
15 stycznia 2016 r.  

 
 
 

 
 

 
 

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy 
o Społeczeństwie 

 
I edycja 

eliminacje okręgowe 

 
 

Nagłówki pytań do testu on-line  
 

 
 
 
 

Organizator Olimpiady  
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 

 
 
 
 
 

Patronat honorowy  
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

1. W Afganistanie na przestrzeni ostatnich 50 lat  
2. Aung San Suu Kyi 
3. W USA wybory do Senatu  
4. Kwestia „kobiet pocieszycielek” jest 
5. Sekretarz Generalny ONZ 
6. Szyizm 
7. Najwięcej muzułmanów 
8. Kolorowe rewolucje na obszarze poradzieckim  
9. Morze Wschodniochińskie  
10. Najwięcej emigrantów z Syrii  
11. Najwięcej przedstawicieli do izby wyższej parlamentu  
12. Obecny Sekretarz Generalny ONZ  
13. Najwięcej kobiet wchodzi w skład  
14. Rząd w Tajlandii  
15. Chińska Republika Ludowa nie była w stanie wojny  
16. Niestali członkowie Rady ONZ  
17. Grupa G7  
18. W polskim sejmie tajność obrad  
19. Prezydent Rzeczypospolitej dokonuje zmian   
20. W Polsce Trybunał Konstytucyjny orzeka 
21. Pierwsze w pełni wolne wybory w powojennej Polsce 
22. W Polsce w zakresie ustawy budżetowej 
23. Rada Gabinetowa w RP 
24. Regionalna Izba Obrachunkowa 
25. Rada Dialogu Społecznego 
26. Konwent Seniorów w polskim sejmie 
27. Organ wykonawczy miasta na prawach powiatu  
28. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii   
29. W Szwajcarii prezydent 
30. Klub Rzymski 
31. Rada Państw Morza Bałtyckiego 
32. Rada Nordycka 
33. Wojna domowa po rozpadzie Jugosławii w latach 90. XX wieku 
34. Turcja postaje w sporze terytorialnym 
35. Po zakończeniu zimnej wojny w Europie ruchy separatystyczne  
36. Członkiem strefy euro  
37. Euro nie jest oficjalną walutą w  
38. Bułgaria jest państwem członkowskim Unii Europejskiej od roku  
39. Na początku lat 90. XX wieku transformacja systemu społeczno-gospodarczego w Europie nie 

dotyczyła  
40. Przykładem międzynarodowej organizacji gospodarczej nie jest 
41. Państwo członkowskie EFTA, które nie uczestniczy  
42. Zgodnie z założonymi celami strategii „Europa 2020”  
43. EURES to europejska sieć mobilności zawodowej, która obejmuje   
44. OECD powstała  
45. Z punktu widzenia polityki regionalnej UE zaplanowanej na lata 2014–2020 większość 

regionów w Polsce  
46. Członkostwo w UE jest uwarunkowane  
47. Organ administracji państwowej odpowiedzialny za politykę  
48. W badaniu aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)   
49. Pojęcie „triady” w gospodarce światowej  
50. Obecnie prowadzona runda negocjacyjna WTO  
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51. Międzynarodowy Fundusz Walutowy  
52. Partnerstwo Wschodnie  
53. Problemem globalnym nie jest  
54. Cena minimalna wprowadzona przez państwo na rynku danego dobra  
55. Cena maksymalna wprowadzona przez państwo na rynku danego dobra  
56. Punkty gastronomiczne o zróżnicowanej ofercie i jakości obsługi położone w  centrum miasta 

to przykład  
57. Jeśli na rynku krajowym działa czterech dużych producentów samochodów osobowych, to 

może być to przykład  
58. Produkt homogeniczny jest charakterystyczny dla  
59. Koszty stałe  w przedsiębiorstwie   
60. W myśl art. 20 Konstytucji RP  
61. Jan ukończył studia w Krakowie kilka miesięcy temu, ale szuka pracy w sektorze bankowym w 

Gdańsku, ponieważ zawsze chciał mieszkać nad morzem. Sytuacja ta opisuje bezrobocie   
62. W mieście rodzinnym Wojciecha zamknięto pół roku temu ostatnią kopalnię, w której 

pracował 20 lat. Wojciech szuka bezskutecznie nowej pracy na lokalnym rynku. Sytuacja ta 
opisuje bezrobocie  

63. Marek pracował do końca lat 80. XX wieku w dużym przedsiębiorstwie państwowym w 
Kielcach jako inżynier. Jego zakres obowiązków był niewielki, a wolny czas w pracy spędzał, 
przygotowując projekty niezwiązane z oficjalnie wykonywaną pracą. Sytuacja ta opisuje 
bezrobocie  

64. Osoby pracujące lub poszukujące aktywnie pracy na typowych warunkach, zwłaszcza 
płacowych, w gospodarce 

65. Iloraz liczby osób pracujących w okresie t do liczby ludności w wieku produkcyjnym w okresie 
t lub ludności w wieku 15 lat i więcej w okresie t przemnożony przez 100 pozwala obliczyć  

66. Aby zostać uznanym za bezrobotnego w świetle polskiej ustawy o rynku pracy z 2004 roku, 
należy  

67. Przejawem pasywnej polityki państwa wobec rynku pracy  
68. Danuta jest emerytką, ale aktywnie udziela się w pracach na rzecz Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w swoim mieście. Z perspektywy rynku pracy jest to osoba  
69. Ania jest uczennicą drugiej klasy liceum ogólnokształcącego. W przyszłości planuje ukończyć 

historię sztuki. Z perspektywy rynku pracy, jest to osoba  
70. Kosztem prywatnym bezrobocia  
71. Autonomia  
72. Czystka etniczna  
73. Największą mniejszością narodową  
74. Pojęcie demokracja  
75. Demokracja bezpośrednia  
76. Ustrój, w którym udział w sprawowaniu władzy  
77. Najważniejsze zasady demokracji  
78. Urzędnicy, którzy wprowadzają (wykonują) ustanowione prawa   
79. Państwo praworządne, w którym zasady zawarte w konstytucji są nadrzędne, określają 

relacje między władzą państwową a obywatelami, a najważniejszym zadaniem prawa jest 
ochrona jednostki  

80. Sytuacja, w której mniejszości są dyskryminowane lub zwalczane przez większość  
81. Koncepcja trójpodziału władzy  
82. Zasada, że prawo powinno być fundamentem państwa  
83. Ojcowie nowożytnej demokracji  
84. Pierwsza spisana konstytucja, stanowiąca podstawę ustroju państwa  
85. Dokument uchwalony w XVIII w we Francji  
86. Zwrócenie się do obywateli danego państwa z pytaniem o szczególnie ważne sprawy  
87. Powszechne głosowanie mieszkańców pewnego obszaru  
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88. Prawo pewnej grupy obywateli do wystąpienia  
89. Pierwsze państwo, w którym władzę przejęli faszyści 
90. Ideologia głosząca możliwość zbudowania społeczeństwa bezklasowego i bez własności 

prywatnej, w którym dobra dzielone są równo między wszystkich  
91. Pierwsze komunistyczne państwo – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich  
92. W XX w. rządów autorytarnych nie było  
93. T. More przedstawił niemożliwą do zrealizowania wizję społeczeństwa idealnego  
94. Forma ustroju państwowego ukształtowana w Polsce  
95. Uprawnienia i wolności przysługujące obywatelom danego państwa, współcześnie zwykle 

zagwarantowane w konstytucji  
96. II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym  
97. Przywódcą zamachu stanu  
98. W wyborach do sejmu w Polsce  
99. Cisza wyborcza  
100.  Działania wyborcze, mające na celu zdyskredytowanie przeciwnika, a nie prezentację 

własnego programu politycznego  
101. System dwupartyjny  
102. System relacji między partiami polityczni funkcjonującymi w danym państwie  
103. Porozumienie między partiami w celu wystawienia wspólnej listy kandydatów w wyborach  
104. Porozumienie między partiami w celu utworzenia i wspierania rządu  
105. Wcześniejsze wybory parlamentarne (przed upłynięciem kadencji)  
106. Konstytucja RP zakazuje  
107. Zgodnie z Konstytucją RP, partie polityczne działające w Polsce  
108. Zgodnie z Konstytucją celem działania  
109. Alternatywny rząd formowany przez największą partię opozycji w parlamencie 
110. Potrzeby można zdefiniować jako  
111. Na osobowość składają się  
112. Potrzeby biologiczne zaliczamy do  
113. Potrzeby psychiczne zaliczamy do  
114. Potrzeby społeczne  
115. Potrzeby biologiczne  
116. Potrzeby psychiczne  
117. Grupy społeczne  
118. Zbiór ludzi, znajdujący się czasowo w jakimś miejscu, powiązanych nawet tymczasowo 

więziami społecznymi  
119. Organ administracji państwowej kierujący polityką oświatową w Polsce  
120. Patriotyzm  
121. Media nie pełnią w społeczeństwie funkcji  
122. Środki masowego przekazu  
123. Do władz powiatu  
124. Zasada decentralizacji, podstawa funkcjonowania samorządu  
125. Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce  
126. Miasta w Polsce liczące ponad 100 tys. mieszkańców  
127. Prezes Rady Ministrów powołuje  
128. Starosta  
129. Mieszkańcy wspólnoty samorządowej w Polsce nie mają prawa  
130. W starostwie powiatowym można  
131. W urzędzie wojewódzkim można  
132. PESEL  
133. Stwierdzenie, że człowiek jest istotą społeczną i polityczną, stworzoną do życia w państwie  
134. Teistyczną koncepcję genezy państwa  
135. Św. Tomasz z Akwinu twierdził, że  
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136. Możliwość wypowiedzenia posłuszeństwa władzy łamiącej prawo  
137. Teoria genezy państwa na drodze podboju  
138. Teoria państwa jako narzędzia ucisku klasy wyzyskiwanej przez posiadającą  
139. Koncepcja, w myśl której państwo jest wrogiem człowieka i wolności  
140. Ideologia przyznająca prymat narodowi i domagająca się podporządkowania wszystkich 

innych interesów interesom narodu  
141. Postrzeganie zbiorowości, w której żyjemy, jako narodu  
142. Tradycja, wspólna historia, język i symbole tożsamości spajające człowieka z narodem  
143. Prawo do nabycia obywatelstwa danego państwa  
144. Prawo do nabycia obywatelstwa rodziców  
145. Uproszczone postrzeganie rzeczywistości  
146. Wiara w wyższość jednej rasy nad pozostałymi  
147. Roman Dmowski  
148. Ideologia głosząca wyższość rasy aryjskiej i potrzebę stworzenia dla niej przestrzeni życiowej  
149. Pogląd, zgodnie z którym ojczyzna i narodowość są obojętne, a ojczyzną jest cały świat 
150. Umiłowanie ojczyzny i gotowość do poświęceń dla niej przy zachowaniu szacunku dla innych 

narodów  
151. Postawa męstwa, bohaterstwa i dzielności   
152. Osoby narodowości polskiej zachowujące kontakt z krajem i kulturą polską mieszkające za 

granicą  
153. Wyjazd z jednego państwa celem osiedlenia się w innym  
154. Diaspora polska  
155. Do mechanizmów typowych dla demokracji bezpośredniej  
156. W myśl koncepcji trójpodziału władzy  
157. Ustrój polityczny dający państwu pełnię władzy nad obywatelami  
158. Partie polityczne niebędące u władzy, a dążące do jej przejęcia  
159. Najwyższy akt prawny w państwie  
160. Prześladowania przeciwników politycznych  
161. Laureatem pokojowej nagrody Nobla i prezydentem  
162. Pierwszym niekomunistycznym premierem  
163. Czynne prawo wyborcze  
164. Bierne prawo wyborcze  
165. O mandat posła mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy  
166. Dobrowolne organizacje społeczne skupiające ludzi o podobnych poglądach, dążące do 

zdobycia i utrzymania władzy  
167. Unia Europejska liczyła  
168. Unia Europejska powstała  
169. Państwem członkowskim Unii Europejskiej nie jest  
170. Do strefy euro nie należy (stan na 2016 rok)  
171. Państwem nieposiadającym oficjalnego statusu kandydata do Unii Europejskiej  
172. Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej   
173. Polska jest państwem członkowskim  
174. Do podmiotów gospodarki rynkowej 
175. Stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ  
176. Z punktu widzenia rynku pracy do ludności aktywnej zawodowo  
177. Z punktu widzenia rynku pracy osobą bierną zawodowo nie jest  
178. W Polsce do osób bezrobotnych nie zalicza się  
179. Globalizacja  
180. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące globalizacji  
181. Unia Europejska to przykład  
182. Popyt na dane dobro wzrośnie, gdy  
183. Podaż danego dobra jest uwarunkowana  
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184. Zmiana konstytucji związana jest z koniecznością   
185. Urzędnik służby cywilnej  
186. Trybunał Konstytucyjny  
187. Rzecznik Praw Obywatelskich  
188. Zadania Najwyższej  Izby Kontroli  
189. Najwyższa Izba Kontroli  
190. Trybunał Stanu  
191. Sąd Najwyższy  
192. Ważność wyborów parlamentarnych  
193. Które zdanie dotyczące mandatu posła/senatora jest prawdziwe   
194. Siedziba główna ONZ  
195. Prawidłowe wymogi biernego prawa wyborczego w Polsce  
196. W głosowaniu parlamentarnym większość 3/5 głosów  
197. Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na 
198. Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów   
199. Konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej jest  
200. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  
 

 


