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1. Wybierz z podanych poniżej kompetencji organów państwa polskiego tę, która 

przysługuje Radzie Ministrów RP. Zapisz ją w wyznaczonym miejscu.  

 

uchwalanie projektu budżetu państwa,  

zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz porządku publicznego,  

nadawanie orderów i odznaczeń,  

decydowanie o stanie wojny i o zawarciu pokoju 

 

Kompetencja Rady Ministrów RP – ....................................... 

 

 

2. Nazwij typ partii politycznej, do której odnoszą się podane cechy: 

 

• negatywny stosunek do polityki socjalnej państwa  

• przywiązanie do tradycji narodowych i wartości chrześcijańskich  

• postulowanie maksymalnego obniżenia podatków  

• odrzucenie interwencjonizmu państwowego  

• zwiększanie środków finansowych na rozwój gospodarki rynkowej  

 

Są to cechy partii ….................................................. (typ partii, nie nazwa) 

 

 

3. Przeczytaj tekst źródłowy. Następnie wybierz właściwe dokończenie zdania.  

 

Państwo nie może zastępować działań poszczególnych osób czy instytucji państwowych. 

Pomagać może, jeśli nie są one w stanie zrealizować określonych zadań. Należy 

pamiętać, że pomoc ma polegać na wspieraniu, nie powinno się natomiast wyręczać. 

Złożeniem pomocy jest nieingerowanie w sprawy, z którymi poszczególne jednostki są w 

stanie poradzić sobie same, a jedynie wsparcie tam, gdzie pomoc jest niezbędna.  
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Opisaną w tekście regułą działania samorządu terytorialnego jest zasada  

A. decentralizacji.  

B. pomocniczości.  

C. samodzielności.  

D. demokracji.  

 

 

4. Prezydent RP w zakresie polityki zagranicznej  

 

A. przyjmuje dymisję Rady Ministrów.  

B. mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i 

organizacjach Międzynarodowych.  

C. uczestniczy w procesie legislacyjnym.  

D. sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie finansów kraju. 

 

 

5. Pracownikowi prześladowanemu psychicznie w zakładzie może pomóc  

 

A. Państwowa Inspekcja Pracy.  

B. urząd pracy.  

C. Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe.  

D. Caritas Polska 

 

 

6-7. Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia.  

 

[...] Już od tygodni śledzimy z niepokojem los licznych migrantów z Erytrei, Etiopii, 

Somalii i Sudanu, wystawionych na ciągłą przemoc band rabusiów w Egipcie i 

sąsiednich krajach – powiedział Radiu Watykańskiemu [...] abp Antonio Maria Vegliò. 

– Wiąże się to też z czarnym rynkiem ludzkich organów do przeszczepów. Tysiące ludzi 

opuszcza takie kraje, jak Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie toczy się zimna wojna 

gospodarcza krajów bogatych o afrykańskie zasoby naturalne. Trwa nadal dramat 

przymusowych repatriacji uchodźców irackich z krajów północnej Europy, mimo iż 

Unia Europejska to potępiła. [...] Miliony ludzi w różnych częściach świata musiało 



Egzamin klasyfikacyjny 2015/16 – gimnazjum część 2 WOS 

Strona 4 

ostatnio opuścić miejsce zamieszkania wskutek klęsk żywiołowych, nieraz zawinionych 

przez niewłaściwą gospodarkę powodzie, które przekształciły Brisbane, trzecie co do 

wielkości miasto Australii, w „strefę śmierci” z licznymi ofiarami, występują też na 

północnym wschodzie tego kraju oraz w Brazylii, gdzie tysiące osób zostało bez dachu 

nad głową w górach otaczających Rio de Janeiro.  

 

A. Wymień dwie przyczyny migracji i uchodźstwa na świecie, które dostrzega autor 

tekstu.  

1. ........................................................................................................................................  

2. ........................................................................................................................................  

 

B. Wynotuj dwa, wskazywane przez autora, przykłady niepokojącej sytuacji 

migrantów i uchodźców na świecie.  

1. . .......................................................................................................................................  

2. ........................................................................................................................................  

 

 

8. Przyporządkuj organom właściwe im kompetencje.  

Organy  Kompetencje  

A. Państwowa Inspekcja Pracy  1. prowadzi rejestr przedsiębiorców  

 

B. Główny Urząd Statystyczny  2. kontroluje działalność administracji 

rządowej  

 

C. urząd skarbowy  3. nadaje cyfrowy identyfikator w systemie 

REGON  

 

D. Krajowy Rejestr Sądowy  4. zapobiega niesprawiedliwym działaniom 

  pracodawców wobec pracowników  

 

E. Najwyższa Izba Kontroli 5. ............................................................... 

 

F. ............................................. 6. nadaje cyfrowy identyfikator w systemie 

NIP 


