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TEST ETAPU SZKOLNEGO VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2020/21 

                            Liczba punktów: …………../ na 40 możliwych 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………………………………….. Klasa ……………. 

Szkoła - ………………………………………………………….………………………………………….. w …………………………………………………. 

Uwaga! 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, a dopiero po jej przeczytaniu o rozwiązywanie zadań !!! 

- Udzielasz odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru w nieprzekraczalnym czasie 40 minut. 

- Za każde pytanie można dostać 0 lub 1 pkt. 

- W każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

- Prawidłowe zaznaczenie właściwej jednej odpowiedzi (w zadaniach, w których tylko jedna jest prawidłowa) 

lub wszystkich właściwych odpowiedzi (w zadaniach, w których kilka jest prawidłowych) z jednoczesnym 

niezaznaczeniem żadnej błędnej odpowiedzi skutkuje przyznaniem 1 pkt. za dane zadanie, w przeciwnym razie 

przyznaje się 0 pkt. 

- Test wypełniaj długopisem (piórem) w kolorze niebieskim lub czarnym. 

- Nie można używać ołówków i  korektorów (za ich stosowanie cała praca zostanie zdyskwalifikowana).  

- Właściwą(-e) odpowiedź(-zi) zaznaczaj poprzez wzięcie w obwódkę (w kółko) właściwej literki odpowiedzi (a, 

b, c i/lub d).  

- Każde inne zaznaczenie odpowiedzi (skreślenie, zamazanie itp.), skreślenie zaznaczonej odpowiedzi, jej 

poprawka, traktowane są jako odpowiedź błędna i otrzymuje się za nią 0 pkt. 

- Na końcu testu, na stronie 4, masz dołączony brudnopis, który nie będzie podlegał ocenianiu – możesz w nim 

sporządzać swoje notatki. 
 

1/ W. L. Warner wyróżnił klasę (-y) społeczną (-e): 

a/ niższa wyższa  b/ średnia wyższa  c/ wyższa niższa  d/wyższa średnia 

2/ Awans społeczny to przykład ruchliwości społecznej: 

a/ horyzontalnej   b/ pionowej   c/ poziomej   d/wertykalnej 

3/ System zależności, dystansów i hierarchii występujących w społeczeństwie zarówno w formie 
nieorganizacyjnej jak i organizacyjnej to: 

a/ klasy społeczne  b/ struktura społeczna c/ warstwy społeczne  d/ zbiorowości 

4/ Przyczyną (-ami) degradacji społecznej jest (są): 

a/ konflikt z prawem  b/ pogorszenie stanu zdrowia c/ rozpad małżeństwa d/ utrata pracy 

5/ Sytuacja, w której dana grupa dysponuje większą ilością dóbr cenionych w społeczeństwie niż inne to: 

a/ egalitaryzm społeczny b/ nierówności społeczne c/ struktura społeczna d/ związki społeczne 

6/ Partie lewicowe postulują podatki: 

a/ jednolite progowo  b/ liniowe   c/ progresywne  d/ zróżnicowane progowo 

7/ W Rwandzie doszło do zbrodni ludobójstwa w wyniku konfliktu pomiędzy: 

a/ Hutu   b/ Syngalezami  c/ Tamilami   d/ Tutsi 

8/ Sytuacja, w której dana osoba nie ma możliwości w pełni uczestniczyć w życiu społecznym to: 

a/ dyferencjacja społeczna b/ nierówności społeczne c/ wykluczenie społeczne d/ zróżnicowanie społ. 
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TEST ETAPU SZKOLNEGO VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2020/21 

9/ Do rodzajów bezrobocia zaliczamy: 

a/ chroniczne   b/ cyklowe   c/ wytrwałe   d/ zootechniczne 

10/ Zjawisko polegające na tym, że pewnym osobom brakuje środków materialnych koniecznych do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych to: 

a/  bezdomność  b/ bezrobocie   c/ ubóstwo   d/ wykluczenie społeczne 

11/ Odsetek osób w wieku produkcyjnym pozostających bez pracy to: 

a/ bezrobocie   b/ stopa bezrobocia  c/ wskaźnik bezrobocia d/ żadne z powyższych 

12/ Do migrantów zaliczamy: 

a/ emigrantów  b/ imigrantów   c/ repatriantów  d/ uchodźców 

13/ Syryjczyk w RFN jest: 

a/ emigrantem  b/ imigrantem   c/ repatriantem  d/ uchodźcą 

14/ Do rodzajów statusu społecznego zaliczamy status (-y): 

a/ dominujący   b/ osiągany   c/ przypisany   d/ socjalny 

15/ Do potrzeb niższego rzędu w piramidzie Maslowa zaliczamy potrzeby: 

a/ bezpieczeństwa  b/ fizjologiczne  c/ samorealizacji  d/ uznania 

16/ Do grup formalnych zaliczamy: 

a/ Polaków   b/ sąsiadów   c/ związkowców  d/ żadnych z powyższych 

17/ Do norm społecznych zaliczamy normy: 

a/ etyczne   b/ moralne   c/ obyczajowe   d/ zwyczajowe 

18/ Do rodzajów socjalizacji zaliczamy socjalizację: 

a/ odwróconą   b/ socjalną   c/ społeczną   d/ żadne z powyższych 

19/ Adopcja to: 

a/ Naturalizacja  b/ Przysposobienie   c/ Przyswojenie  d/ Żadne z powyższych 

20/ Związek małżeński polegający na posiadaniu przez mężczyznę kilku żon jednocześnie to: 

a/ bigamia   b/ monogamia  c/ poliandria   d/ poliginia 

21/ Autorem pojęcia "kontrkultura" jest: 

a/ Bell    b/ Roszak   c/ Umesao   d/ Weber 

22/  

Ukazany obszar konfliktu to: 

a/ Kaszmir      b/ Kurdystan      c/ Górski Karabach      d/ Żaden z powyższych 

 

23/  

Ukazane na mapie państwo to: 

a/ Federacja                    b/ Głowa państwa nosi tytuł prezydenta  

c/ Kuwejt                         d/ Monarchia 
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TEST ETAPU SZKOLNEGO VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 2020/21 

24/  

Ukazane na mapie państwo to: 

a/ Federacja        b/ Państwo unitarne        c/ Republika        d/ Monarchia 

 

25/  

Województwo oznaczone na mapie literą "L" to województwo: 

a/ śląskie                              b/ opolskie  

c/ które w dużym skupisku zamieszkuje mniejszość czeska  

d/ które w dużym skupisku zamieszkuje mniejszość niemiecka 

26/ Sejm RP uchwalił ustawę o zawieszeniu prac parlamentu na okres 1 roku. Senat zawnioskował o 
odrzucenie ustawy w związku z tym, iż jest niekonstytucyjna. Sejm odrzucił senacki wniosek i ustawa trafiła 
do prezydenta. Prezydent zawnioskował o ponowne rozpatrzenie ustawy. Marszałek sejmu poddał pod 
głosowanie przez sejm odrzucenia prezydenckiego wniosku. Z 400 głosujących posłów 240 było za, 140 
przeciw i 20 wstrzymało się. Tym samym: 

a/ Odrzucono weto prezydenta      b/ Ustawa poszła do kosza  

c/ Odrzucono prezydencki wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy d/ Nie odrzucono weta prezydenta 

27/ Marszałek Sejmu RP poddał pod głosowanie przez sejm wniosku o skrócenie kadencji sejmu. Z 330 
głosujących posłów 290 było za 10 przeciw i 30 wstrzymało się. Tym samym: 

a/ Skrócono kadencję sejmu    b/ Skrócono kadencję senatu 

c/ Nie skrócono kadencji sejmu   d/ Nie było quorum 

28/ Parlamenty unikameralne występują m.in. w: 

a/ Szwecji   b/ Grecji   c/ Słowenii   d/ Portugalii 

29/ Do form demokracji bezpośredniej zaliczamy: 

a/ plebiscyt   b/ referendum  c/ veto ludowe d/ inicjatywa ustawodawcza 

30/ Do formuł merytarnych sprawiedliwości zaliczamy: 

a/ "każdemu wg potrzeb"    b/ "każdemu po równo"  

c/ "każdemu wg jego zasług"    d/ "każdemu wg wysiłku" 

31/ Zasada suwerenności narodu została zaproponowana: 

a/ przez Monteskiusza b/ w dziele "Umowa społeczna" c/ w 1762 roku d/ żadne z powyższych 

32/ Epoce oświecenia w drodze cywilizacji Zachodu ku demokracji i konstytucjonalizmowi zawdzięczamy: 

a/ pierwsze parlamenty b/ pierwsze spisane konstytucje c/suwerenność narodu    d/ umowę społeczną 

33/  

W ukazanym na mapie państwie występuje: 

a/ rodzaj państwa ateistycznego                       b/ federalizm   

c/ monarchia                                                         d/ system monopartyjny 

34/ Na aparat państwowy składa (-ją) się: 

a/ urzędy    b/ organy państwowe c/ aparat   d/ żadne z powyższych 

35/ Jednoosobowa głowa państwa z niekrólewskim tytułem monarszym występuje w: 

a/ Andorze   b/ Monako   c/ Watykanie   d/ Liechtensteinie 
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36/ Autorem (-ami) koncepcji genezy państwa umowy społecznej jest (są): 

a/ John Locke   b/ Jan Jakub Rousseau c/ Thomas Hobbes  d/ Ludwik Gumplowicz 

37/ Do założeń ideologii socjaldemokratycznej należy: 

a/ utylitaryzm       b/ egalitaryzm   

c/ społeczna gospodarka rynkowa    d/ rozdział Kościoła od państwa  

38/ Polityka to: 

a/ roztropna troska o dobro wspólne   b/ gra o władzę 

c/ sztuka rządzenia państwem    d/ żadne z powyższych 

39/ Do typów kultury politycznej społeczeństwa zaliczamy kulturę: 

a/ zaściankową  b/ poddańczą   c/ parafialną   d/ uczestniczącą 

40/  

Ukazane logo, to logo organizacji: 

a/ AI                    b/ CEO                     c/ PAH                    d/ AA 

 

 

Liczba punktów:………………… Podpisy Komisji Szkolnej: …………………………………………………... 

BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

1/ Testy można drukować w formacie A4 lub pomniejszonym (dwie strony na jednej) – sugerowane 

powielanie: na jednej kartce A4 dwustronnie w formacie A5 (dwie strony na jednej) 

2/ Komisja Szkolna po sprawdzeniu testów, wyłania uczniów, którzy awansowali do II etapu, w terminie 

loguje się na stronę Olimpiady i wypełnia protokół, a pocztą do Komitetu Okręgowego przesyła w 

wymaganym terminie: 

- protokół z etapu szkolnego (ostemplowany i podpisany) 

- testy uczniów wytypowanych do awansu 

- oświadczenie (załącznik nr 5 do Regulaminu Olimpiady) wypełnione przez wszystkich wytypowanych do 

awansu uczniów (jeśli są pełnoletni, a za niepełnoletnich oświadczenia wypełniają ich rodzice) – brak 

przesłanych oświadczeń skutkować będzie niezakwalifikowaniem ucznia do II etapu Olimpiady! 
 


