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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 wielkopol-
skim. 

XIV KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 

TEST ETAPU SZKOLNEGO 

ZADANIA PRZYKŁADOWE 

1. W każdym zadaniu zamkniętym tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Przed dokonaniem wyboru, przeanalizuj 

wszystkie podane odpowiedzi i wybierz najbardziej trafną z nich. W przypadku wybrania większej liczby odpo-

wiedzi lub niewybrania żadnej otrzymasz 0 punktów za zadanie. 

 

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. 

Zadanie 1. (0-1) 

Czy nepotyzm jest formą korupcji? 

A. tak B. nie 

Zadanie 2. (0-1) 

Czy liczba województw w Polsce równa się liczbie stolic województw? 

A. tak B. nie 

Zadanie 3. (0-1) 

Wskaż organ wykonawczy samorządu wojewódzkiego. 

A. starosta B. wojewoda C. sejmik wojewódzki D. marszałek województwa 

Zadanie 4. (0-1) 

Wskaż, które wybory odbywają się najczęściej. Przyjmij założenie, że kadencja żadnego z poniższych orga-

nów/instytucji nie została skrócona. 

A. wybory do rady gminy 

B. wybory Prezydenta RP 

C. wybory do Parlamentu Europejskiego 

Zadanie 5. (0-1) 

Spośród poniższych osób wskaż tę, która jest najwyżej podstawionym przedstawicielem rządu. 

    

A B C D 

Źródło (w kolejności przypadkowej): KPRM, Nowoczesna.org z dn. 10.10.2016 r. 

Zadanie 6. (0-1) 

Jaki rodzaj mniejszości stanowią Niemcy mieszkający w Polsce? 

A. etniczną B. narodową 

Zadanie 7. (0-1) 

Do której postawy w największym stopniu jest charakterystyczna niechęć skierowana wobec mniejszości et-

nicznych? 

A. patriotycznej B. ksenofobicznej C. kosmopolitycznej 
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Zadanie 8. (0-1) 

Czy Polak został kiedykolwiek laureatem Pokojowej Nagrody Nobla? 

A. tak B. nie 

Zadanie 9. (0-1) 

Jaki rodzaj organizacji pozarządowej jest tworzony przez fundatorów? 

A. fundacja 

B. spółdzielnia 

C. stowarzyszenie zwykłe 

D. stowarzyszenie rejestrowane 

Zadanie 10. (0-1) 

Przedstawiciel jakiego rodzaju organizacji został przedstawiony na poniższej karykaturze? 

 

Źródło: http://www.polityka.pl/galerie/rysunkisatyryczne/1645598,32,rysuje-andrzej-mleczko-2016.read z dn. 30.09.2016. 

 

http://www.polityka.pl/galerie/rysunkisatyryczne/1645598,32,rysuje-andrzej-mleczko-2016.read


Klucz odpowiedzi 1/1 

Zad. Odp. 

1. A 

2. B 

3. D 

4. A 

5. B 

6. B 

7. B 

8. A 

9. A 

10. nacjonalistycznej 

 


