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                                                      Imię i nazwisko 
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                                                Adres domowy ucznia 

                                                                                                                                                         

                                     _______/ 70 pkt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                Adres mailowy ucznia 

 

 

TEST 

 

Witamy Cię na zawodach finałowych 

VI edycji Małej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie 

 

1. Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi sprawdź, czy Twój test zawiera  

20 (dwadzieścia ) zadań. Jeśli nie, poinformuj o tym Członka Komisji. 

 

2. Pisz czytelnie długopisem lub piórem. Za odpowiedź nieczytelną otrzymasz 

„0” punktów.- 

 

3. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub chciał/a/byś zadać pytanie, podnieś rękę  

i czekaj na podejście Członka Komisji. 

 

4. Wypełniając test wpisuj odpowiedzi w miejscach zaznaczonych kropkami lub zaznacz 

kółkiem (obwódką) tylko literę przy właściwej, jednej z podanych, odpowiedzi. 

  

5. Za każdą prawidłową odpowiedź w ramach zadania przyznaje się 1 pkt. Przy każdym 

zadaniu podana jest liczba możliwych do zdobycia punktów, jeśli zakreślisz więcej 

odpowiedzi niż podano w poleceniu do zadania, otrzymasz „0” punktów. 
 

 

 

                                                Powodzenia 
 

 



 

W zadaniach 1 – 10 zakreśl jedną prawidłową odpowiedź. 

 

Zadanie 1.                                                                                                            /1 pkt/ ………. 

Który z poniższych aktów prawnych jest aktem wykonawczym ? 

A. Konstytucja 

B. ustawa 

C. rozporządzenie 

D. umowa międzynarodowa 

 

Zadanie 2.                                                                                                           /1pkt/ ……….. 

Członkami Trybunału Stanu są: 

 

A. sędziowie powołani przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

B. osoby powołane w równej części przez Sejm i Senat. 

C. osoby powołane w równej części przez Sejm, Senat i Prezydenta. 

D. osoby powołane przez Sejm spoza grona posłów i senatorów. 

 

 

Zadanie 3.                                                                                                            /1 pkt/ ………. 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje 

 

A. Minister Zdrowia. 

B. Prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów. 

C. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Zdrowia. 

D. Prezes Rady Ministrów za zgodą Sejmu. 

 

 

Zadanie 4.                                                                                                            /1 pkt/ ………. 

Referendum lokalne może być przeprowadzone: 

 

A. tylko w samorządzie gminnym 

B. na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego 

C. tylko w samorządzie gminnym i powiatowym 

D. tylko w samorządzie powiatowym 

 

 

Zadanie 5.                                                                                                            /1 pkt/ ………. 

Kryteria dotyczące warunków przyjęcia państw Europy Środkowo- Wschodniej do Unii 

Europejskiej ustalone zostały na szczycie Rady Europejskiej, który odbył się w 

Kopenhadze w dniach 

A. 21 - 22 czerwca 1993 

B. 21 - 22 czerwca  1994 

C. 14 – 15 grudnia 1993 

D. 14 – 15 grudnia 1994 

 



 

Zadanie 6.                                                                                                            /1 pkt/ ………. 

Z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie może 

wystąpić: 

 

A. prezydent 

B. marszałek Sejmu 

C. prezes Rady Ministrów 

D. prezes Narodowego Banku Polskiego 

 

 

Zadanie 7.                                                                                                            /1 pkt/ ………. 

Demografia zajmuje się 

 

A. upowszechnianiem działań na rzecz ochrony środowiska. 

B. metodami nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. 

C. diagnozowaniem procesów geologicznych zachodzących w skorupie ziemskiej. 

D. badaniami stanu i struktury zaludnienia danego obszaru. 

 

 

Zadanie 8.                                                                                                            /1 pkt/ ……… 

Osoba, która z uzasadnionej obawy przed prześladowaniami z powodu rasy, religii lub 

narodowości przebywa poza granicami własnego państwa, to 

 

A. emigrant. 

B. imigrant. 

C. uchodźca. 

D. repatriant. 

 

 

Zadanie 9.                                                                                                            /1 pkt/ ……… 

Zasadę, która określa, że jednostka nabywa obywatelstwo państwa, na terytorium 

którego się rodzi nazywamy:  

 

A. prawem ziemi 

B. prawem publicznym 

C. prawem krwi 

D. prawem rodzinnym 

 

 

Zadanie 10.                                                                                                            /1 pkt/ …… 

W Polsce Prezydent RP może rozwiązać parlament, gdy 

 

A. parlament nie uchwalił we właściwym terminie ustawy budżetowej 

B. parlament nie jest w stanie wyłonić marszałka i odrzuca propozycje prezydenta na to 

stanowisko 

C. parlament nie może wybrać Prezesa NBP 

D. występuje brak zgody w najważniejszych kwestiach państwowych 

 

 



 

Zadanie 11.                                                                                                        /10 pkt/ ………. 

Uzupełnij poniższe definicje o pojęcia, które one wyjaśniają. 

 

A. ……………………………………………………………….. - postawa życiowa, która 

charakteryzuje się rezygnacją z zasad moralnych lub przekonań ideowych jedynie dla 

osiągnięcia doraźnych korzyści w życiu. 
 

B. ……………………………………………………………….- nadzór prawny nad 

osobą niepełnoletnią lub niebędącą w pełnie władz umysłowych, mający na celu 

ochronę osób oraz ich praw majątkowych. 
 

C. ................................................................................................- ugoda, porozumienie 

osiągnięte w procesie negocjacji, w wyniku wzajemnych ustępstw w poszukiwaniu 

rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez wszystkich lub dla uzyskania 

korzyści. 
 

 

D. ………………………………………………………………- ideologia i kierunek 

polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter 

indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi. Innymi wartościami 

cenionymi  są wartości demokratyczne, wolności i prawa obywatelskie czy własność 

prywatna i wolny rynek. 
 

E. ………………………………………………………………- całokształt działań 

organów państwa w stosunku do innych uczestników stosunków międzynarodowych, 

prowadzonych zgodnie z jego interesami. 
 

 

F. ………………………………………………………………- przedstawiciel 

dyplomatyczny najwyższego stopnia, reprezentujący państwo wobec władz innego 

państwa lub organizacji międzynarodowej. 
 

G. ……………………………………………………………..- poczucie braku czegoś, co 

jest odczuwane przez jednostkę jako konieczny, a przynajmniej pożądany element jej 

życia lub samorealizacji. 
 

H. …………………………………………………………….- polega na tym, że władza 

sama może decydować o zakresie swojego działania. Władza państwowa jest 

niezależna od organizacji działających na terytorium państwa, jak na przykład 

organizacje pozarządowe, krajowe organizacje związków zawodowych, Kościoły. 
 

I. …………………………………………………………….- kara o charakterze 

majątkowym polegająca na pomniejszeniu majątku skazanego. Jest wymierzana w 

wysokości 10 do 360 stawek dziennych. 

 

J. ……………………………………………………………..- wydarzenia, które miały 

miejsce na Ukrainie od 21 listopada 2004 roku do 23 stycznia 2005, czyli od 

zakończenia drugiej tury wyborów prezydenckich, w których zmierzyli się kandydat 

obozu władzy, ówcześnie urzędujący premier Wiktor Janukowycz oraz kandydat 

opozycyjnej Naszej Ukrainy, były premier Wiktor Juszczenko, do czasu złożenia 

przysięgi prezydenckiej przez Wiktora Juszczenkę. 



 

Zadanie 12.                                                                                                        /4 pkt/ ………. 

Na podstawie fotografii i wiedzy własnej wykonaj polecenia. 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jakie wydarzenie przedstawiono na  fotografii ?   

 

………………………………………………………………………………………… 

B. Podaj rok tego wydarzenia.        

 

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

C. Podaj imiona i nazwiska polityków przedstawionych na zdjęciu.     

 

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

 

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

 

 

 

Zadanie 13.                                                                                                        /5 pkt/ ………. 
Na mapie przedstawiającej współczesny podział administracyjny Polski zaznaczono cyframi 1- 5 

województwa.  Do tabeli wpisz odpowiednie nazwy województw oraz miast – siedzib 

wojewodów.    

  

                            2                        1 

 

          3 

 

 

 

                                                                                                                         4                5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 województwo Miasto-siedziba wojewody 

1   

2   

2   

4   

5   



 Zadanie 14.                                                                                                        /8pkt/ ………. 
Po zapoznaniu się z mapami i flagami organizacji międzynarodowych do których należy Polska, 

podaj ich pełne nazwy i rok powstania. 

                                                                      

A                                                                                               B                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

 

C                                                                                                  D 

 
 

 

  

 

 

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

 

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

 

 

 

Zadanie 15.                                                                                                        /12pkt/ …… 

Uzupełnij tabelę: 

 

PAŃSTWO         Stolica Waluta Uszereguj państwa od 1 do 5 

pod względem ludnościowym, 

gdzie 1 to państwo największe. 

Francja    

Belgia    

Czechy    

Dania    

 

 

 

 

 



 

Zadanie 16.                                                                                                        /4pkt/ …… 

Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska odpowiednich polskich polityków.  

 

A. Polski historyk, wieloletni działacz Unii Wolności, minister spraw zagranicznych  

w latach 1997–2000, poseł do Parlamentu Europejskiego. W 1998 r. pełnił funkcję 

przewodniczącego OBWE.  …………………………………………………………… 

 

B. Dziennikarz i historyk, więzień obozu w Auschwitz, uczestnik powstania 

warszawskiego minister spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego i Jerzego 

Buzka. Rzecznik pojednania polsko- niemieckiego. Honorowy obywatel Izraela.  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

C. W latach 1997–2001 był sekretarzem osobistym Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. 

Działał w AWS. Od 2004 do 2013 należał do Platformy Obywatelskiej. 26 lipca 2013 został 

powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.  

 

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

 

 

D. W latach 2007–2011 sekretarz stanu w MSWiA, od 2011 minister obrony narodowej w 

pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska. ………………………………………………….. 

 

Zadanie 17.                                                                                                        /5pkt/ …    

Podaj trzy grupy społeczne, które zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mają status 

mniejszości narodowych, i dwie grupy społeczne, które mają status mniejszości  etnicznych. 

 

A. Mniejszości narodowe: 

� ............................................................................................................................. ................................... 

� ………………………………………………………………………………………………………… 

 

�…………………………………………………………………………………………………………. 

 

B. Mniejszości etniczne: 

� ............................................................................................................................. ................................... 

� ………………………………………………………………………………………………………                          

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie


Zadanie 18.                                                                                                        /3pkt/ …  

Do poniższych instytucji Unii Europejskiej dopisz ich siedziby: 

 

A. Europol ………………………………………………………………………. 

 

B. Trybunał Sprawiedliwości UE ……………………………………………….. 

 

 

C. Europejski Bank Centralny …………………………………………………… 

 

 

 

Zadanie 19.                                                                                                        /6pkt/ …                  

Podaj pełne nazwy konstytucyjnych organów państwa, których uprawnienia 

przedstawiono poniżej w tabeli. 

  

Udziela koncesji na nadawanie programów radiowych                   

i telewizyjnych 

 

Stoi na straży niezależności sędziów i sądów  

 

 

Stwierdza ważność wyborów parlamentarnych  

 

Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela 

określonych w Konstytucji oraz w innych aktach 

normatywnych.  

 

 

Kontroluje działalność organów administracji rządowej   

z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości  

i rzetelności 

 

 

Ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 20.                                                                                                        /3pkt/ … 

Uzupełnij zdania: 

 

Prezydent RP  jest wybierany na …………letnią kadencję. Ta sama osoba może pełnić tę funkcję  

 
tylko………… razy.  Kadencja  rozpoczyna się w dniu  złożenia przysięgi przed …………………….  

 

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

 


