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Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej jest ponadwojewódzkim konkursem  
przedmiotowym z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych 
gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu realizowanym w roku szkolnym 2017/2018 przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej na zlecenie właściwych Kuratorów Oświaty  
w woj. podlaskim i wielkopolskim. 

XV KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 

TEST ETAPU SZKOLNEGO, 6 LISTOPADA 2017 R. 

ARKUSZ ZADAŃ 

1. Sprawdź, czy: 

a) arkusz z zadaniami zawiera 8 stron. 

b) karta odpowiedzi zawiera 1 stronę. 

Ewentualne braki lub błędy zgłoś nauczycielowi przed rozpoczęciem rozwiązywania testu. 

2. Zakoduj kartę odpowiedzi kodem przydzielonym przez członka komisji. 

3. Wszystkie odpowiedzi zaznacz lub zapisz na karcie odpowiedzi.  

Pamiętaj! Ocenie podlega tylko karta odpowiedzi. 

4. W każdym zadaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Przed dokonaniem wyboru, przeanalizuj wszystkie 

podane odpowiedzi i wybierz najbardziej trafną z nich. W przypadku wybrania większej liczby odpowiedzi lub 

niewybrania żadnej otrzymasz 0 punktów za zadanie. 

5. Maksymalnie możesz zdobyć 40 punktów.  

6. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań oraz przeniesienie wszystkich odpowiedzi na kartę odpowiedzi to  

75 minut. 

7. Po zakończeniu pisania oddaj nauczycielowi tylko kartę odpowiedzi. Arkusz zadań zabierz ze sobą. 

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY ODPOWIEDZI 

8. Rozwiązania zaznaczaj czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

9. Odpowiedź na dane zadanie zaznacz dokładnie zamalowując kratkę znajdującą się po lewej stronie litery odpo-

wiedzi, np. gdy wybrałeś A: 

 

Kratka powinna być zamalowana jak najpełniej. Staraj się nie wykraczać poza jej obręb. 

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenia zaznacz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź: 

 

Błędną odpowiedź możesz zaznaczyć tylko raz. 

10. Prosimy cię o zachowanie czystości i schludności karty odpowiedzi. W szczególności zwróć uwagę, aby: 

a) nie nanosić jakichkolwiek znaków poza kratkami,  

b) nie używać ołówka i gumki, 

c) nie zginać karty. 

  

1. 
 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 

1. 
 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 



Strona 2 z 8 

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. 

Zadanie 1. (0-1) 

Konkursy przedmiotowe są organizowane na zlecenie Kuratorów Oświaty. Częścią jakiej administracji są Ku-

ratorzy? 

A. rządowej B. samorządowej 

Zadanie 2. (0-1) 

Wskaż wspólną cechę samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. 

A. realizacja wyłącznie zadań zleconych 

B. wybory bezpośrednie organu stanowiącego 

C. wybory bezpośrednie organu wykonawczego 

D. brak administracji rządowej działającej na obszarze samorządu 

Zadanie 3. (0-1) 

Planujesz podróż pomiędzy województwami, w których odbywa się XV Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Eko-

nomicznej (tj. podlaskim i wielkopolskim). Co najmniej ile razy przekroczysz granice województw? 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Zadanie 4. (0-1) 

Wskaż pozycję, która stanowi źródła dochodów gminy. 

A. wpływy z podatku VAT 

B. odsetki od zaciągniętego długu 

C. wpływy z opłat za wywóz śmieci 

D. wpływy z mandatów za przekroczenie prędkości na drogach krajowych 

Zadanie 5. (0-1) 

Wskaż, jaki charakter ma oddanie głosu w wyborach w Polsce. 

A. jest prawem obywatelskim 

B. jest obowiązkiem obywatelskim, którego niewykonanie wiąże się z sankcją karną 

Zadanie 6. (0-1) 

Czym zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli? 

A. oceną zgodności rozporządzeń z ustawami 

B. oceną przestrzegania Konstytucji przez organy władzy 

C. sprawdzaniem prawidłowości wydawania środków publicznych 

D. kontrolą zgodności z prawem budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Zadanie 7. (0-1) 

Czego dotyczyło 21 postulatów sierpniowych zgłoszonych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 

w 1980 r.? 

A. wyłącznie kwestii ekonomiczno-socjalnych, takich jak poprawa warunków pracy służby zdrowia, czy wprowa-

dzenie sobót wolnych od pracy 

B. wyłącznie kwestii politycznych, takich jak umożliwienie działalności niezależnym związkom zawodowym i rze-

telne informowanie opinii publicznej o działaniach strajkowych 

C. zarówno kwestii politycznych jak i ekonomiczno-socjalnych 
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Zapoznaj się z poniższym tekstem oraz wykresami i, jeśli będzie to zasadne, wykorzystaj je do rozwiązania 

zadań 8-18. 

Protest rezydentów. Andrzej Duda włączy się w mediacje? 

Protest głodowy lekarzy rezydentów prowadzony jest 

w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie od 2 

października. 

Młodzi lekarze domagają się wzrostu finansowania 

ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy 

lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dzie-

sięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia 

kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycz-

nych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wy-

nagrodzeń. 

Zdaniem PiS protest rezydentów wykorzystywany jest 

do celów politycznych przez "totalną opozycję". Partie 

opozycyjne domagają się dymisji ministra zdrowia, 

który ich zdaniem nie radzi sobie z reformą służby 

zdrowia. Sytuację związaną z protestem monitoruje 

Kancelaria Prezydenta. 

W czwartek, Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowego Lekarzy i Porozumienie Rezy-

dentów OZZL zwróciły się z listem do pary prezy-

denckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy z 

prośbą o mediacje „w tym sporze pracowników 

ochrony zdrowia (a w istocie także pacjentów) z Rzą-

dem”. 

Źródło: (tekst) Polskie Radio z dn. 15.10.2017,  

(wykresy) Rzeczpospolita (1), (2) z dn. 28.10.2017. 

Zadanie 8. (0-1) 

Wskaż ten postulat rezydentów, który jest przedstawiony w tekście powyżej. 

A. poprawa warunków pracy 

B. dymisja ministra zdrowia 

C. zwiększenie składki zdrowotnej 

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

Zadanie 9. (0-1) 

Jakim rodzajem organizacji jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy? 

A. związkiem zawodowym 

B. samorządem zawodowym 

C. samorządem gospodarczym 

D. odpowiedzi A i B są prawidłowe 

Zadanie 10. (0-1) 

Spośród podanych cech grupy społecznej wybierz tę, która charakteryzuje protestujących rezydentów jako 

grupę społeczną i wyróżnia ich spośród innych lekarzy rozpoczynających karierę. 

A. grupa zawodowa B. grupa zadaniowa C. grupa nieformalna 

Zadanie 11. (0-1) 

Wskaż kategorię, która lepiej charakteryzuje lekarzy jako element struktury społecznej. 

A. klasa społeczna B. warstwa społeczna 

Zadanie 12. (0-1) 

Ilu respondentów wzięło udział w badaniu SW Research dla portalu rp.pl? 

A. ok. 78,8-83,4% B. 800 C. nie wiadomo 

Zadanie 13. (0-1) 

Wskaż zdanie zgodne z wynikami sondażu zaprezentowanymi na wykresach powyżej. 

A. Większość Polaków popiera protest lekarzy i zwiększenie składki zdrowotnej. 

B. Wśród Polaków popierających protest lekarzy część osób nie popiera wzrostu składki zdrowotnej. 

C. Większa liczba badanych popiera protest głodowy lekarzy niż jest przeciwna zwiększeniu składki zdrowotnej. 

  

https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1888195,Protest-rezydentow-Andrzej-Duda-wlaczy-sie-w-mediacje
http://www.rp.pl/Rzad-PiS/171018749-Sondaz-Czy-warto-zwiekszac-skladke-zdrowotna.html
http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/171019597-Sondaz-Kto-popiera-protest-lekarzy.html
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Zadanie 14. (0-1) 

W jaki sposób rząd może zapewnić zwiększenie wysokości nakładów na służbę zdrowia? 

A. poprzez zwiększenie zadłużenia publicznego 

B. poprzez uszczelnienie systemu podatkowego i podwyżki podatków 

C. poprzez redukcję innych wydatków, np. ograniczenie programu 500+ 

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

Zadanie 15. (0-1) 

Wskaż strony konfliktu, którego elementem był protest głodowy rezydentów. 

1) rząd 

2) Prezydent RP 

3) pracownicy służby zdrowia 

A. 1, 2 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 1, 2, 3 

Zadanie 16. (0-1) 

Czy lekarze, reprezentowani przez OZZL, postrzegają Prezydenta Andrzeja Dudę jako stronę sporu? 

A. tak B. nie 

Zadanie 17. (0-1) 

Czy w okresie 02.10-30.10.2017 r. protestujący rezydenci wykonywali swoje obowiązki służbowe? 

A. tak B. nie 

Zadanie 18. (0-1) 

Wskaż Ministra Zdrowia, pełniącego urząd w październiku 2017 r. 

    

A B C D 

Źródło: KPRM z dn. 10.10.2017. 

Zapoznaj się z poniższym tekstem i, jeśli będzie to zasadne, wykorzystaj go do rozwiązania zadań 19-27. 

Każdy może zostać Polakiem. Jeśli zda egzamin na Kartę Polaka 

(1) – Dzięki Karcie Polaka zacząłem nowe życie – mówi Misza. – Lepiej mi się oddycha w Polsce. Czuję, że tu jest 

mój dom. – Mam Kartę Polaka, ale nie mam polskiego pochodzenia – mówi Misza Czerniak. – Pradziadkowie 

pochodzili z terenów Polski, ale byli Żydami, wyemigrowali przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 

[…]  

(2) Misza miał wizę turystyczną, z którą mógł spędzać w Polsce 90 dni w ciągu każdego półrocza. […] – Polska 

akurat szykowała się do Euro 2012, myślałem, że rosyjskojęzycznej pracy będzie mnóstwo, ale Polacy woleli 

zatrudnić swoich z kulawym rosyjskim niż mnie. […] Wtedy ktoś ze wspólnoty poradził, by zrobił sobie Kartę 

Polaka. – Zdziwiłem się, myślałem, że to program dla osób z polskim pochodzeniem, ale okazało się, że można 

dostać kartę, angażując się przez co najmniej trzy lata w działalność polonijną na Wschodzie – wyjaśnia Czer-

niak. […] 

(3) Kolejny etap – rozmowa z konsulem. – Zapytałem, czy muszę się wyrzec innych narodów, bo u mnie to sprawa 

złożona – mam krew rosyjską, żydowską, szwedzką, ormiańską... Konsul powiedziała, że inne narodowości ją 

nie interesują. Mam jedynie podpisać, że chcę być Polakiem – śmieje się Misza. Rozmowę wspomina dobrze. – 

Zwykła pogadanka, o roli Kościoła w społeczeństwie, były też pytania historyczne. Pomyliłem pierwszą stolicę 

Polski. Ale konsul udała, że nie słyszy. Zdałem. 

(4) Dwa miesiące później Misza opuścił Rosję z kartą w kieszeni. Teraz składa dokumenty na obywatelstwo. 
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(5) Na Ukrainie i Białorusi po Kartę Polaka pod konsulatami wystają kolejki. W ciągu 10 lat istnienia karty na całym 

świecie wystąpiło o nią 222 tys. osób. Z tego większość na Ukrainie (96 tys.) i Białorusi (105 tys.). 

(6) 24-letnia Julia ze Lwowa wyrabiała kartę na początku wakacji. O jej polskim pochodzeniu świadczył akt uro-

dzenia babci. Języka nauczyła się w Polsce, w pracy. Zaczynała przy ogórkach i śliwkach, teraz jest kelnerką we 

Wrocławiu. – Na wsi pracowałam u pana Zbyszka, za 8 zł za godzinę. Nienawidził Ukraińców. Mówił, że po-

winno się nas na sznurku prowadzić, bo katowaliśmy Polaków – wspomina Julia. 

(7) Kartę Polaka postanowiła zrobić, żeby pracować na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Na wizie 

jesteś uzależniony od pracodawcy, który cię zaprosił. On też decyduje, czy zostaniesz w Polsce na dłużej. 

(8) Próbowała się umówić na rozmowę z konsulem przez stronę konsulatu we Lwowie, ale wolnych terminów nie 

było. Zrozumiała, że musi skorzystać z pośrednika. Za 600 hrywien (ok. 80 zł) umówił wizytę w ciągu kilku dni. 

– Mają specjalny system, który na bieżąco monitoruje wolne terminy. Gdybym sama chciała trafić, musiałabym 

nie odchodzić od komputera – mówi Julia. 

(9) Po miesiącu została przyjęta. – Pierwsze pytanie: „Ile pani zapłaciła za ominięcie kolejki?”. Skłamałam, że nic. 

(10) Egzamin Julii wydał się łatwy. – Musiałam opowiedzieć o babci, potem konsul pytał, co to jest tłusty czwartek, 

kiedy jest Wigilia, dzień urodzin i śmierci Jana Pawła II, kiedy obchodzimy Dzień Niepodległości i Dzień Woj-

ska Polskiego.  

(11) – Nie podałabym daty urodzin papieża – zdradzam. – Miałam kartki z odpowiedziami, dostałam od koleżanki, 

która zdawała wcześniej. Moja siostra w tym samym czasie przygotowywała się do egzaminu na kartę stałego 

pobytu. Kładłyśmy dzieci spać i się uczyłyśmy. Nie miałam w notatkach potraw wigilijnych, ale na szczęście 

byłam na wigilii u polskiej koleżanki. 

(12) Julia podpisała oświadczenie, że dokumenty o pochodzeniu są prawdziwe. – Jeśli wykryją, że podrobiłeś, zabiorą 

kartę. – Ale kto to sprawdzi? Żeby to ustalić, musieliby naprawdę zainteresować się człowiekiem – mówi Lena, 

studentka pedagogiki. Pochodzi ze środkowej Ukrainy. Ma Kartę Polaka po ojcu. Mama, która już dawno z nim 

nie mieszka, nie ma. W Polsce Lena jest od ośmiu lat. W ubiegłym roku kombinowała, jak załatwić mamie 

dokument, który pozwoli jej mieszkać i pracować w Polsce. […] 

(13) Najpierw szukały z mamą znajomych w ukraińskich urzędach stanu cywilnego, którzy pomogliby zmienić naro-

dowość. Kiedy się nie udało, Lena zadzwoniła do pośrednika – numer dali znajomi. Za wyrobienie karty chciał 

500 euro. Kolejny obiecał za 200. W końcu Lena się nie zdecydowała. […] – A teraz w ogóle jest ruch bezwi-

zowy. Wystarczy biometryczny paszport i pieniądze na pobyt w Polsce – mówi Lena – Tylko że po te paszporty 

też są straszne kolejki. Dlatego ludzie decydują się na fałszerstwa. […] 

Źródło: Ludmiła Anannikova, Gazeta Wyborcza z dn. 18.10.2017. 

Zadanie 19. (0-1) 

Z którego państwa pochodzą osoby, które dotychczas złożyły najwięcej wniosków o wydanie Karty Polaka? 

A. Rosji B. Izraela C. Ukrainy D. Białorusi 

Zadanie 20. (0-1) 

Co jest podstawą ubiegania się o Kartę Polaka? 

A. wyłącznie posiadanie polskiego pochodzenia 

B. m.in. wykazanie przed konsulem, że jest się chrześcijaninem 

C. wyłącznie zdanie egzaminu przed konsulem, bez względu na pochodzenie kandydata 

D. m.in. działalność w organizacjach polonijnych, nawet mimo braku polskiego pochodzenia 

Zadanie 21. (0-1) 

Uszereguj dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce od dających najmniej do najwięcej uprawnień. 

A. Karta Polaka, wiza turystyczna, obywatelstwo polskie 

B. wiza turystyczna, Karta Polaka, obywatelstwo polskie 

C. Karta Polaka, ukraiński paszport biometryczny, karta stałego pobytu, wiza turystyczna i obywatelstwo polskie 

dają takie same uprawnienia 

Zadanie 22. (0-1) 

Czy nabycie Karty Polaka od pośrednika, o którym mowa w akapicie 13., jest zgodne z prawem? 

A. tak B. nie 

Zadanie 23. (0-1) 

Co jest, zgodnie z opinią bohaterów tekstu, główną przyczyną fałszowania Karty Polaka? 

A. wysokie opłaty za wyrobienie Karty 

B. długi czas procedury wyrobienia Karty 

C. trudność pytań na egzaminie na Kartę Polaka 

D. konieczność udowodnienia polskiego pochodzenia 

http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,22504233,kazdy-ukrainiec-moze-zostac-polakiem-jesli-zda-egzamin-na-karte.html
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Zadanie 24. (0-1) 

O której z poniższych patologii związanych z wyrobieniem Karty Polaka nie mówią bohaterowie tekstu? 

A. możliwość kupna fałszywej Karty 

B. martwy system weryfikacji prawdziwości składanych dokumentów 

C. przyjmowanie łapówek przez konsula w celu przyspieszenia wyrobienia Karty 

D. konieczność skorzystania z usług pośrednika w celu sprawnego umówienia się na egzamin na Kartę 

Zadanie 25. (0-1) 

Zgodnie z tekstem, co grozi osobie, która podrobiła Kartę Polaka? 

A. kara więzienia B. odebranie karty C. deportacja do kraju pochodzenia 

Zadanie 26. (0-1) 

Przykładem jakiej postawy jest zachowanie pana Zbyszka, o którym mowa w akapicie 6.? 

A. ksenofobii B. szowinizmu C. antysemityzmu 

Zadanie 27. (0-1) 

Jakim rodzajem mniejszości są Ormianie? 

A. etnicznej B. narodowej 

Zapoznaj się z poniższą mapą. Numery w zadaniach 28-30 odnoszą się do państw podpisanych na poniższej 

mapie. 

 
Źródło: Wikicommons z dn. 10.07.2011. 

Zadanie 28. (0-1) 

Wskaż państwa, w których w październiku 2017 r. odbyły się wybory parlamentarne. 

A. 4 B. 5, 7 C. 4, 5, 7 D. 1, 4, 5, 7 

Zadanie 29. (0-1) 

Partie o jakiej orientacji wygrały wybory parlamentarne w państwach, o których mowa w poleceniu do zadania 

28.? 

A. lewicowej B. prawicowej 

Zadanie 30. (0-1) 

Stolicą którego państwa jest Lubljana? 

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 

Zadanie 31. (0-1) 

Wskaż orientację polityczną koalicji CDU-CSU, która wygrała ostatnie wybory parlamentarne w Niemczech. 

A. liberalizm 

B. nacjonalizm 

C. socjaldemokracja 

D. chrześcijańska demokracja 
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Zadanie 32. (0-1) 

Kampania wyborcza przed jakimi wyborami rozpocznie się w Polsce najwcześniej? Przyjmij, że kadencja żad-

nego z organów pochodzących z wyborów nie zostanie skrócona i wybory odbędą się terminowo. 

A. prezydenckimi 

B. samorządowymi 

C. parlamentarnymi 

D. do Parlamentu Europejskiego 

Zadanie 33. (0-1) 

Przejawem realizacji jakiej zasady ustrojowej są powszechne wybory parlamentarne? 

A. pomocniczości 

B. podziału władzy 

C. pluralizmu politycznego 

D. demokratycznego państwa prawa 

Zapoznaj się z poniższą tabelą i, jeśli będzie to zasadne, wykorzystaj ją do rozwiązania zadań 34-40. 

 
Źródło: Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, CBOS 2016 z dn. 10.10.2017. 

Odsetki respondentów deklarujących pracę społeczną

w ramach organizacji obywatelskich: 
Cechy społeczno-demograficzne 

w jednej 

dziedzinie 

w dwóch 

dziedzinach 

w trzech 

lub więcej 
Łącznie 

Średni poziom 

zaangażowania

Ogółem 16 8 13 37 1,18 

Płeć

Mężczyźni 16 9 14 39 1,19 

Kobiety 16 6 14 35 1,17 

Wiek 

18–24 lata 18 8 18 44 1,34 

25–34 13 6 16 35 1,31 

35–44 21 7 13 41 1,11 

45–54 17 9 15 41 1,28 

55–64 13 8 11 32 1,02 

65 lat i więcej 13 9 12 33 1,10 

Miejsce zamieszkania 

Wieś 16 8 11 35 1,15 

Miasto do 19 999 16 5 15 36 1,06 

20 000 – 99 999 16 7 11 34 0,90 

100 000 – 499 999 15 8 15 38 1,32 

500 tys. i więcej mieszkańców 13 11 25 49 1,65 

Wykształcenie

Podstawowe/gimnazjalne 11 6 9 26 0,95 

Zasadnicze zawodowe 16 5 5 26 0,53 

Średnie 19 9 11 40 1,08 

Wyższe 14 9 30 53 2,12 

Grupa społeczno-zawodowa 

Kadra kierownicza, specjaliści z wyższym 

wykształceniem 
16 15 37 68 2,62 

Średni personel, technicy 13 4 21 38 1,21 

Pracownicy administracyjno-biurowi 30 2 17 50 1,01 

Pracownicy usług 16 6 5 27 0,67 

Robotnicy wykwalifikowani 21 8 8 37 0,84 

Robotnicy niewykwalifikowani 8 3 4 14 0,32 

Rolnicy 24 8 6 38 0,67 

Pracujący na własny rachunek 23 7 10 40 1,33 

Bezrobotni 7 2 0 9 0,12 

Emeryci 12 10 11 33 0,98 

Renciści 5 2 15 22 1,88 

Uczniowie i studenci 21 11 24 56 1,72 

Gospodynie domowe i inni 9 6 10 25 0,98 

Dochody na jedną osobę w gospodarstwie domowym 

Do 649 zł 14 7 9 30 0,82 

Od 650 do 999 zł 15 8 11 34 1,03 

Od 1000 do 1399 zł 18 5 12 35 1,14 

Od 1400 zł do 1999 zł 10 5 14 30 0,94 

2000 zł i więcej 18 11 23 52 1,65 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_013_16.PDF
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Zadanie 34. (0-1) 

Jaki odsetek osób w wieku 18-24 lata deklaruje pracę społeczną w ramach organizacji obywatelskich? 

A. 1,34 B. 18 C. 37 D. 44 

Zadanie 35. (0-1) 

Jaki odsetek respondentów nie jest zaangażowany w prace społeczne w ramach organizacji obywatelskich? 

A. 16 B. 37 C. 63 D. 84 

Zadanie 36. (0-1) 

Osoby z jakim wykształceniem - podstawowym/gimnazjalnym czy z zasadniczym zawodowym - są bardziej 

zaangażowane w pracę społeczną? Weź pod uwagę dwa czynniki: odsetek zaangażowanych osób oraz średni 

poziom zaangażowania. 

A. Osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym są mniej zaangażowane w pracę społeczną niż osoby z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym. 

B. Osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym są tak samo zaangażowane w pracę społeczną jak osoby z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym. 

C. Osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym są bardziej zaangażowane w pracę społeczną niż osoby z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym. 

Zadanie 37. (0-1) 

Jaki trend charakteryzuje średni poziom zaangażowania w pracę społeczną w ramach organizacji obywatel-

skich ze względu na miejsce zamieszkania respondentów? 

A. rosnący: im większa miejscowość, tym większe średnie zaangażowanie 

B. malejący: im większa miejscowość, tym mniejsze średnie zaangażowanie 

C. malejąco-rosnący: zaangażowanie jest w miastach średniej wielkości jest mniejsze niż w małych i dużych miej-

scowościach 

Zadanie 38. (0-1) 

Z czego wynika, że średni poziom zaangażowania wśród rolników jest niższy niż średni poziom zaangażowania 

wśród średniego personelu i techników? 

A. Przede wszystkim z tego, że rolnicy częściej działają w 2 organizacjach obywatelskich niż średni personel i tech-

nicy. 

B. Przede wszystkim z tego, że średni personel i technicy angażują się w większej liczbie organizacji obywatelskich 

niż rolnicy. 

C. Teza zawarta w pytaniu jest fałszywa, ponieważ taki sam odsetek rolników i średniego personelu deklaruje pracę 

społeczną w ramach organizacji obywatelskich. 

Zadanie 39. (0-1) 

Przedstawiciele której z wyróżnionych grup najrzadziej angażują się w pracę społeczną w ramach organizacji 

obywatelskich? 

A. renciści 

B. bezrobotni 

C. osoby najuboższe 

D. kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem 

Zadanie 40. (0-1) 

Dokończ zdanie. 

Wśród osób o najwyższych dochodach na 1 osobę w gospodarstwie domowym najczęściej występują osoby… 

A. niezaangażowane w pracę społeczną w ramach organizacji obywatelskich. 

B. zaangażowane w pracę społeczną w ramach 1 organizacji obywatelskiej. 

C. zaangażowane w pracę społeczną w ramach 2 organizacji obywatelskich. 

D. zaangażowane w pracę społeczną w ramach 3 lub więcej organizacji obywatelskich. 
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Zad. Odp. 

1. A 

2. B 

3. C 

4. C 

5. A 

6. C 

7. C 

8. A 

9. A 

10. B 

11. B 

12. B 

13. B 

14. D 

15. B 

16. B 

17. A 

18. B 

19. D 

20. D 

21. B 

22. B 

23. B 

24. C 

25. B 

26. B 

27. B 

28. B 

29. B 

30. D 

31. D 

32. B 

33. D 

34. D 

35. C 

36. C 

37. C 

38. B 

39. B 

40. A 

 


