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XX Politykus 
(szkolny konkurs wiedzy o społeczeństwie 2021/2022) 

1. Podaj imię i nazwisko polskiej tenisistki. [1p.] 

 
……………………………………………………

…………………………………………………… 

2. Podaj imię i nazwisko oraz resort, którym  

kieruje ten minister. [1p.] 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

3. Podaj imię i nazwisko francuskiego filozofa,  

który wprowadził termin socjologia. [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………... 

4. Człowiek skupiający się na własnych  

przeżyciach wewnętrznych, mało zainteresowany 

światem zewnętrznym, kontrolujący swoje uczucia 

to? [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………….. 

5. Wizja własnej osoby jako jednostki odrębnej i  

niepowtarzalnej to? [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………. 

6. Zespół oczekiwań społecznych, postaw,  

obowiązków i zachowań przypisanych do 

określonej pozycji społecznej, niezależnie od cech 

osobistych to? [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

7. Wyjaśnij: socjalizacja odwrócona. [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………... 

8. Nazwij normę: jest ustanowiona przez  

państwo, jej przestrzegania pilnuje wymiar 

sprawiedliwości i aparat przymusu. [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

9. Pojęcie anomia wprowadził? Podaj imię                      

i nazwisko tego francuskiego filozofa. [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

10. Użyj odpowiedniego terminu na określenie  

rodziny nazywanej również rodziną 

zrekonstruowaną lub wielorodzinną. Powstaje                    

w wyniku ponownego zakładania rodzin przez 

jednego lub oboje rodziców po rozwodzie. Składa 

się z dwójki partnerów posiadających dzieci ze 

swoich poprzednich związków i często również 

posiadających dziecko z nowego związku. [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………….. 

11. Nauka o społeczeństwie, jego składnikach,  

relacjach, zjawiskach w nim zachodzących to? [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………... 

12. Jedynym Prezydentem PRL był? Podaj imię                 

i nazwisko. [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

13. Kierunek w psychologii uznający, że  

przedmiotem badań mogą być tylko widoczne 

zachowania człowieka to? [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

14. Zespół zdolności umysłowych, które pozwalają  

człowiekowi mu sprawnie wykorzystywać 

posiadaną wiedzę oraz skutecznie przystosowywać 

się do nowych warunków i zadań to? [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………….. 

15. W 2020r. do NATO przyjęto? Podaj nazwę  

państwa. [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………….…………………………………… 
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16. Obniżanie wartości człowieka to? [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

17. Wyjaśnij: grupa inkluzywna i ekskluzywna.  

[1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

18. Podaj imię i nazwisko tej Polki oraz jej sukces.  

[2p.] 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

19. Kierunek w psychologii, który uznaje, że  

zachowanie człowieka wynika z nieświadomych 

instynktów i popędów to?  [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

20. Podaj pełną nazwę w języku polskim i skrót                 

w języku angielskim tej organizacji. [2p.] 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

21. Podaj imię i nazwisko prezesa Trybunału  

Konstytucyjnego. [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

22. Podaj kraj, rok, kto wydał dokument będący  

pierwszą próbą średniowieczną kodyfikacją praw 

człowieka oraz polską nazwę. [2p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

23. Podaj miejsce wydania przywileju mówiącego  

o nienaruszalności majątku szlachty. [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

24. Podaj jak nazywa się ten polityk chiński i jedną  

z ważnych funkcji. [2p.] 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

25. Podaj nazwę jemeńskiego ruchu o charakterze  

polityczno-militarnym, skupiającego plemiona 

zajdyckie (jeden z odłamów szyizmu) 

zamieszkujące w większości północno-zachodni 

Jemen. [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

26. Idee wolnościowe znalazły wyraz                                  

w amerykańskim dokumencie z 1776r. Podaj 

nazwę. [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

27. Postawa niechęci i wrogości wobec  

cudzoziemców. [1p.] 

…………………………………………………… 
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28. Nazwij krok powoływania rządu. [1p.] 

Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady 

Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. 

Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady 

Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady 

Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego 

posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji 

poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od 

członków nowo powołanej Rady Ministrów. 

Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia 

powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 

przedstawia Sejmowi program działania Rady 

Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum 

zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala 

bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

29. Wymień części składowe normy prawnej. [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

30. Podaj imiona i nazwiska polityków oraz  

państwo i ważne wydarzenie w tym kraju 

(kolorowa rewolucja) [4p.] 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

31. Prawa pracownicze rozpropagował, m.in.  

Robert Owen. Ten kierunek myśli politycznej 

nazywano? [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………... 

32. Podaj nazwę organizacji, która powstała                          

w 1949r. w Londynie, m.in. do ochrony praw 

człowieka. [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

33. Jan Nowak jest Prezesem UODO. Wyjaśnij  

skrót. [1p.] 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

34. Podaj miasto, w którym ma siedzibę  

Europejski Trybunał Praw Człowieka. [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

35. Ruch kontestujący nadmierny  

Konsumpcjonizm/odzyskiwanie jedzenia, 

ubrań/[1p.] 

 
…………………………………………………… 

36. W 1989r. ONZ przyjęło najważniejszy  

dokument określający prawa dziecka. Podaj nazwę. 

[1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

37. Podaj miejsce wydania przywileju mówiącego  

o nietykalności osobistej szlachty. [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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38. Za sprawą Jeana Henriego Dunanta w połowie  

XIXw. powołano…? [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

39. Podaj imię i nazwisko oraz kraj zamieszkania,  

a także zakres działalności osoby z obrazu. [3p.] 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

40. Podaj pełną nazwę dokumentu podpisanego  

1.08.1975r. w Helsinkach. [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

41. W Luksemburgu ma siedzibę instytucja,  

dotycząca badania naruszenia praw człowieka                 

w Europie. Podaj nazwę. [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

42. Najwcześniej prawa wyborcze uzyskały  

kobiety w 1893r. w… (nazwa państwa)? [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………... 

43. Podaj termin: dotyczy czynu, który nie jest  

przestępstwem, ale narusza w sposób ewidentny 

konstytucję lub ustawy. Taki delikt jest związany 

przede wszystkim z zajmowaną funkcją i w zakresie 

urzędowania. Odpowiedzialność taką może ponosić 

bardzo wąska grupa osób, pełniących 

najważniejsze urzędy państwowe.[1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

44. Nazwij konflikt z roku 1969 między  

Salwadorem a Hondurasem. Wskaż na mapie 

Salwador (1), Honduras (2), Nikaraguę (3). 

 

 
45. 10.12.1948r. ONZ uchwalił dokument                               

o prawach człowieka. Podaj nazwę. [1p.] 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

46. Wskaż na mapie Gruzję (1), Armenię (2),  

Azerbejdżan (3).  Nazwij sporne terytorium między 

Armenią i Azerbejdżanem. [3p.]

 
……………………………………………………

…………………………………………………… 

47. Jakie sprawy bada Międzynarodowy Trybunał  

Karny? (najlepiej jednym słowem) [1p.] 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

48. Podaj imię i nazwisko osoby oraz funkcję i 

pełną nazwę instytucji. [2p.] 

 
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 


