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    Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego etapu: 51 

 

     Podpisy członków komisji: 

  1. Przewodniczący – ……………………………………………… 

  2. Członek komisji sprawdzający pracę – ………………………… 

  3. Członek komisji weryfikujący pracę – ………………………… 

 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
 

 

 

 

Informacje dla ucznia 

 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod 

ustalony przez komisję. 

 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 11 stron (zadania 1-25). 

 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

 

5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. 

Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” bezpośrednio 

na arkuszu. 
 

6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź 

znakiem „X”. 

 

7. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych 

miejscach. Pomyłki przekreślaj. 

 

 

 

 

KOD UCZNIA 

 

   

 

 

Etap: szkolny 

 

 

 

Czas pracy:  

90 minut 
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Materiał źródłowy do zadania 1. 

Fragment Konstytucji RP 

Art. 34. 

1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi (…) 

2. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego chyba, że sam się go zrzeknie. 

 

Zadanie 1. (0-1) 

Podaj nazwę zasady nabycia obywatelstwa przestawioną w materiale źródłowym. 

Nazwa zasady - ……………………………………………………………………………… 

 

 

Materiał źródłowy do zadania 2. 

Jest to część społeczeństwa złożona z pewnej liczby ludzi, którzy poczuwają się do wspólnoty z jakiegoś 

określonego powodu, nawiązują kontakty i stają się od siebie wzajemnie zależni, realizują ważne dla nich cele. 
                                                                                                                              Źródło: na podstawie: Szkolny słownik wiedzy o społeczeństwie. Red. Ł. Wordliczek. 

Zadanie 2. (0-1) 

Zaznacz prawidłową odpowiedź 

Typ zbiorowości społecznej, którą opisano w tekście to: 

A. grupa  

B. klasa  

C. warstwa  

D. krąg 

 

 

Zadanie 3. (0-3) 

Wpisz do tabeli nazwy postaw wobec narodu. 

 

Postawy wobec narodu 

Opis Nazwa 

A. Postawa i ideologia, której podstawowym założeniem jest uważanie narodu 

za najwyższą wartość. 

 

 B. Postawa charakterystyczna dla człowieka niepoczuwającego się do 

współodpowiedzialności za losy jakiegoś konkretnego narodu i głoszącego swą 

identyfikację z całą ludzkością. 

 

C. Postawa umiłowania własnej ojczyzny, połączona z szacunkiem dla innych 

narodów i krajów. 

 

                                                                                                                             Źródło: na podstawie: Szkolny słownik wiedzy o społeczeństwie. Red. Ł. Wordliczek. 

 

 

Materiał źródłowy do zadania 4. 

Większość żyjących w Polsce (…) mieszka w województwach opolskim i śląskim. Mniejsze (…) społeczności 

istnieją też w województwach dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, 

zachodnio-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Stali się oni mniejszością w 1945 r., kiedy to                 

w konsekwencji ustaleń konferencji poczdamskiej  przesunięto granice Polski na zachód. 
                                                                                                                                                                    Źródło: http://www.polska-...-interakcje.pl/articles/show/25 

 

Zadanie 4. (0-1) 

Podaj nazwę mniejszości, o której mowa w tekście. 

Nazwa mniejszości- …………………………………………………………………………… 
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Materiał źródłowy do zadania 5.  

Fragment Konstytucji RP 

Art. 35. 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych                        

i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz 

rozwoju własnej kultury. 

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, 

kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu 

spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej. 

 

Zadanie 5. (0-3) 

Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Podkreśl odpowiednią literę P (prawda)               

lub F (fałsz). 

 

Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. 

A. Osoby należące do mniejszości nie mają prawa do swobodnego 

posługiwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicznie. 

P F 

B. Osoby należące do mniejszości mają prawo do nauki języka mniejszości 

lub w języku mniejszości. 

P F 

C. Mniejszości narodowe i etniczne mogą promować swoją kulturę                       

w mediach publicznych. 

P F 

 

Materiał źródłowy do zadania 6. 

 

 
                                                                                                                          Źródło: http://legendgroup.pl/wp-content/uploads/2015/11/PEFRON_PNG-3.jpg 

Zadanie 6.1 (0-3) 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

Z jakim problemem walczy kampania społeczna: „Niewidzący pełnosprawni w pracy”? 

A. socjalizacja 

B. stygmatyzacja 

C. kontrola społeczna 

D. resocjalizacja 

6.2 Podaj dwa skutki społeczne zjawiska, do którego nawiązuje plakat. 

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

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

http://legendgroup.pl/wp-content/uploads/2015/11/PEFRON_PNG-3.jpg


4. z 11. 

 

Zadanie 7. (0-4) 

Uzupełnij tabelę – do każdego podziału grup społecznych dopisz przykład wybrany spośród podanych poniżej. 

 

A. Naród, zespół współpracowników w pracy 

Podział grup społecznych ze względu na rodzaj więzi 

Pierwotne 

1. …………………………………………. 

Wtórne 

2………………………………………….. 

 

B. Partia polityczna, subkultura 

Podział grup społecznych ze względu na stopień sformalizowania 

formalne 

3. …………………………………………. 

nieformalne 

4………………………………………….. 

 

Materiał źródłowy do zadania 8. 
Jest zbyt zróżnicowana, żeby nazywać ją klasą. W przypadku Polski mamy raczej do czynienia z kategorią społeczną. 

Klasa dopiero się kształtuje, ale można ją zlokalizować w strukturze społecznej. Przede wszystkim poprzez role 

zawodowe i generowane przez nią postawy. Do tej klasy zaliczamy specjalistów różnych dziedzin  i znaczną część 

polskiej inteligencji. Osoby wykonujące zawody charakteryzujące się wysoką złożonością. Są to osoby posiadające 

wyższe wykształcenie, co nie jest jednakże warunkiem koniecznym. Zasadniczo będą to więc lekarze, prawnicy, 

specjaliści od marketingu, dziennikarze, artyści. Wyróżnia ich też pewien poziom zamożności oraz, co najważniejsze, 

tendencja do udowadniania sobie i innym, że osiągnęli sukces. 
                                                                                                                                             Źródło: na podstawie http://www.instytutobywatelski.pl/5038/lupa-instytutu 

 

Zadanie 8. (0-1) 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

W tekście źródłowym przedstawiono kategorię społeczną zaklasyfikowaną przez autora jako 

A . klasa niższa 

B.  klasa średnia 

C.  klasa wyższa 

 

Materiał źródłowy do zadania 9. 
Na chwilę obecną brak jest w polskim systemie prawnym pełnego uregulowania tej instytucji, w konsekwencji trudno                  

o spójną definicję tej instytucji. W orzecznictwie sądowym przyjęło się, że oznacza trwały związek dwojga osób 

odmiennej płci, które nie zawarły związku małżeńskiego. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń określił tę instytucję jako 

"wspólne pożycie analogiczne do małżeńskiego, tyle że pozbawione legalnego węzła. Oznacza to istnienie ogniska 

domowego charakteryzującego się duchową, fizyczną i ekonomiczną więzią, łączącą mężczyznę i kobietę".  
                                                                                                                                                                           Źródło: na podstawie  http://www.adwokat-rodzinny.pl/13 

 

Zadanie 9. (0-1) 

Podaj prawną nazwę związku opisanego w tekście. 

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

 

Materiał źródłowy do zadania 10. 

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym- 

fragment. 

Art. 2. 1. (…) 

1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; 

3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 

4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie 

i ochronę; 

5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; 

6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 
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Zadanie 10. (0-1) 

Rozstrzygnij, które z przedstawionych mniejszości spełniają warunki zapisane we fragmencie ustawy. Wpisz 

do tabeli znak X. 

 

A. Karaimi, Romowie, Łemkowie, Tatarzy  

B. Niemcy, Żydzi, Ormianie, Rosjanie  

C. Romowie, Tatarzy, Czesi, Ukraińcy  

D. Karaimi, Niemcy, Żydzi, Czesi  

 

Materiał źródłowy do zadania 11. 

Oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, 

upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie            

z nimi sprzeczne. Współcześnie(…) to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu 

życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem, 

ale co cieszy się naszą akceptacją istnienia w imię demokratycznej wolności. 
                                                                                                                       Źródło:http://loonz.lbl.pl/unesco/new/index.php?option=com_content&view=article&id=75 

Zadanie 11. (0-1) 

Podaj nazwę postawy, którą opisano w tekście. 

Nazwa postawy ……………………………………………………………………………… 

 

 

Materiał źródłowy do zadania 12. 

Orin jest Tatarką i ma obywatelstwo polskie, mieszkała do niedawna z rodzicami w niewielkiej wsi na 

Podlasiu. Następnie wyjechała na studia do Warszawy. W ramach programu Erasmus wyjechała do Hiszpanii, 

gdzie kontynuuje studia.  
                                                                                                                                                                                                                             Opracowanie własne 

Zadanie 12. (0-3) 

Rozstrzygnij, czy w sytuacji przedstawionej w tekście Orin może głosować w wyborach na Prezydenta RP. 

Odpowiedź uzasadnij. 

Rozstrzygniecie - …………………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie- ………………………………………………………………………………… 

 

 

Materiał źródłowy do zadania 13. 

Organizacja, która posiada określone terytorium, ludność oraz suwerenny aparat władzy nadzorujący życie 

społeczeństwa na swoim obszarze. 
                                                                                                                                                       Źródło: Szkolny słownik wiedzy o społeczeństwie. Red. Ł. Wordliczek. 

Zadanie 13. (0-3) 

A. Podaj nazwę organizacji politycznej, o której mowa w materiale źródłowym. 

Nazwa organizacji- ………………………………………………………………………. 

B.  Na podstawie materiału źródłowego i wiedzy własnej podaj 2 funkcje organizacji wymienionej w tekście. 

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

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

 

Zadanie 14. (0-3) 

Podaj nazwy zasad państwa demokratycznego, które zawarto w artykułach Konstytucji RP. 

 

Treść artkułu Konstytucji RP Nazwa zasady państwa demokratycznego 
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 1. 
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. 
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 

prawa. 
3. 
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Materiał źródłowy do zadania 15. 
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, 

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, 

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, 

zarówno wierzący w Boga 

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, 

jak i nie podzielający tej wiary, 

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, 

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, 

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę 

zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji 

Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej (…). 
 

Zadanie 15. (0-3) 
Uzupełnij tekst, wpisując nazwę fragmentu aktu prawnego (A), nazwę aktu prawnego (B) oraz rok (C). 

Przytoczony fragment  aktu prawnego nazywany (A)………………….., czyli uroczystym wstępem do (B) 

……………………., najwyższego aktu prawnego w Polsce, uchwalonego w (C) roku ……….. .  

 

Materiał źródłowy do zadania 16. 
Bardzo mała liczba mieszkańców Korei Północnej ma dostęp do Internetu. Zazwyczaj mogą korzystać jedynie                            

z sankcjonowanego przez władze, odciętego od światowej sieci Internetu. (…) Rządowy komunikat wymienia 

YouTube'a, Facebooka, Twittera, Głos Ameryki i strony południowokoreańskich mediów jako przykłady tych witryn, 

które będą blokowane "przez pewien czas". (…) Władze podkreślają, że każdy, kto będzie próbował obejść blokadę, by 

dostać się na zakazane adresy www, a także będzie rozpowszechniał "wymierzone w republikę dane" stamtąd 

zaczerpnięte, będzie podlegał karze. W komunikacie nie określono wymiaru tej kary.                                                             
Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wladze-Korei-Polnocnej-przyznaja-blokujemy-dostep-do-mediow-spolecznosciowych,wid, 18246409,wiadomosc.html? 

ticaid=117e04 
 

Zadanie 16. (0-4) 

A. Podaj nazwę reżimu politycznego, który przedstawiono w tekście. 

 

Nazwa reżimu - …………………………………………………………………………….. 

 

B. Podaj trzy inne niż wymienione w tekście ograniczenia praw, które wprowadzają władze w opisanym 

reżimie politycznym. 

 

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

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

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

 

Materiał źródłowy do zadania 17. 
11 września na Białorusi odbyły się wybory parlamentarne, które od 1996 roku, nigdy nie zostały uznane na Zachodzie. 

Tradycyjnie, listę posłów sporządził sam prezydent z wyprzedzeniem. Tym razem nawet postanowił do niej włączyć dwie 

opozycjonistki. Kilka dni przed wyborami, obserwatorzy OBWE i PACE otrzymali pisma zawierające szczegółową listę 

przyszłych zwycięzców – pisze Dmitrij Bałkuniec na portalu Echo Moskwy. 

– Po zamknięciu lokali wyborczych, osobiście przeprowadziłem małe śledztwo, żeby przekonać się, jak idzie liczenie 

głosów. Szefowie komisji wyborczych otrzymywali telefonicznie polecenia, żeby zwiększać frekwencję, zwiększać lub 

zmniejszać ilość głosów na rzecz poszczególnych kandydatów. 
                                                                                                                                                               Źródło: http://kresy24.pl/lukaszenka-podaza-sladami-janukowycza/ 

Zadanie 17. (0-2) 

A. Podaj nazwę reżimu politycznego, który opisano w tekście. 

Nazwa reżimu- ……………………………………………………………………………… 

 

B. Podaj nazwę prawa, którego naruszenie przedstawiono w materiale źródłowym. 

Prawo - ……………………………………………………………………………………….. 

http://wiadomosci.wp.pl/query,youtube,szukaj.html
http://wiadomosci.wp.pl/query,w%B3adze,szukaj.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wladze-Korei-Polnocnej-przyznaja-blokujemy-dostep-do-mediow-spolecznosciowych,wid,18246409,wiadomosc.html
http://kresy24.pl/lukaszenka-podaza-sladami-janukowycza/
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Materiał źródłowy do zadania 18. 

To pojęcie, które od niedawna bardzo często pojawia się nie tylko w podręcznikach, ale i w języku potocznym. 

W związku z budowaniem Europy regionów często podkreśla się przywiązanie nie do państwa, ale do węższej 

społeczności lokalnej. Rozumiana bywa jako miejsce dzieciństwa, zakorzenienia, bliska. Nie jest to tylko 

pojęcie geograficzne. Bardziej wiąże się z wartościami i określoną moralnością. Obecnie jej ideę często 

przeciwstawia się zagubieniu człowieka w świecie, globalizacji i unifikacji. Każdy ma potrzebę odniesienia do 

stałych i niezmiennych punktów oparcia, wartości. Miejsca niezmiennego, przypisanego każdemu człowiekowi 

raz na zawsze, bo można się urodzić tylko w jednym miejscu. 
                                                                                                                                                                  Źródło: na podstawie http://motywy-literackie.klp.pl/ser-62.html 

 

 

Zadanie 18. (0-1) 

Podaj nazwę określenia tzw. węższej społeczności lokalnej, o której mowa w tekście. 

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

 

 

 

Zadanie 19. (0-3) 

Dopisz do podanych fragmentów tekstów nazwy tradycji demokratycznych.  

 

Fragment tekstu Nazwa tradycji 

demokratycznej 

A. Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami 

raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój 

demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na 

mniejszości. W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu 

prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze względu na 

jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, jakim 

się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, ubóstwo albo 

nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów. 
                                                                 Źródło: www.id.uw.edu.pl/~jacekwas/MOWA%20PERYKLESA. 

 

B. My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić 

sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, 

podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego 

potomstwa dobrodziejstwa wolności, wprowadzamy i ustanawiamy dla 

Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję 
                     Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Preambu%C5%82a_Konstytucji_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych

 

 

C. Ustawa rządowa 3. maja 1791. 

STANISŁAW AUGUST 

z  b o ż e j  ł a s k i  i  w o l i  n a r o d u  k r ó l  p o l s k i  

(…)mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra 

powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej 

granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucyę uchwalamy; i tę 

całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopókiby naród                  

w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby 

odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucyi dalsze ustawy 

sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają. 
                                                                      Źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Ustawa_rz%C4%85dowa 

 

 

 

 

 

http://motywy-literackie.klp.pl/ser-62.html
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Zadanie 20. (0-4) 

Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenia dotyczące wyborów demokratycznych są prawdziwe, czy fałszywe. 

Podkreśl odpowiednią literę P (prawda) lub F (fałsz). 

 

Zasady wyborów demokratycznych w Polsce. 

 

A. Zasada równości oznacza, że każdy obywatel dysponuje jednym 

głosem, tak samo ważnym. 

P F 

B.  Zasada tajności głosowania oznacza, że wybory są anonimowe                   

i tajne. 

P F 

C. Zasada powszechności oznacza, że mogą głosować wszyscy 

uprawnieni obywatele. 

P F 

D. Zasada bezpośredniości oznacza, że wybieramy naszych 

przedstawicieli. 

P F 

 

 

Materiał źródłowy do zadania 21. 

Jest jednym  z organów szkoły. Jest to organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność 

uczniowską. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli.  Zasady wybierania 

przedstawicieli uczniów  muszą zostać ustalone w regulaminie, który jest uchwalany przez uczniów. 

                                                                                                                                                                             Źródło: na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/ 

 

Zadanie 21. (0-1) 

Podaj nazwę organu, o którym mowa w materiale źródłowym. 

 

Nazwa- …………………………………………………………………………. . 

 

 

 

 

Zadanie 22. (0-3) 

Dopisz do podanych sytuacji nazwy funkcji mediów.  Odpowiedzi wybierz spośród podanych: rozrywkowa, 

opiniotwórcza, informacyjna, kontrolna. 

 

Lokalna gazeta powiatu lublinieckiego poinformowała                  

o kolejnym groźnym wypadku drogowym na lokalnym 

przejeździe kolejowym. 

1. 

Monika Olejnik w swoim programie pozyskała od pana 

premiera informacje na temat realizacji budżetu państwa. 

2. 

W programie telewizyjnym Siedem dni świat widzowie 

usłyszeli komentarze dziennikarzy korespondentów 

różnych państw na temat  wydarzeń w Polsce. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_%28o%C5%9Bwiata%29
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Materiał źródłowy do zadania 23. 

 

 
                                                                                                        Źródło: http://www.naszelapy.pl/wp-content/uploads/2015/09/referendum_karta_z_pytaniami1.jpg 

 

 

 

Zadanie 23. (0-2) 

 

A. Podaj nazwę rodzaju demokracji, której dotyczy materiał źródłowy. 

 

Nazwa rodzaju demokracji- ………………………………………………………………… 

 

B. Podaj inny niż w materiale źródłowym  przykład tego rodzaju demokracji, który występuje w Polsce. 

 

………………………………………………………………………………………………. 
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Materiały źródłowe do zadania 24. 
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Zadanie 24. (0-4) 

Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe. Podkreśl odpowiednią literę P (prawda)  

lub F (fałsz). 

 

A. Respondenci najczęściej wskazywali zachowania proekologiczne, jako 

zachowania nie świadczące o patriotyzmie. 

P F 

B. Więcej respondentów uważa, iż o patriotyzmie świadczy płacenie podatków    

niż przestrzeganie przepisów. 

P F 

C.  Głosowanie jako aktywność polityczna, to najczęściej wymieniane przez 

respondentów zachowanie, które świadczy o patriotyzmie. 

P F 

D. Obchodzenie w rożny sposób świąt narodowych jest wymieniane przez 

respondentów jako czynnik, który zarówno świadczy, jak i nie świadczy                     

o patriotyzmie. 

P F 

 

 

 

 

Zadanie 25. (0-4) 

Do podanych przykładów dopisz nazwy motywacji, którymi kierujemy się, głosując w wyborach.  

Odpowiedzi wybierz spośród: wygląd zewnętrzny, pieniądze, sympatia/antypatia, bezpieczeństwo, 

światopogląd. 

 

A. Tak bardzo kogoś nie lubimy, że aby tylko nie wygrał, 

wybierzemy któregoś z jego rywali lub zwyczajnie – dany 

kandydat wywołuje w nas tyle pozytywnych emocji, że bez 

wdawania się w szczegóły będzie naszym pierwszym wyborem. 

 

B. Analizujemy naszą sytuację materialną. W zależności od 

posiadanej wiedzy z zakresu ekonomii oraz cennych 

umiejętności: wyciągania wniosków i przewidywania, 

dokonywany wybór będzie konsekwencją odpowiedzi na 

pytanie: „Co jest najkorzystniejsze dla moich finansów?”  

 

C. Cóż po bogactwach, kiedy policja i sądy nie radzą sobie                                    

z przestępczością, przeróżne występki są bagatelizowane                         

i żyjemy w ciągłym napięciu związanym z obawą o siebie                         

i bliskich.  

 

D. Bez względu jednak na to jakimi zasadami się kierujemy, w jakie 

przekonania wierzymy oraz jakie jest ich źródło, im silniej są one                  

w nas zakorzenione, tym chętniej zagłosujemy w zgodzie                        

z samym sobą, bez względu na wszystkie inne czynniki. 

 

                                                                                       Źródło: na podstawie: http://www.liduk.pl/polityka/czym-sie-kierowac-idac-wybory-polityczne-motywacje/ 


