Konkurs
Wiedzy
Obywatelskiej
i
Ekonomicznej
jest
ponadwojewódzkim
konkursem
przedmiotowym z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjalistów realizowanym w roku szkolnym 2016/2017
przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej
na zlecenie
właściwych Kuratorów
Oświaty
w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i wielkopolskim.

XIV KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ
TEST ETAPU REJONOWEGO
ZADANIA PRZYKŁADOWE
1. Rozwiąż zadania na podstawie informacji zawartych w materiałach zamieszczonych w tym arkuszu oraz źródłach
wskazanych w zakresie wymagań konkursowych. O ile nie jest powiedziane inaczej, podane polecenia dotyczą
Polski.
2. W każdym zadaniu zaznacz tylko jedną odpowiedź. Zanim to zrobisz, przeanalizuj wszystkie podane odpowiedzi
i zwróć uwagę, aby zaznaczyć najpełniejszą z nich.
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.
Zadanie 1. (0-1)
Zgodnie z postulatami przedstawionymi przez prof. Ewę Łętowską w książce „Po co ludziom konstytucja?”,
który z poniższych rozdziałów nie powinien znaleźć się w Konstytucji RP?
A. II (Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela) – część dotycząca obowiązków obywateli
B. III (Źródła prawa)
C. VII (Samorząd terytorialny)
D. XII (Zmiana Konstytucji)
Zadanie 2. (0-1)
Wskaż osobę pełniącą funkcję Ministra Sprawiedliwości w grudniu 2016 r.

A

B

C

D

Źródło (w kolejności przypadkowej): TK, KPRM, WP.pl, NGO.pl z dn. 15.12.2016 r.

Zadanie 3. (0-1)
Jakie kroki może podjąć Prezydent RP po otrzymaniu ustawy przyjętej przez Sejm i Senat?
A. może podpisać ustawę
B. może odesłać ustawę do ponownego rozpatrzenia przez Sejm i Senat
C. może przekazać ustawę do oceny jej zgodności z innymi ustawami przez Trybunał Konstytucyjny
D. może podjąć wszystkie działania wskazane w odpowiedziach A-C
Zadanie 4. (0-1)
Który klub poselski jest najliczniejszy?
A. PO
B. PiS

C. PSL

D. Kukiz 15

Zadanie 5. (0-1)
Czy wszystkie organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego są wybierane w wyborach bezpośrednich?
A. tak
B. nie
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Zadanie 6. (0-1)
W których wyborach najwcześniej obywatele uzyskują bierne prawo wyborcze?
A. do Sejmu
C. na Prezydenta RP
B. do Senatu
D. do sejmiku wojewódzkiego
Zadanie 7. (0-1)
Czy ISIS wypełnia wszystkie kryteria pozwalające na uznanie tej organizacji za państwo?
A. tak
B. nie
Zadanie 8. (0-1)
Która opcja polityczna jest uważana w Stanach Zjednoczonych za lewicową?
A. demokraci
B. republikanie
Zadanie 9. (0-1)
Kto jest prezydentem Kuby?
A. Raul Castro
B. Fidel Castro

C. Nicolas Maduro

D. Enrique Pena Nieto

Zadanie 10. (0-1)
Dokończ zdanie.
Zgodnie z prawem podaży, wraz ze zwiększeniem ilości dostarczanego dobra, jego cena ofertowa…
A. spadnie
B. nie zmieni się
C. wzrośnie
Zadanie 11. (0-1)
Jakim rodzajem dóbr są korki (rodzaj butów) i strój sportowy?
A. substytucyjne
B. komplementarne
Zadanie 12. (0-1)
Co stanie się z krzywą popytu na korki, jeśli ceny strojów sportowych spadną?
A. przesunie się w lewo
C. nie zmieni się, ale wielkość popytu spadnie
B. przesunie się w prawo
D. nie zmieni się, ale wielkość popytu wzrośnie
Zadanie 13. (0-1)
Jakie jest główne źródło wpływów do budżetu państwa w Polsce?
A. podatek CIT
C. podatek VAT
B. podatek PIT
D. dotacje z Unii Europejskiej
Zadanie 14. (0-1)
Czy nieodpłatna pomoc koleżance lub koledze w przygotowaniu do klasówki jest uwzględniana w PKB?
A. tak
B. nie
Zadanie 15. (0-1)
Jak nazywają się osoby niepracujące i nieposzukujące pracy?
A. bezrobotni
B. bierni zawodowo
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C. aktywni zawodowo

Zad. Odp.
1. A
2. D
3. A
4. B
5. B
6. D
7. B
8. A
9. A
10. C
11. B
12. B
13. C
14. B
15. B

Klucz odpowiedzi

