy. 

 

 

http://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy 

 

Zadanie 24 (0-5 pkt)  

Wymień pięć zadań powiatu.  

 

1………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 25 (0-2 pkt) 

Podaj imiona i nazwiska osób pełniących w województwie łódzkim funkcje: 

 

Wojewody ………………………………………………………………………………… 

Marszałka Sejmiku ………………………………………………………………………… 
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