
Druk 1 Opracowała mgr Ewa Konczewska-Kamińska

Informacja o tre ści testu dla kl 3 gimnazjum
Test wielokrotnego wyboru, z luką i opisowy z wos

Temat: Udział obywateli w życiu publicznym

Przeczytaj uważnie !

Otrzymałeś test, który sprawdzi Twoją wiedze o zagadnieniach i hasłach występujących w
temacie testu w klasie 2 gimnazjum.
Do testu dołączona jest karta kontrolna odpowiedzi ucznia, w której będziesz wpisywał
odpowiedzi lub zaznaczał wybraną odpowiedz jedną lub kilka.
Za poprawne wykonanie zadań otrzymasz następujące oceny:
Czas na wykonanie testu 35 min
Przykład:
Ocena niedostateczna (poniżej 30%) - 0÷10 punktów
Ocena dopuszczająca (30%) - 11÷14 punktów
Ocena dostateczna (50%) - 15÷23 punktów
Ocena dobra (75%) - 24÷38punktów
Ocena bardzo dobra (90%) - 39÷40 punktów
Ocena celująca (100%) - 45 punktów

Ilość maksymalna punktów do uzyskania wynosi 45

Uwaga:
- zaznacz na karcie kontrolnej ucznia poprawną odpowiedz kreśląc X w tabelce pod

odpowiednią literą z listy podpowiedzi dla każdego z pytań, jak się pomylisz zakreśl błąd w
kółko i dokonaj nowego wyboru.

- uzupełnij treść w pytaniu gdzie to wymagane
- opisz zagadnienie zgodnie z poleceniem

Przed wykonaniem każdego zadania przeczytaj uważnie polecenie, abyś mógł dobrze
rozwiązać zadanie.
Za każde dobrze rozwiązane zadanie możesz otrzymać ilość punktów wskazaną przy zadaniu.
W pytaniach wielokrotnego wyboru, błędny wybór powoduje odjecie punktu, zaś zaznaczenie
wszystkich odpowiedzi bez wyboru będzie traktowane jak pytanie bez odpowiedzi.

Powodzenia !



Druk 2 Opracowała mgr Ewa Konczewska-Kamińska

Test wielokrotnego wyboru z wos
Temat: Udział obywateli w życiu publicznym

Instrukcja : zaznacz na karcie kontrolnej ucznia poprawne odpowiedzi kreśląc X pod
odpowiednią literą z listy podpowiedzi dla każdego z pytań w karcie kontrolnej ucznia.
Zaznaczenie wszystkich podpowiedzi w tabelce będzie traktowane jako błędna odpowiedź.
Gdy brakuje treści uzupełnij ja,

Pytanie 1: ( 0-1 pkt)
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku:
a) 1949 b) 1948 c) 1950
------------------------------------------------------- -------------------------
Pytanie 2: ( 0-4 pkt)
Deklaracja wymieniona kilka kategorii praw człowieka:
a) prawo fundamentalne, to m. in.................................................................................
b) prawo obywatelskie, to m. in.................................................................................
c) prawo polityczne, to m. in.................................................................................
d) prawo społeczne i ekonomiczne, to m. in.................................................................................
------------------------------------------------------- -------------------------
Pytanie 3: ( 0-2 pkt)
Dokumenty dotyczące praw dziecka to:
a) Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.
b) Deklaracja Praw Człowieka.
c) Deklaracja Praw Dziecka z 1989 r.
--------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 4: ( 0-5 pkt)
Do tabeli wpisz odpowiednio litery określające sytuacje, związane z przestrzeganiem praw człowieka lub ich
łamaniem
a) Władze nie pozwalają na głoszenie poglądów innych niż oficjalne
b) Przeciwnicy polityki rządu sa przetrzymywani w więzieniach bez sadu
c) Konstytucja zabrania naruszania tajemnicy korespondencji
d) Złodzieja złapanego w momencie kradzieży zamyka się bez sądu w wiezieniu
e) W dostępie do stanowisk i w wynagrodzeniu za pracę kobiety są traktowane tak jak mężczyźni
f) Do przeszukania mieszkania konieczny jest nakaz rewizji

Prawa człowieka
Przestrzegane Łamane

--------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 5: ( 0-1 pkt)
Partie polityczne to:
a) Dobrowolne organizacje, które dążą do zdobycia i utrzymania władzy w państwie w celu realizacji swojego

programu
b) To grupa społeczna ,która dąży do zdobycia władzy w państwie i realizuje swoje interesy
c) To ugrupowanie polityczne, które dobrowolnie realizuje swoje sprawy w państwie
--------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 6: ( 0-4 pkt)
Ze względu na ideologie wyróżnia się następujące typy partii, wpisz je:

a) ......................................................... b)................................... c) ................................. d) ........................
--------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 7: ( 0-3 pkt)

Partie polityczne spełniają określone funkcje. Wymień je:
a) ..........................
b) ......................
c) ......................



Pytanie 8: ( 0-1 pkt)
System partyjny to:
a) Układ polityczny w państwie, w którym zachodzą określone relacje
b) To układ partii politycznych działających w państwie, oraz zachodzące miedzy nimi relacje, a także stosunki

między partiami politycznymi
c) To układ partii politycznych, a także stosunki między tymi partiami i władzą
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 9: ( 0-6 pkt)
Wymień partie polityczne działające na scenie politycznej, które znajdują się w koalicji rządzącej i poza nią:
a) ................................
b) ..............................
c) ..............................
d) ....................................
e) ................................
f) ...............................
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 10: (0-1pkt)
Związek zawodowy jest dobrowolna i samodzielną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony
ich praw zawodowych i socjalnych. Prawda to czy fałsz wybierz:

Prawda Fałsz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 11: (0-1pkt)
Podaj definicje kultury politycznej:
.................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 12: (0-3pkt)
Wymień typy kultury politycznej:
a) ...................................
b) .................................
c) ..........................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 13: (0-1pkt)
Fundacja to:
a) Forma aktywności społecznej obywateli
b) To forma aktywności społecznej obywateli tworzona w celu realizacji zadań o charakterze publicznym
c) To organizacje prowadzące działalność charytatywną
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 14: (0-3pkt)
Które ze znanych Ci stowarzyszeń ma charakter:
a) gospodarczy
a) kulturalny
b) charytatywny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 15: (0-5pkt)
Do największych central związkowych działających w Polsce zaliczamy:
a) ...............................
b) ...............................
c) ..............................
d) ............................
e) ............................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 16: (0-4pkt)
Związki zawodowe maja prawo do prowadzenia sporów zbiorowych zgodnie z prawem.
Opisz tę procedurę ..............................................................
....................................................................................................................

Ilość maksymalna punktów do uzyskania wynosi 45



Druk 3 Opracowała mgr Ewa Konczewska-Kamińska

Szablon kontrolny z kluczem do karty odpowiedzi ucznia na test z wos
Temat: Udział obywateli w życiu publicznym

Uwaga: Zaznacz poprawną odpowiedz kreśląc krzyżyk x w odpowiednim miejscu z listy
podpowiedzi do pytań.

Pytanie 1: ( 0-1 pkt)

A B C

x

Pytanie 2: ( 0-4 pkt)
e) prawo fundamentalne, to m. inprawo dożycia, do wolności, godność człowieka

..................................................................................................................................................................................
f) prawo obywatelskie, to m. inprawo do ochrony prawnejżycia prywatnego, prawo do ochrony
danych osobistych, prawo kulturalne, nietykalności osobistej
g) prawo polityczne, to m. in.Wolności zrzeszania się ,prawo wyborcze.......

..................................................................................................................................................................................
h) prawo społeczne i ekonomiczne, to m. in.Prawo do pracy, prawo do wypoczynku, prawo do nauki ,

..................................................................................................................................................................................

Pytanie 3: ( 0-2 pkt)
A B C

X X

Pytanie 4: ( 0-5 pkt)

Prawa człowieka
Przestrzegane Łamane

A B D F C E

Pytanie 5: ( 0-1 pkt)
Partie polityczne to:

A B C

X

Pytanie 6: ( 0-4 pkt)
Ze względu na ideologie wyróżnia się następujące typy partii, wpisz je:

d) liberalne b) chrześcijańskie
c) konserwatywne d) Socjaldemokratyczna
--------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 7: ( 0-3 pkt)

d) funkcja kształtowania opinii publicznej

e) funkcja wyborcza partii

f) funkcja rządzenia



Pytanie 8: ( 0-1 pkt)

A B C

X

Pytanie 9: ( 0-6 pkt)
Wymień partie polityczne działające na scenie politycznej, które znajdują się w koalicji rządzącej i poza nią:
g) .Sojusz lewicy Demokratycznej
h) Unia Pracy
i) Polskie Strojnictwo Ludowe
j) Platforma Obywatelska
k) Prawo i Sprawiedliwość
l) Samoobrona.

Pytanie 10: (0-1pkt)

Prawda Fałsz

x
Pytanie 11: (0-1pkt)
Podaj definicje kultury politycznej:
To ogół postaw, wartości i wzorów zachowań, które dotyczą wzajemnych stosunków władzy i
obywateli, to wiedza o polityce, znajomość faktów ocena zjawisk politycznych, wzorów zachowań pol

Pytanie 12: (0-3pkt)
Wymień typy kultury politycznej:
d) parafialna.................................................................................................................................

e) poddańcza...................................................................................................................................

f) uczestnicząca...............................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie 13: (0-1pkt)

A B C

X

Pytanie 14: (0-3pkt)
Które ze znanych Ci stowarzyszeń ma charakter:

A B C
Stowarzyszenie gmin
uzdrowiskowych

Stowarzyszenie dziennikarzy
polskich

Stowarzyszenie pomocy bezrobotnym

Pytanie 15: (0-5pkt)

f) Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy ,,Solidarność "
g) Ogól opolskie Porozumienie Związków zawodowych OPZZ
h) Federacja Związków Zawodowych Górników
i) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
j) NZZ, ,Solidarność" Rolników Indywidualnych i inne
Pytanie 16: (0-4pkt)
Związek zawodowy ma prawo do prowadzenia sporów zbiorowych dot. warunków pracy iświadczeń socjalnych.

Może np. wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. Początkiem sporu jest dzień wypowiedzenia
warunków płacy i pracy. Pracodawca powinien podjąć rokowania celem rozwiązania sporu. Ma na to trzy dni.
Brak porozumienia zobowiązuje obie strony do powołania mediatora z listy ustalonej przez MpiPS. Brak
postępów w rozmowach upoważnia związek do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, nie osiągnięcie
porozumienia upoważnia związek do podjęcia akcji strajkowej. Strajk jestśrodkiem ostatecznym
Ilość uzyskanych punktów oraz ocenę wpisuje nauczyciel Złóż podpis nauczyciela .................


