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1. Wśród zamieszkujących Polskę mniejszości narodowych występują  

A. Niemcy i Łemkowie.  

B. Tatarzy i Romowie.  

C. Niemcy i Litwini.  

D. Rosjanie i Tatarzy.  

 

2. Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia (wstaw na końcu zdania literę 

odpowiadającą właściwej definicji).  

 

Postawa społeczna, która opiera się na założeniu, że ojczyzną  

człowieka jest cały świat.  ________ 

 

Postawa bezkrytycznego stosunku do własnego narodu,  

z pogardą i nienawiścią do innych narodów.  ________ 

 

Postawa szacunku, miłości oraz przywiązania do ojczyzny,  

gotowości przedkładania celów ważnych dla narodu nad osobiste.  ________ 

 

Postawa eksponująca odrębność narodową oraz nadrzędność  

interesu narodu w stosunku do interesu jednostki.  ________ 

 

A. nacjonalizm B. kosmopolityzm C. patriotyzm D. szowinizm 

 

 

 

3. O starzeniu się społeczeństwa polskiego świadczy  

 

A. coraz mniejsza liczba urodzeń dzieci przy wzroście liczby obywateli w wieku 

dojrzałym.  

B. zwiększająca się liczba urodzeń i obywateli w wieku rozrodczym.  

C. wzrastająca liczba urodzeń dzieci.  

D. zmniejszająca się liczba obywateli dorosłych.  
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4. Analiza tekstu źródłowego. Przeczytaj tekst i poniżej wynotuj pięć negatywnych 

zjawisk społecznych, na które narażeni są pracownicy – migranci.  

 

Ponad 175 milionów ludzi, w tym migrujący pracownicy, uchodźcy, azylanci, stali 

imigranci oraz pozostała reszta, mieszka i pracuje poza krajem swego urodzenia i 

obywatelstwa. Wielu z nich to pracownicy – migranci. [...] 

Pracownicy – migranci są narażeni w szczególności na takie zjawiska, jak rasizm, 

ksenofobia i dyskryminacja. Często stykają się z wrogością i podejrzeniami ze strony 

społeczności, w których żyją i pracują. Wyjątkowo niebezpiecznym zjawiskiem 

zachęcającym i usprawiedliwiającym ksenofobiczną wrogośd i przemoc jest kojarzenie 

migracji i migrantów z przestępczością. Stereotyp, że wszyscy migranci to osoby 

przebywające w danym kraju nielegalnie, powoduje częstsze oskarżanie ich o 

popełnianie czynów karalnych i wykroczeń. Takie podejście stawia migrantów poza 

ochroną ze strony prawa.  

 

1. ____________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________  

3. ____________________________________________________________  

4. ____________________________________________________________  

5. ____________________________________________________________  

 

5. Dominacja na rynku jednego wytwórcy określonego dobra to  

 

A. konkurencja.  

B. monopol.  

C. równowaga.  

D. deficyt. 
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6. Przeczytaj tekst źródłowy. Następnie wypisz trzy spośród negatywnych skutków 

korupcji dostrzeżonych przez autora zamieszczonego fragmentu.  

  

Korupcja jest zła dla człowieka, dla społeczności, dla pastwa, dla gospodarki. Prowadzi 

do marnotrawienia środków publicznych. Narusza zasadę wolności rynkowej. Realizuje 

cele jakiejś osoby lub grupy wbrew prawu i dobru ogólnemu. Pozbawia obywateli 

poczucia bezpieczeństwa, że chroni ich czytelne i przejrzyste prawo. Korupcja jest 

zjawiskiem negatywnym nie tylko etycznie, lecz ma także negatywne skutki ekonomiczne 

dla pastwa. Ogranicza inwestycje, hamuje rozwój, skutkuje podejmowaniem złych 

decyzji gospodarczych. Na korupcji tracimy więc wszyscy.  

Fragment: www.antykorupcja.gov.pl.  

 

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________  

 

 

7. Nazwij system gospodarczy, do którego odnoszą się podane cechy.  

 

• swoboda tworzenia podmiotów gospodarczych  

• konkurencja  

• funkcjonowanie mechanizmu wzajemnego oddziaływania popytu i podaży  

• prywatna własność środków produkcji  

 

charakteryzują system określany jako gospodarka ..............................  

 

 

8. Wyjaśnij, co to jest budżet państwa.  

 

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

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

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

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

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


