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                   Tarnobrzeg 30.03.2019 r. 

      KOD ucznia ……………… 
 

 

 

I HETMAŃSKI KONKURS NAUK SPOŁECZNYCH 

Etap finałowy 2019 
 

 

 

Instrukcja dla uczestnika: 

 Sprawdź kompletność arkusza i jakość wydruku. Arkusz zawiera 6 stron. Wszelkie 

nieprawidłowości zgłoś komisji konkursowej. Komisja zdecyduje o ewentualnej 

wymianie arkusza. 

 

 W miejscu przeznaczonym na kod uczestnika, wpisz numer kodu, który znajdziesz na 

kartce z Twoim nazwiskiem. Znajduje się ona na stoliku, przy którym będziesz pisał.    

W żadnym miejscu na teście nie umieszczaj swojego imienia i nazwiska!!! 

 

 

 Wykonuj dokładnie polecenia podane do każdego zadania. Pamiętaj, iż w zadaniach 

znajduje się różna ilość poprawnych lub nie poprawnych odpowiedzi.  

(Test wielokrotnego wyboru) 

 

 W zadaniach otwartych wpisuj odpowiedzi drukowanymi literami. 

 

 Odpowiedzi błędne przekreśl a przy poprawionej odpowiedzi napisz słowo „poprawna” 

 

 Na napisanie testu masz 60 minut, czas egzaminu rozpocznie się po zakończeniu 

czynności organizacyjnych i zostanie zapisany na tablicy. 

 

 Test wypełniaj czarnym lub niebieskim długopisem. 

 

 Przed zakończeniem pracy, sprawdź kodowanie testu, podnieś rękę i czekaj, aż członek 

komisji egzaminacyjnej odbierze od Ciebie pracę i pozwoli Ci opuścić salę. 

 

 Brak wykonania zasad zapisanych w instrukcji może być podstawą do dyskwalifikacji 

uczestnika zawodów przez Komitet Główny KNHS. 
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Numer 

zadania 

 

Treść zadania oraz udzielone przez ucznia odpowiedzi 

Uzyskane 

punkty 

 

Wypełnia 

egzaminator 

                               Blok stały konkursu HKNS 

 

 

1 Wpisz znak X przy poprawnej(ych) odpowiedzi(ach). (1 punkt ) 

Proces stawania się przez człowieka członkiem społeczeństwa, poprzez 

nabywanie m. in. osobowości, wartości, norm nazywamy: 

 konfliktem                   internalizacją               socjalizacją 

 

 

2  

Wpisz słowo Prawda lub Fałsz wobec informacji odnoszących się do 

Piramidy Potrzeb A. Maslowa: (4 punkty) 

a)Potrzebę wiedzy i rozumienia zaliczamy do potrzeb kulturalnych 

(rozwoju) …………..…. 

b)Potrzeba posiadania dachu nad głową, jest przykładem potrzeby 

bezpieczeństwa …………….. 

c) Wraz z przechodzeniem na wyższe kategorie potrzeb w Piramidzie 

rośnie populacja ludzi odczuwających takie potrzeby i na tym polega 

genialność klasyfikacji Maslowa …………………………. 

d) Potrzeba uznania należy do tzw. potrzeb społecznych ……………… 

 

 

3  

Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów polega 

na: 

 A. Podjęciu bezpośredniej rozmowy przez strony konfliktu, 

 B. Poddaniu konfliktu pod osąd społeczny,  

 C. Rozstrzygnięciu konfliktu przez wybranego arbitra, 

 D. Pośredniczeniu osoby bezstronnej w sporze w celu ułatwienia 

stronom konfliktu osiągnięcia porozumienia, 

 

 

4 Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Pogląd, iż człowiek jest istotą społeczną sformułował: 

 A. Arystoteles 

 B. Eurypides 

 C. Heraklit 

 D. Tomasz Hobbes  

 

5 Wpisz nazwy trzech mniejszości etnicznych występujących w Polsce. 

Uznanych za mniejszości Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. (3p.) 

Nazwy mniejszości:  

1) ………………………………………….. 

2) ………………………………………….. 

3) ………………………………………….. 

 

 

6 Wpisz nazwę zdefiniowanej poniżej postawy wobec Narodu. (1p.) 
Postawa charakteryzująca się wrogością i niechęcią wobec 

przedstawicieli innych narodów, religii i kultur. Najczęściej wynikająca ze 

strachu wobec innych nacji i postrzegania ich w sposób stereotypowy. 

Nazwa postawy - ……………………………….. 
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7 Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Oficjalny i zgodny z ustawą tytuł polskiego Hymnu brzmi: 

 A. Pieśń Legionów 

 B. Jeszcze Polska nie umarła 

 C. Mazurek Dąbrowskiego 

 D. Hymn Rzeczpospolitej Polskiej 

 

 

8 Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Oficjalny poziom bezrobocia w Polsce obecnie wynosi około: 

 A. 5% 

 B. 10% 

 C. 0% 

 

9 Do cech definicyjnych państwa wg G. Jellinka nie zaliczamy. 

Wstaw znak X, przy dwóch prawidłowych odpowiedziach. (2p.) 

 terytorium                                        prawo 

 ludność                                            obywatelstwo 

 

 

10  Uzupełnij poniższą tabelę na temat formy państw w niej 

zaprezentowanej. Każdy poprawnie wypełniony wiersz da Ci jeden 

punkt. (4 punkty): 

 
Państwo Forma 

rządów 

Reżim Ustrój 

terytorialny 

Głowa 

państwa 

Polska 

(przykład) 

Republika demokratyczny unitarne Andrzej 

Duda 

USA    Donald 

Trumph 

 

Białoruś   unitarne 

 

 

Wielka 

Brytania 

 demokratyczny 

 

  

Korea 

Północna 

  unitarne  

 

 

11  Wstaw znak X przy zasadzie (ach) demokracji, jaka została złamana, 

na zaprezentowanym poniżej obrazku (1p.): 

 
 A. zasada suwerenności ludu 

 B. zasada podziału i równowagi władz, 

. C. zasada zachowania praw mniejszości 

 D. zasada praworządności i konstytucjonalizmu 
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12 Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Poprzez instytucję konstruktywnego votum nieufności, Polska jest 

podobna ustrojowo do systemu rządów: 

 A. gabinetowo - parlamentarnego 

 B. kanclerskiego 

 C. komitatowego 

 D. prezydenckiego 

 

 

13 Wpisz nazwę kultury politycznej przedstawionej poniżej. (1p.) 

Zainteresowanie jednostek sprawami publicznymi ogranicza się wyłącznie 

do spraw związanych z własną rodziną czy miejscowością. Typ 

charakterystyczny dla społeczeństw o niskim rozwoju cywilizacyjnym 

Nazwa kultury - ……………………………… 

 

 

14 Do podanych poniżej partii przyporządkuj ich charakter ideowy. 

Wybierz z zaproponowanych: lewicowa, centro – prawicowa, 

liberalna, centro – lewicowa. (2p.) 

a) PSL - …………………………………. 

b) PiS - ………………………………….. 

 

 

15  Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Traktat akcesyjny przystąpienia Polski do Unii Europejskiej podpisał 

premier: 

 A. Leszek Miller 

 B. Jerzy Buzek 

 C. Donald Tusk 

 D. Hanna Suchocka 

 

 

                         Blok zmienny konkursu HNKS 

 

 

16 Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Według Kodeksu Wyborczego obowiązuje w okręgach wyborczych do 

Sejmu system przyznawania mandatów, dla poszczególnych komitetów 

nazywany metodą: 

 A. d`Hondta 

 B. Hare`a- Niemeyera 

 C. Sainte - Lague 

 D. Sainte – Lague - zmodyfikowaną 

 

 

17 Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Warunkiem konstytucyjnym wejścia w życie ustawy jest jej: 

 A. uchwalenie 

 B. ogłoszenie 

 C. podpisanie 

 D. wydanie przepisów wykonawczych 

 

 

18 Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Jak nasza Konstytucja traktuje Kościół Rzymskokatolicki: 

 A. kościół ten jest w Polsce kościołem panującym, 

 B. wśród równouprawnionych kościołów Kościół Rzymskokatolicki 

odgrywa szczególną rolę, 

 C. wszystkie kościoły i związki wyznaniowe są równouprawnione 
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19 Wpisz nazwę jakiego organu Sejmu skład poniżej przedstawiono a 

następnie podaj imię i nazwisko osoby kierującej pracą tego organu. 

(2p.) 

Skład: marszałek Sejmu, wicemarszałkowie Sejmu, przewodniczący 

klubów i kół poselskich oraz osoby inne wymienione w Regulaminie 

Sejmowym 

Nazwa organu - …………………………………………….. 

Imię i Nazwisko osoby kierującej organem - …………………………. 

 

 

20 Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Kadencja Sejmu kończy się : 

 A. w dniu zebrania się Sejmu następnej kadencji, 

 B. w dniu poprzedzającym dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji 

 C. nie później niż 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia 

kadencji, 

 D. nie później niż 30 dni przed upływem końca kadencji 

 

 

21 Wpisz słowo Prawda lub Fałsz wobec informacji odnoszących się do 

konstytucyjnych metod głosowań w polskim Sejmie: (4 punkty) 

a)Trzecie głosowanie nad ustawą w Sejmie odbywa się większością 

bezwzględną  przy zachowaniu quorum        …………..…. 

b)Odrzucenie veta Prezydenta RP do ustawy dokonuje Sejm w głosowaniu 

większością kwalifikowaną 3/5 ustawowej liczby posłów …………….. 

c) Samorozwiązanie Sejmu następuje większością 2/3 ustawowej liczby 

posłów …………………………. 

d) Odrzucenie veta Senatu do ustawy dokonuje Sejm w głosowaniu 

większością zwykłą ……………… 

 

 

22 Odpowiedz na poniższe pytania. (4 p.) 

a) Jaką nazwę nosi organ konstytucyjny, zwoływany przez 

Prezydenta RP a składający się z Prezydenta RP i Rady 

Ministrów?           ……………………………………. 

b) Jak nazywamy uprawnienia Prezydenta RP, nie wymagające 

kontrasygnaty Prezesa RM, zawarte w art.144 Konstytucji? 

……………………………………………………………… 

c) Jaką nazwę nosi procedura skierowania przez Prezydenta RP 

ustawy do druku w Dzienniku Ustaw RP (jej ogłoszenie)? 

……………………… 

d) Jak nazywa się uchwała Sejmu RP, akceptująca sprawozdanie 

Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej? 

………………………………………………………… 

 

 

23 Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP mogą przedłożyć: 

 A. 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat, Prezydent RP, 

 B. co najmniej 100 tys. obywateli, 

 C. Rada Ministrów, Sejm, Senat lub Prezydent RP 

 D.  minimum 15 posłów RP, 

 

 

24  

Wpisz właściwe nazwy organów władzy w powiecie (niegrodzkim) 

(1p.) 

a) organ władzy wykonawczej - …………………………. 

b) organ władzy uchwałodawczo – kontrolnej - …………………….. 
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25 W miejsca wykropkowane wstaw nazwy sądów i trybunałów 

występujących w Polsce: (2p.) 

 

                          SĄDY i TRYBUNAŁY 

 

   Sądy powszechne        Sądy administracyjne        Trybunały 

 

Sąd Najwyższy                 ………………………       ……………. 

 

…………………               wojewódzkie sądy            ……………… 

                                              administracyjne 

sądy okręgowe 

 

…………………. 

 

 

26 Wpisz w miejsca wykropkowane nazwy środków odwoławczych od 

wyroków, występujących w polskim systemie sądownictwa 

powszechnego. (2p.) 

Jeśli sprawa toczy się przed sądem rejonowym to …………………. od 

nieprawomocnego wyroku wnosi się do sądu okręgowego a jego wyrok, z 

natury prawomocny zaskarża się poprzez ……………… do Sądu 

Najwyższego. 

 

27 Podaj nazwę organizacji, której logo zaprezentowano poniżej oraz 

napisz czy Polska jest jej członkiem. (1p.) 

       Nazwa  - ……………………….. 

(Członkostwo Polski) ………………………………………….. 

 

 

28  W ostatnim czasie Polska obchodziła rocznicę przystąpienia do 

NATO, napisz która to była rocznica oraz podaj nazwę jednego z 

państw, które razem z Polską przystąpiło do tej organizacji. 

Równocześnie głównym problemem UE jest brexit Wielkiej Brytanii 

podaj datę dzienną, kiedy on powinien, pierwotnie nastąpić. (2p.) 

Rocznica - ……………………… 

Nazwa państwa - ………………………….. 

Data - ………………………………….  (dzienna) 

 

 

29 Podpisz zdefiniowane poniżej pojęcie ekonomiczne. (1p.) 

Informuje ona nas o tym jak zmiana ceny produktów wpływa na wielkość 

zawieranych transakcji na te produkty. 

Jest to - ……………………………….. 

 

 

30  Wpisz znak X przy poprawnej odpowiedzi. (1 punkt) 

Zakup dóbr luksusowych jest tym większy im bardziej rośnie ich 

cena. Zjawisko to nazywamy : 

 A. paradoksem Giffena 

 B. Krzywą Lefera 

 C. paradoksem Veblena 

 D. prawem popytu 
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