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         Tarnobrzeg 02.04.2022 r. 

 
 

IV HETMAŃSKI KONKURS NAUK SPOŁECZNYCH 

Etap finałowy 2022 

 

 

KOD ucznia - .......................................  Liczba uzyskanych punktów - .......................... 

 

 

 

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. Otrzymałeś ją podczas sprawdzania listy obecności na 

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

 

 

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

może się  znajdować 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 45 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 

 

 

Do uzyskania 

25pkt. 

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

Jacek nie zgodził się na ucieczkę z klasą z zajęć szkolnych, pomimo 

usilnych namów ze strony kolegów. Jacek wykazał się postawą: 

 altruistyczną      konformistyczną     nonkonformistyczną 

 

 

3 Cechy jakiego zjawiska, którego jednym z twórców był Henry 

David Thoreau  wymieniono: ma ono charakter zbiorowy, polega 

na złamaniu prawa, jest działaniem dla dobra ogółu i w imię 

wyższych wartości, jego uczestnicy godzą się na poniesienie 

konsekwencji za złamanie prawa. (2punkty) 

Zjawisko to nazywa się - …………………………………………. 

 

 

4 Podpisz zjawisko socjologiczne i prawne, które zdefiniowano 

poniżej: Jest to równoprawny związek kobiety i mężczyzny powstały 

w sposób uregulowany normami prawnymi i powodujący 

przewidziane prawem skutki. (1 punkt) 

Zjawisko to nazywa się - …………………………………………. 

 

 

5 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 

……………… 

 

 

6  

Podkreśl poprawne odpowiedzi lub odpowiedź w poniższych 

zadaniach testowych (5p.): 

 

a) Pierwszym Prezydentem III RP był wybrany w 

wyborach powszechnych: 

Wojciech Jaruzelski 

Lech Kaczyński 

Lech Wałęsa 

Aleksander Kwaśniewski 
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b) Polska  weszła do NATO w roku: 

2000 

              1999 

2004 

1989 

 

c) Ministrem Obrony Narodowej obecnie jest: 

Mariusz Błaszczak 

Antoni Maciarewicz 

Przemysław Czarnek 

Jarosław Gowin 

 

d) W skład obecnej koalicji rządowej wchodzą poniższe 

partie: 

Koalicja Obywatelska 

Solidarna Polska 

Prawo i Sprawiedliwość 

Polskie Stronnictwo Ludowe 

 

e) Konflikt w Donbasie nie rozgrywa się na terytorium: 
Ukrainy 

Federacji Rosyjskiej 

Republiki Donbasu 

Białorusi 

 

7  

Odpowiedz na pytania do poniższej grafiki ( 6p.) : 

 
 

a) Podaj imię i nazwisko zaprezentowanego polityka (2p.) 

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

b) Jaką funkcję polityczną obecnie pełni oraz w jakim 

państwie. (2p.) 

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

c) Tydzień temu przebywał on w naszym kraju. Jakie 

miasto najbliższe nam odwiedził? (1p.) 

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

d) W jakiej sprawie przyleciał do Polski? (1p.) 

......................................................................................... 
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8 Podkreśl poprawną odpowiedź w poniższych zadaniach 

testowych (5 punktów): 

 

1) Program reform podatkowych, który wszedł w życie 1 

stycznia 2022 r. nosi nazwę: 

a) Nowy Porządek, 

b) Nowy Ład 

c) Nowe podejście 

d) Podatki plus 

 

2) Liczba uchodźców ukraińskich, którzy przekroczyli do 

dziś polską granicę jest: 

a) mniejsza niż milion 

b) mniejsza niż trzy miliony 

c) większa  niż trzy miliony 

d) niepoliczalna 

 

3) Sekretarzem generalnym NATO jest obecnie: 

a) Borys Johnson 

b) Donald Tusk 

c) Jens Stoltenberg 

d) Antonio Guterres  

 

4) Ministrem spraw zagranicznych Ukrainy jest obecnie: 

a) Siergiej Ławrow 

b) Wołodymyr Zełenski 

c) Dmytro Kułeba 

d) Piotr Sahajdaczy 

 

5) Który artykuł Traktatu Północnoatlantyckiego mówi, iż 

każdy atak na któregoś z członków organizacji jest 

atakiem na pozostałe państwa członkowskie traktatu.  

a) Artykuł 7 

b) Artykuł14 

c) Artykuł 5 

d) Artykuł 10 

 

 

 

                   Blok zmienny konkursu HNKS 

 

 

9 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 

 

 

10 Podkreśl poprawne części odpowiedzi, zgodne z Konstytucją 

RP, dotyczące metod głosowań w polskim Sejmie (3p.): 
 

a) Trzecie głosowanie nad projektem ustawy odbywa się 

większością względną / bezwzględną przy zachowaniu 

quorum. 
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b) Odrzucenie veta Prezydenta RP do ustawy odbywa się 

większością kwalifikowaną 3/5 przy zachowaniu quorum  /  

kwalifikowaną 3/5 ustawowej liczby posłów. 

c) Uchwałę o samorozwiązaniu Sejm podejmuje większością 

bezwzględną / kwalifikowaną 2/3 ustawowej liczby posłów. 

11 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? 

            ………………………………………………………… 

 

12  

Podkreśl poprawną odpowiedź w poniższych zadaniach 

testowych (5 punktów): 

 

1) Ustawa w procesie uchwalania przechodzi w Sejmie: 

a) dwa czytania 

b) trzy czytania 

c) zależnie od sytuacji od jednego do trzech czytań 

 

2) Bierne prawo wyborcze do Senatu przysługuje 

obywatelom polskim, którzy ukończyli: 

a) 18 lat 

b) 21 lat 

c) 30 lat 

d) 35 lat 

 

3) W Polsce referendum jest: 

a) niedopuszczalne 

b) musi być zarządzane na pisemny wniosek 500 tysięcy 

obywateli 

c) ma prawo zarządzać Sejm lub Prezydent RP za zgodą 

Senatu 

 

4) Naczelnym organem kontroli państwa jest w Polsce: 

a) Trybunał Stanu 

b) Najwyższa Izba Kontroli 

c) Sądy 

d) Trybunał Konstytucyjny 

 

5) Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest obecnie: 

a) Adam Bodnar 

b) Mateusz Morawiecki 

c) Tomasz Grodzki 

d) Marcin Wiącek 
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13 Podkreśl, który z niżej podanych instrumentów finansowych 

jest papierem dłużnym w Polsce (1p.): 
Akcja            obligacja           depozyt 

 

 

14 Wpisz właściwe nazwy organów władzy w powiecie grodzkim. 

(2p.) 

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

b) organ władzy uchwałodawczo – kontrolnej - 

…………………….. 

 

 

15 Podkreśl poprawną odpowiedź (1p.): 

W razie niepowołania Rady Ministrów przez Sejm zwykłą 

większością głosów (tzw. 3 krok/sposób): 

a) Prezydent RP samodzielnie powołuje rząd na okres 6 

miesięcy 

b) Prezydent RP ma prawo desygnowania nowego Prezesa 

RM, 

c) Prezydent RP skraca kadencję Sejmu i ogłasza nowe 

wybory 

 

16  

Wpisz imię i nazwisko polityków pełniących obecnie poniższe 

funkcje (4p.) 

Marszałka Sejmu - ........................................................... 

Marszałka Senatu - ............................................................ 

 

 

17  

Uzupełnij poprawnie zdania odnoszące się do konstruktywnego 

votum nieufności głosowanego wobec Rady Ministrów (3p.) 

 

a) Wniosek o takie votum musi podpisać minimum ........ (A – 

liczba) posłów. 

b) We wniosku musi się znajdować imię i nazwisko nowego 

............................ (B – nazwa urzędu) 

c) Minimalna liczba głosów potrzebna do obalenia rządu wynosi 

...............(C – liczba) 

 

 

18  

Podkreśl właściwą odpowiedź(1p.): 

Warunkiem wejścia w życie ustawy, zgodnie z Konstytucją RP 

jest jej: 

a) uchwalenie 

b) podpisanie 

c) ogłoszenie 

d) wydanie do niej przepisów wykonawczych 

 

 

 


