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XIII KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA ETAP SZKOLNY 

 
   

Zadanie 1.  (0-1) 

Jak nazywa się postawa przejawiająca się obojętnością wobec własnego narodu i traktowaniem całego świata 

jako swojej ojczyzny? 

A. szowinizm B. antysemityzm C. kosmopolityzm D. multikulturalizm 

Zadanie 2. (0-1) 

Wiedząc, że ostatnie wybory samorządowe odbyły się w 2014 roku, odpowiedz na poniższe pytanie. 

Czy mająca teraz 16 lat Kasia będzie mogła kandydować do rady swojej gminy w najbliższych wyborach sa-

morządowych? 

A. tak B. nie 

Zadanie 3. (0-1) 

Ile w Polsce jest miast wojewódzkich? 

A. 15 B. 16 C. 18 D. 20 

Zadanie 4. (0-1) 

Czy uczniowie mają prawo udziału w zmianach treści statutu swojej szkoły? Uzasadnij odpowiedź. 

Zadanie 5. (0-1) 

W roku szkolnym 2015/2016 zaczęły obowiązywać ograniczenia dotyczące sprzedawanych produktów spo-

żywczych w sklepikach szkolnych. Decyzja ta wywołała liczne protesty ze strony uczniów, rodziców, nauczy-

cieli i sklepikarzy. Wskaż po dwie zalety i wady nowych przepisów. 

Zadanie 6. (0-1) 

Z którą z tych osób Ania można być spowinowacona? 

A. z córką B. z ojcem C. z dziadkiem D. ze szwagierką 

Zapoznaj się z poniższym materiałem i, jeśli będzie to zasadne, wykorzystaj go do rozwiązania zadań 7-8. 

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jed-

nomandatowych okręgów wyborczych w 

wyborach do Sejmu RP? 

Na kandydata którego komitetu wyborczego zamierza Pan(i) głosować w wyborach do Sejmu? 

Kukiz’15 Nowoczesna PO PSL PiS 
Zjednoczona Le-

wica 

Trudno powiedzieć/ 

Odmowa odpowiedzi 

procentowanie w kolumnach 

Tak 69 28 44 38 42 69 35 

Nie 16 51 27 18 27 16 14 

Nie odpowiedział(a)bym na to pytanie, od-

dał(a)bym głos nieważny w tej sprawie 
6 12 12 10 12 6 14 

Jeszcze nie wiem 9 9 17 35 18 9 34 

Odmowa odpowiedzi 0 0 0 0 1 0 3 

Na podstawie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_121_15.PDF  z dn. 10.10.2015. 

Zadanie 7. (0-1) 

Na jakich kandydatów zamierzali zagłosować w wyborach do Sejmu wyborcy, którzy mają najbardziej zbli-

żone do siebie poglądy w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do 

Sejmu? 

A. PO i PiS B. Nowoczesnej i PSL C. Zjednoczonej Lewicy i Kukiz'15 

Zadanie 8. (0-1) 

Opierając się wyłącznie na danych z wykresów wskaż zdanie prawdziwe. 

A. Wśród wyborców większości komitetów wyborczych jest więcej zwolenników niż przeciwników wprowadzenia 

JOW-ów w wyborach do Sejmu. 

B. Wyborcy o poglądach lewicowych częściej niż wyborcy o poglądach prawicowych nie mają zdania w kwestii 

wprowadzenia JOW-ów w wyborach do Sejmu. 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_121_15.PDF
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C. Wyborcy komitetów niemających swoich przedstawicieli w Sejmie VII kadencji częściej nie mają zdania w 

kwestii wprowadzenia JOW-ów w wyborach do Sejmu niż wyborcy komitetów mających swoich przedstawicieli 

w Sejmie VII kadencji 

Zadanie 9. (0-1) 

Co, zgodnie z Konstytucją, jest celem działalności partii politycznej? 

A. dbanie o dobro Rzeczypospolitej 

B. zdobycie i wykonywanie władzy 

C. działalność na rzecz państwa i obywateli 

D. reprezentowanie poglądów politycznych, społecznych i ekonomicznych swoich wyborców 

Zadanie 10.  (0-1) 

Kto wybiera organ, który zarządza wybory parlamentarne w Polsce? 

A. Prezydent RP 

B. Marszałek Sejmu 

C. Prezes Rady Ministrów 

D. obywatele polscy posiadający czynne prawo wyborcze  

Zadanie 11. (0-1) 

Czy w Polsce powinno być organizowanych więcej referendów ogólnokrajowych? Zajmij stanowisko w tej 

sprawie i poprzyj je jednym argumentem. 

Zadanie 12. (0-1) 

Jedno z pytań referendalnych, które zostało zadane Polakom 6 września 2015 r., dotyczyło utrzymania do-

tychczasowego finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Podaj po jednym przykładzie wady i za-

lety obecnego systemu. 

Zadanie 13. (0-1) 

Wskaż zdjęcie prezentujące osobę, która w momencie wyborów prezydenckich w 2015 r. była członkiem par-

tii politycznej. 

A.  B.  C.  D.  

Zadanie 14. (0-1) 

Wskaż system polityczny, w którym nie występuje funkcja premiera. 

A. prezydencki 

B. półprezydencki 

C. parlamentarno-gabinetowy 

D. gabinetowo-parlamentarny 

Zadanie 15. (0-1) 

Wybierz ciąg, odpowiadający hierarchii aktów prawnych w Polsce (poczynając od nadrzędnego). 

A. Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego 

B. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego 

C. Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty prawa miejscowego 

D. ustawy, Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego 

Zadanie 16. (0-1) 

Do której z poniższych instytucji może zwrócić się Prezydent RP, jeżeli ma wątpliwości co do zgodności 

z Konstytucją przedłożonej mu do podpisu ustawy? 

A. Sąd Najwyższy 

B. Trybunał Stanu 

C. Trybunał Konstytucyjny 

D. Naczelny Sąd Administracyjny 

Zadanie 17. (0-1) 

Które z poniższych państw jest monarchią? 
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A. Rosja B. Włochy C. Francja D. Hiszpania 

Zadanie 18. (0-1) 

Wskaż stolicę państwa, które nie ma dostępu do morza. 

A. Belgrad B. Ljubljana C. Bukareszt D. Podgorica 

Zadanie 19. (0-1) 

Co oznacza skrót ISIS? 

A. Państwo Islamskie 

B. rodzaj broni chemicznej 

C. nowoprzyjętą strategię NATO 

D. Międzynarodową Organizację Bezpieczeństwa 

Zadanie 20. (0-1) 

Która z tych osób ogłosiła chęć kandydowania w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 

roku? 

A. Al Gore B. Bill Clinton C. Hillary Clinton D. George W. Bush 

Zadanie 21. (0-1) 

W ostatnich tygodniach w Polsce toczy się dyskusja na temat tego, czy należy wprowadzić ograniczenia moż-

liwości wjazdu do Polski imigrantów ekonomicznych. Zajmij stanowisko w tej kwestii, popierając je co naj-

mniej jednym argumentem. 

 

 

Zastanawiasz się, dlaczego dana odpowiedź jest poprawna, a inna błędna? Skon-

taktuj się ze zwycięzcami poprzednich edycji Konkursu, którzy w ramach Mię-

dzyszkolnych Klubów Olimpijskich pomagają tegorocznym uczestnikom w 

przygotowaniach do Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.  

Wejdź na stronę na Facebook-u (www.facebook.com/ceo.mkol) i zadaj swoje py-

tanie!  

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/ceo.mkol


Klucz odpowiedzi 1/1 

Klucz odpowiedzi: 

 

Zada-

nie 
Odpowiedź 

1. C 

2. A 

3. C 

4. 
Tak, ponieważ statut szkoły przyjmowany jest przez Radę Szkoły, a w jej skład wchodzą przedstawiciele  samo-

rządu uczniowskiego. 

5. 

Należy podać po dwa przykłady zalet i wad. Przykładowe odpowiedzi: 

Zalety: możliwe rozwijanie nawyku zdrowego/świadomego żywienia wśród części uczniów, możliwość zaha-

mowania skali otyłości wśród młodzieży, zapoznanie uczniów z ofertą „zdrowszych” produktów spożywczych, 

Wady: tworzenie fikcji prawnej (możliwość kupowania niezdrowej żywności poza szkołą), brak uwzględnienia 

okresu przejściowego/przygotowawczego dla sklepikarzy, brak działań edukacyjnych związanych z pokazywa-

niem wartości zdrowego żywienia itd. 

6. D 

7. C 

8. A 

9. B 

10. D 

11. 

Należy zająć stanowisko (tak/nie) i podać jeden argument je uzasadniający. Przykładowa odpowiedź:  

Tak, ponieważ w ten sposób umożliwia się obywatelom realne sprawowanie władzy (w przypadku osiągnięcia 

50% frekwencji wyniki są wiążące dla polityków). 

lub 

Nie, ponieważ doświadczenie z września 2015 r. pokazuje, że obywatele nie są zainteresowani taką formą de-

mokracji bezpośredniej. 

12. 

Należy sformułować po jednym przykładzie wady i zalety obecnego systemu finansowania partii politycznych. 

Przykładowe odpowiedzi: 

Zaleta: ograniczanie zjawiska uzależnienia polityków od biznesu 

Wada: „marnowanie” środków publicznych na np. materiały kampanijne (billboardy itd.), które mogłoby być 

wykorzystane na „ważniejsze” kwestie 

13. C 

14. A 

15. A 

16. C 

17. D 

18. A 

19. A 

20. C 

21. 

Należy zająć stanowisko (tak/nie) i podać co najmniej jeden argument je uzasadniający. 

Przykładowe odpowiedzi: 

Tak, ponieważ imigranci ekonomiczni mogą stanowić wartościowe i fachowe zasilenie zawodów, w których 

brakuje ekspertów (np. w zawodach rzemieślniczych). Dzięki temu możliwe będzie zachowanie odpowiedniej 

podaży na rynku. 

lub 

Nie, ponieważ obecność imigrantów ekonomicznych może przyczynić się do utraty miejsc pracy przez obywate-

li polskiego pochodzenia. Obowiązkiem państwa jest dbanie w pierwszej kolejności o swoich obywateli, dlatego 

uwzględniając wysoką stopę bezrobocia w Polsce, należy ograniczyć napływ imigrantów ekonomicznych do 

Polski. 

 

Widzisz błąd w zadaniu? Nie zgadzasz się z odpowiedzią zawartą w kluczu odpowiedzi? Zgłoś to organizatorowi pisząc na 

kwoie@ceo.org.pl. 

mailto:kwoie@ceo.org.pl

