……………………………………………………………………………….……
Imię/imiona ucznia
……………………………………………………………………………………
Nazwisko ucznia

Pieczątka szkoły

……………………………………………………………..…………………….
Data i miejsce urodzenia
……………………………………………………………………………………
Klasa
…………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
ETAP SZKOLNY
ROK SZKOLNY 2017/2018

Szanowny Uczniu,
witaj na etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie. Przeczytaj uważnie
instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.
1. Arkusz liczy 8 stron i zawiera 23 zadania.
2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je
Komisji Konkursowej.
3. Zadania czytaj uważnie.
4. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem.
5. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
6. Błędnie zamalowaną kratkę otocz kółkiem.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną.
8. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.

Powodzenia!
Czas pracy: 60 minut
Liczba punktów możliwych do uzyskania: 60
Zadanie 1. Uzupełnij zdania wpisując brakujące wyrazy we właściwe miejsca. / 0-3 /
Największą jednostką podziału administracyjnego w Polsce jest ……………….…………..….. .
Wojewodę powołuje i odwołuje……………..………………….. . Wojewodą warmińsko-mazurskim jest
obecnie……………. …………………….………..………………..( imię i nazwisko).
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Zadanie 2. Połącz mapę z odpowiednim opisem. / 0-2 /
1.

2.

https://pl.wikipedia.org

A
B
C
D

Mapa 1.
Mapa 2.

Podział administracyjny Polski w latach 1946 - 1975
Podział administracyjny Polski w latach 1975 - 1998
Podział administracyjny Polski od 1999 roku
Podział administracyjny Polski od 2000 roku

Zadanie 3. W miejsce kropek wpisz, ile lat trzeba mieć minimum, aby kandydować na urząd. /0-4/
a) Posła …………….,
b) Senatora …………..,
c) Prezydenta RP ………………,
d) Radnego …………………….
Zadanie 4. Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania. / 0-1 /
Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji
zasady równego traktowania . Obecnie jest nim
A

Adam Bodnar.

B

Ewa Łętowska.

C

Marek Michalak.
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Zadanie 5. Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania. / 0-1 /
Polska jest przykładem kraju o systemie
A

jednopartyjnym.

B

dwupartyjnym.

C

wielopartyjnym.

Zadanie 6. Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania. / 0-1 /
W tłumaczeniu na język polski skrót NGO oznacza
A

partię rządzącą.

B

organizację pozarządową.

C

partię opozycyjną.

D

związek zawodowy.

Zadanie 7. Zamaluj kratkę przy właściwej odpowiedzi / 0-1 /
Czy właściciel hurtowni spożywczej, który często zaniża wysokość płaconych przez siebie podatków może
zostać postawiony za swój czyn przed Trybunałem Stanu?
TAK
NIE
Zadanie 8. Podaj nazwy organów władzy, o których mowa w poniższych fragmentach Konstytucji. / 0-3 /
Fragment Konstytucji RP

Organ
władzy

W czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi .
(Art. 134. ust. 2.)
Sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie
określonym przepisami Konstytucji i ustaw. (Art. 95. ust. 2.)
Prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.
(Art. 146. ust. 1.)

1.
2.
3.

Zadanie 9. Zamaluj kratkę przy prawdziwym zdaniu / 0-1 /
A

B

C

Sejm może odrzucić weto Prezydenta większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów.
Sejm może odrzucić weto Prezydenta większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów.
Sejm może odrzucić weto Prezydenta głosami 51 % posłów.
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Zadanie 10. Zapoznaj się z fragmentem Konstytucji RP i określ na jego podstawie, czy poniższe zdania
są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz w odpowiednie miejsce „ Prawda” ( zdanie prawdziwe) lub „ Fałsz”
( zdanie fałszywe) i podaj odpowiedni numer artykułu / 0- 6 /
Rozdział X
FINANSE PUBLICZNE
Art. 217.
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania
i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy.
Art. 219.
1. Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej.
2. Zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz
wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej, a także zasady i tryb
wykonywania ustawy budżetowej określa ustawa.[…]
Art. 220.
1. Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych przez Radę Ministrów nie może
powodować ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projekcie
ustawy budżetowej.
2. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie
zobowiązania w centralnym banku państwa.
Art. 221.
Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany
ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji
finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.
Art. 225.
Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona
przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14
dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Zdanie

1.

Grupa 100 tysięcy obywateli może złożyć w Sejmie projekt
ustawy budżetowej

2.

Sejm uchwala budżet państwa na okres minimum 6 miesięcy

3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych może podwyższyć
minister finansów w drodze rozporządzenia

Prawda/fałsz

Numer
artykułu
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Zadanie 11. Połącz osobę z zajmowanym przez nią stanowiskiem. / 0-3 /

1.

A

Marszałek Sejmu RP

B

Marszałek Senatu RP

C

Minister rolnictwa i rozwoju wsi

D

Minister edukacji narodowej

E

Minister zdrowia

Anna Zalewska
2.
1
2
3
Konstanty Radziwiłł

3.

Marek Kuchciński
Zadanie 12. Uzupełnij tabelę wpisując, do jakiego sądu może odwołać się osoba, która nie zgadza się z
wyrokiem wydanym przez sąd I instancji / 0-3 /
Sąd I instancji
1.

Sąd rejonowy

2.

Wojskowy sąd garnizonowy

3.

Wojewódzki sąd administracyjny

Sąd II instancji

Zadanie 13. Wymień 4 obowiązki polskiego obywatela / 0-4/
a) ………………………………………………………………………………………………….……..
b)…………………………………………………………………………………………………………
c)…………………………………………………………………………………………………………
d)…………………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 14. Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania. / 0-1 /
Chcąc wyrobić dowód osobisty należy udać się do
A

do urzędu gminy.

B

do urzędu wojewódzkiego.

C

do starostwa powiatowego

D

do urzędu stanu cywilnego

Zadanie 15. Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania. / 0-1 /
Szacunek wobec tradycji i przeszłości oraz krytyka rewolucji i gwałtownych zmian to poglądy
A

anarchisty.

B

konserwatysty.

C

liberała.

D

socjalisty.

Zadanie 16. Podaj dwie strony konfliktu, do którego nawiązuje poniższa ilustracja. / 0-2 /
………………………..……….. oraz

……………………………………….

www.tvn24.pl

Zadanie 17. Określ, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe .Wpisz w odpowiednie miejsce
„ Prawda” ( zdanie prawdziwe) lub „ Fałsz” ( zdanie fałszywe). /0-4/

1.
2.

ZDANIE
Francja, podobnie jak Polska, to kraj unitarny
Austria jest przykładem państwa o systemie kanclerskim

3.

Stany Zjednoczone i Rosja są przykładami państw federacyjnych

4.

Polska jest przykładem kraju o systemie parlamentarno - gabinetowym

Prawda/Fałsz
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Zadanie 18. Wykonaj polecenia na podstawie fotografii ./0-3/
a) Podaj imię i nazwisko polityka przedstawionego na zdjęciu.
……………..……….……….
b) Podaj nazwę państwa, z którego pochodzi.
……………………..………..
c) Podaj, jakie zajmuje stanowisko.
………………....…………….
http://www.france24.com

Zadanie 19. Napisz, czy państwa zaznaczone na mapie są republikami czy monarchiami. Właściwe
określenie wpisz obok litery oznaczającej państwo. /0-5/

A - ……………………………….
B - ………………….…………….
A
C - …………………..……………
W
D - ………………………………..
pi
sz
E - ………………………………..
cy
B
ta
t
D
z
E
d
o
k
C
u
m
e
nt
u
al
Zadanie 20. Określ, które wydarzenie miało miejsce najwcześniej i wstaw obok niego literę „A”,
b
a które wydarzyło się najpóźniej i wstaw obok niego literę „B”. /0-2/
o
p
WYDARZENIE
Litera
o
1.
Podpisanie traktatu w Maastricht
ds
2.
Przystąpienie Polski do UE
3.
Podpisanie traktatów rzymskichu
m
4.
Podpisanie traktatu lizbońskiegoo
w
a
ni
e
in
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Zadanie 21. Połącz instytucje unijne z ich zadaniami. Obok cyfry wpisz właściwą literę . /0-3/
1-……….
2-…… ….
A Jest głównym organem decyzyjnym, tworzą ją
3-……….
ministrowie z rządów państw członkowskich
1.

Trybunał
Sprawiedliwości

B

Pełni funkcję doradczą i kontrolną,
reprezentuje obywateli Unii

2.

Parlament
Europejski

C

Wyznacza główne kierunki rozwoju Unii, w jej skład
wchodzą szefowie państw i rządów

3.

Rada
Europejska

D

Czuwa nad przestrzeganiem prawa przez członków UE

Zadanie 22. Zapoznaj się z danymi umieszczonymi w tabeli i określ na ich podstawie, czy poniższe
zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz w odpowiednie miejsce „ Prawda” (zdanie prawdziwe) lub
„ Fałsz” (zdanie fałszywe). / 0-2 /.
Dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego wg województw
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20162017,1,12.html

WOJEWÓDZTWO
Dolnośląskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Warmińskomazurskie
Zachodniopomorskie

1.

2.

3 lata
2015/16 2016/17
74,0
77,4
62,1
57,8

71,0
76,2
60,7
55,0

67,8

66,0

Dzieci w wieku
4 lata
5 lat
2015/16 2016/17 2015/16 2016/17
w % ogółu dzieci w danym wieku
82,7
84,9
96,8
89,1
89,6
91,3
101,1
95,9
79,7
80,4
95,3
89,8
72,3
73,0
93,1
82,6
76,2

78,6

94,5

6 lat
2015/16 2016/17
x
x
x
x

85,0

ZDANIE
W roku szkolnym 2016/2017 w województwach warmińsko-mazurskim i
zachodniopomorskim w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym liczba
dzieci czteroletnich w placówkach wychowania przedszkolnego spadła
Liczba pięciolatków, we wszystkich podanych w tabeli województwach,
uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym 2016/2017 była niższa niż rok wcześniej

x

74,8
79,9
85,4
73,3
72,4

Prawda/Fałsz

Zadanie 23. W każdym zdaniu skreśl jeden fragment w nawiasie ( błędny ), tak aby zdanie było

prawdziwe. /0-4/
1. Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzona została w ( 1945 / 1946 ) roku.
2. ( Konstytucja Narodów Zjednoczonych / Karta Narodów Zjednoczonych ) określa najważniejsze
cele działania ONZ.
3. Światowa Organizacja Zdrowia znana jest pod angielskim skrótem (WHO / FAO ).
4. Jednym ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (jest Rosja / są Niemcy).
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