
test z WOS-u dla LO 

 

Test z WOS-u dla I klasy liceum ogólnokształcącego  

1. Wymień trzy biologiczne podstawy życia społecznego ludzi. 

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

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

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

 

2. Połącz w pary:  

a) socjalizacja  
 1. normy i zasady postępowania typowe dla 

danej grupy 

b) konformizm  
2. proces uczenia się umiejętności związanych ze 

społeczeństwem 

c) grupa 

społeczna  

 3. zmiana zachowania danej osoby 

spowodowana naciskiem innych 

  
4. osoby powiązane ze sobą więzami 

społecznymi, mające wspólne cele  
Odpowiedzi:..................................................................................................................................  

 

3. Wypisz z tekstu czynniki sprzyjające zachowaniu konformistycznemu: 

"[...] A zatem, wracając do naszego hipotetycznego studenta-Sama, oczekiwalibyśmy, że 

łatwiej ulegnie on naciskowi swych znajomych, jeśli uważa ich za specjalistów z zakresu 

polityki i w ocenianiu stosunków międzyludzkich. Ponadto, gdyby ludzie ci byli dla niego 

ważni jako potencjalni przyjaciele, jego podporządkowanie się byłoby bardziej 

prawdopodobne niż wtedy, gdyby to były dla niego osoby obojętne. I wreszcie fakt, że znajomi 

Sama są podobnie jak on studentami, sprawia, że ich ocena ma większy wpływ na jego 

zachowanie niż, powiedzmy, opinia grupy dziesięciolatków, czy grupy urzędników w starszym 

wieku[...]" E. Aronson, Człowiek - istota społeczna 

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

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

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

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

 

4. Podaj po dwa przykłady grupy społecznej: mała, nieformalna 

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

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

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

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

 

 

 

5. Scharakteryzuj jedną z wybranych subkultur młodzieżowych. Postaraj się wymienić 

jak najwięcej cech charakterystycznych. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

6. Do poniższych typów grup dopasuj ich przykłady. Wyjaśnij, dlaczego tak 

połączyłeś/aś:  

a) zbiorowość  1.mniejszość niemiecka w Polsce 

b) wspólnota  2.dzisiejsi goście restauracji "Łasuch"  

c) społeczeństwo  3.polscy anabaptyści 

d) społeczność  4. mieszkańcy Polski 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

7. Państwo jest organizacją polityczną i prawną. Wymień dwie inne cechy państwa, 

wyjaśniając, co one oznaczają. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

8. Po przeczytaniu tekstu, wypisz, jakie pojecie dotyczące narodu opisuje. 

Mam poczucie, że naród polski szczególnie wyróżnia się między innymi narodami i to na 

korzyść, przyzna każdy, kto zna nasz polski charakter i nasza wspaniałą historię. Powinniśmy, 

zatem chronić naszą kulturę przed wpływami innych kultur- to, co obce może nam tylko 

zaszkodzić, nie zgadza się, bowiem z wypracowaną przez naszych przodków tradycją.. 

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

Nie wiem doprawdy, jak można, żyjąc w świecie Internetu i ponaddźwiękowych samolotów, 

odmawiać sobie prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania. Przyznacie, że to 

głupota: wiązać się uczuciowo z jakimś skrawkiem ziemi, czuć się odpowiedzialnym za jakąś 

grupę tylko z tej racji, że zrządzeniem losu urodziłem się tam a nie gdzie indziej. 

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

 

 

9. Uzupełnij: 

Dziecko nabywa obywatelstwo zgodnie z zasadą krwi. Polega ona na 



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

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

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

 

10. Połącz w pary:  

a) Łemkowie  1. mniejszość narodowa 

b) Niemcy  2. uchodźcy 

c) Afgańczycy  3. mniejszość etniczna 

  4. imigranci 

Odpowiedzi:...................................................................................  

 

11.  Jakie czynniki mogą zakłócić przebieg i efekty procesu socjalizacji pierwotnej. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

12. W jaki sposób możesz samodzielnie wpływać na proces socjalizacji wtórnej? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
13. Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe lub NIE, jeśli jest nieprawdziwe. 

  

1. Pierwszą grupą społeczną człowieka jest rodzina.   

2. Liczba grup społecznych zwiększa się w miarę dorastania.  

3. Większość czasu człowiek spędza w dużych grupach społecznych.  

4. Grupy społeczne w niewielkim stopniu kształtują nasze postawy.  

5. W grupach społecznych uczymy się najważniejszych zachowań 
społecznych. 

 

6. Grupy społeczne tworzą społeczeństwo.  

. 

14.Pozycji zajmowanej w grupie przyporządkuj odpowiednią rolę. 



a) szef, b) ekspert, c) krytykant, d) buntownik,  
e) błazen, f) sierotka, g) luzak, h) kozioł ofiarny  

1. osoba lekceważona, posiadająca słabą pozycję w grupie ………………………. 
2. osoba wiecznie niezadowolona …………………………………………………………… 
3. osoba nieporadna, oczekująca pomocy od innych …………………………………. 
4. osoba, która przewodzi grupie, podejmuje decyzje ………………………………… 
5. osoba, która zna się na wszystkim, udziela wyjaśnień …………………………….. 
6. osoba, która stale się wygłupia …………………………………………………………….. 
7. osoba, która podburza innych, nie podporządkowuje się zasadom ……………. 
8. osoba, która stoi z boku, w nic się nie angażuje …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



WOS kl. II LO –test 
 

1.Uzupełnij zdania wpisując w luki słowa tak by powstały zdania prawdziwe  
 

 Demokracja powstała w starożytnej _______________ pod koniec wieku 
_________ Gdy strategiem był Perykles suwerenna władza należała tylko do 
obywateli czyli ________________________________________.  
W starożytnych Atenach wykształciła się demokracja _____________________.  
Największe znaczenie miał organ o nazwie ___________________, który 
uchwalał prawa i wybierał urzędników.  
Władza wykonawcza należała do____________________. 
 Na straży demokracji stał sąd skorupkowy, czyli ____________________.  
W republice rzymskiej również wykształcił się ustrój demokratyczny.  
Największą rolę w państwie odgrywał _____________ oraz warstwa społeczna o 
nazwie ____________________.  
Również w Polsce wykształcił się ustrój demokratyczny. Najwcześniej w wieku XV. 
Pełnię praw politycznych i obywatelskich posiadał tylko jeden stan 
_____________________.  
  

2.Na końcu każdego zdanie napisz literę P lub F( PRAWDA jeżeli zdanie jest 
prawdziwe lub FAŁSZ jeżeli jest fałszywe ) 

  
a. Współczesna demokracja zaczęła kształtować się dzięki rewolucji angielskiej i 
francuskiej w wieku XIX. 
 b. Filozofami, którzy sformułowali podstawowe zasady demokratyczne byli John 
Locke i Wolter. 
 c. Pierwszą konstytucję na świecie uchwalono w USA w 1787 r.  
d. Prawa i wolności obywatelskie zostały sformułowane podczas rewolucji francuskiej 
w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1814 r. 
 e. Pierwsze partie polityczne zaczęły kształtować się w wieku XVIII.  
 

 
3. Wymień 5 cech państwa demokratycznego  
•______________________________________________ 
•______________________________________________ 
•______________________________________________ 
•______________________________________________ 
•______________________________________________ 
  
4. Wyjaśnij jednym zdaniem na czym polegają : 
formy demokracji bezpośredniej ______________________________ 
 referendum ___________________________________________ 
inicjatywa ludowa ________________________________________ 
 weto ludowe ___________________________________________ 
plebiscyt ______________________________________________ 
 
5 . Uzupełnij zdania dotyczące referendum  
 Referendum ogólnokrajowe może dotyczyć zmiany konstytucji czy też______________.  
Referendum zarządza _____________________ za zgodą Senatu lub Sejm z inicjatywy 
własnej, Rady Ministrów bądź obywateli.  
By wyniki miały charakter wiążący musi w nim wziąć udział więcej niż_______________ 
procent uprawnionych do głosowania. Referendum lokalne można przeprowadzić na wniosek 
_________ procent mieszkańców gminy lub powiatu.  
Musi w nim wziąć udział więcej niż _________procent uprawnionych do głosowania by 
wynik był wiążący.  



  
6. Wyjaśnij na czym polega : 

a) czynne prawo wyborcze 

_______________________________________________  

b) bierne prawo wyborcze 

_______________________________________________ .  

7.Wyjaśnij zasady prawa wyborczego  

zasada powszechności _______________________________ 

zasada proporcjonalności_____________________________ 

zasada tajności ____________________________________ 

 zasada równości ___________________________________ 

zasada bezpośredniości _______________________________ 

8. Wyjaśnij pojęcie ordynacja wyborcza 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ .  

9.Wyjaśnij czym się różni ordynacja większościowa od proporcjonalnej 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

10.Uzupełnij zdania tak by powstały zdania prawdziwe  

 Przed rokiem 1989 w Polsce obowiązywała konstytucja uchwalona w roku 

____________.Jeszcze w czasach PRL-u wprowadzono do niej zmiany w roku 

__________, gdy dodano m.in. zapis o przewodniej roli partii komunistycznej. Między 

6.02., a 5.04. 1989 r. trwały obrady tzw. ________________________, podczas których 

zawarto porozumienie dotyczące przemian ustrojowych. 7 kwietnia 1989 r. sejm dokonał 

pierwszej nowelizacji konstytucji, która polegała na 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

Wybory parlamentarne przeprowadzono w czerwcu 1989 r. 

 Wówczas wybrano tzw. sejm kontraktowy, gdyż „Solidarność” mogła walczyć tylko o pewną 

ilość miejsc w Sejmie. Tylko wybory do Senatu były w pełni wolne. Wybrano wówczas Senat I 

kadencji RP i Sejm VI kadencji PRL. Nowy sejm w grudniu 1989 r. dokonał drugiej 

nowelizacji konstytucji, która polegała na  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________.  

Sejm rozpoczął pracę nad nową konstytucją. Małą konstytucję uchwalono dnia _________ 

roku. Obecnie obowiązującą konstytucję uchwalono dnia ________________ roku.  



Zanim zaczęła ona obowiązywać musiała zostać zatwierdzona przez naród w ___________. 

Zaczęła ona obowiązywać w październiku 1997 r. Nowa konstytucja składa się z _______ 

(ilu?) rozdziałów oraz z preambuły czyli ___________________________________ 

11.Uzupełnij zdania tak by powstały zdania prawdziwe  

Prezydent desygnuje czyli _________________ premiera a na jego wniosek ministrów. 

Rząd powołany zostaje w ciągu ______________ (ilu dni?) od pierwszego posiedzenia 

Sejmu lub dymisji poprzedniego rządu. Premier powinien w ciągu 14 dni od momentu 

powołania rządu przez Prezydenta przedstawić jego ______________________ Sejmowi 

i poprosić Sejm udzielenie mu wotum zaufania. Jeżeli rząd nie uzyska wotum zaufania Sejmu, 

wówczas kandydata na Premiera może wskazać ___________________.  

Przy drugiej próbie powołania nowego rządu Sejm udziela mu wotum zaufania 

_______________ (jaką?) większością głosów.  

Jeżeli Sejm za drugim razem nie wyłoni rządu wówczas inicjatywa przechodzi na  

___________________, który w ciągu kolejnych 14 dni powołuje nowy rząd.  

By ten rząd się utrzymał wystarczy uzyskanie wotum zaufania Sejmu ______________ 

(jaką?) większością głosów. Jeżeli tak się nie stanie Prezydent rozwiązuje Sejm i Senat i 

zarządza nowe wybory. Rada Ministrów ustępuje w określonych sytuacjach . Jedną z nich jest 

uchwalenie przez sejm wotum nieufności wobec rządu. Konstruktywne wotum nieufności 

może wnieść _________(ilu?) posłów.  

Musi ono zawierać________________________. Rekonstrukcja rządu polega na 

___________________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


