
Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie 
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Etap wojewódzki 

 

Klucz odpowiedzi 

 

 

ZADANIA ZAMKNIĘTE 

 

1 C 19 B 

2 B 20 B 

3 B 21 A 

4 A 22 B 

5 A 23 D 

6 D 24 A 

7 B 25 B 

8 C 26 C 

9 C 27 B 

10 D 28 C 

11 C 29 B 

12 B 30 B 

13 A 31 A 

14 C 32 D 

15 B 33 B 

16 C 34 D 

17 D 35 C 

18 D xxx xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZADANIA OTWARTE 

 
Zad. 36  (3 pkt.) 

Wpisz, o jakim rodzaju normy jest mowa. 

Treść normy społecznej Rodzaj normy społecznej 

Strojenie choinki o okresie Świąt Bożego Narodzenia obyczajowa 

Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o 

małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może 

iść obok siebie 

prawna 

Muzułmanin ma obowiązek pościć przez miesiąc Ramadan raz w roku. 

Od świtu do zachodu słońca muzułmanin musi powstrzymać się od 

wszystkiego, co post unieważnia 

religijna 

 

Zad. 37  (4 pkt.) 

immunitet, apolityczność, nieusuwalność, nieprzenoszalność, specjalny sposób powoływania 

gwarancja sytuacji materialnej, zakaz dodatkowego zatrudnienia (należy uznać wszystkie inne 

prawidłowe odpowiedzi) 

Zad. 38  (3 pkt.) 

FPP 

Zad. 39  (2 pkt.) 

Nie, w Polsce 69, we Francji 50, WB 50 wskazań to osoby obawiające się dominacji Niemiec 

 

Zad. 40  (3 pkt.) 

Stereotyp – czyli krzywdząca często ocena osób  na podstawie uogólnionych zachowań, ubioru itd 

 

Zad. 41  (8 pkt.) 

 



 

 

a. 

Wielka Brytania – 1 

Dania – 2 

Grecja – 3 

Cypr – 4 

Litwa – 5 

Czarnogóra – 6 

b. 

Bruksela – siedziba Komisji i Rady UE instytucji decyzyjnych i kontrolnych 

Frankfurt – siedziba Europejskiego Banku Centralnego (emitent Euro) 

 

Zad. 42  (4 pkt.) 

a. 

Barwy od herbu Rzeczpospolitej Biały orzeł, czerwona tarcza (herbu Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów białe: orzeł i Pogoń, czerwone tarcza). 

b. 

Orzeł ważniejszy więc biały na górze, tło tarczy czerwone, mniej istotne więc niżej. 

 

Zad. 43  (4 pkt.) 

Argumenty zwolenników: 

 uzyskanie lepszej odporności organizmów modyfikowanych na czynniki zewnętrzne; 

 zwiększenie zawartości składników odżywczych w żywności; 

 większą produktywność zwierząt hodowlanych; 

 niższe koszty upraw. 

 zwiększenie ilości plonów na małych obszarach; 

 zredukowanie ilości używanych pestycydów do ochrony roślin; 

 wykorzystanie mało żyznych terenów do upraw poprzez stworzenie odmian GMO tolerujących 

wysokie zasolenie gleb i susze; 

 produkcję biopaliw. 

 tworzenie tzw. jadalnych szczepionek, czyli wprowadzenie do roślin GMO genów 

odpowiadających za odporność na niektóre choroby bakteryjne i wirusowe; 

 wczesne wykrywanie chorób zwierząt i roślin w drodze badań DNA; 

 zmniejszenie głodu na świecie. 

 wyeliminowanie chorób, 

 możliwość produkcji organów, 

 wydłużenie życia. 

 

Argumenty przeciwników: 

 spożywanie żywności modyfikowanej genetycznie może powodować alergie, choroby układu 

pokarmowego, obniżenie odporności organizmu, zaburzenia płodności oraz nowotwory; 

 nie można przewidzieć wszystkich konsekwencji jakie niesie za sobą długotrwałe spożywanie 

żywności GMO; 



 istnieje ryzyko powstawania w żywności GMO nowych alergenów oraz nasilenia się tzw. 

alergii pokarmowej 

 uwolnienie organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska, w tym niekontrolowane 

przechodzenie genów na inne organizmy tego samego lub innego gatunku; 

 straty dla rolników upraw ekologicznych będących w sąsiedztwie upraw GMO z uwagi na 

ryzyko przeniesienia cech roślin modyfikowanych na uprawy naturalne; 

 zwiększenie używania coraz mocniejszych środków ochrony roślin; 

 negatywny wpływ na faunę i florę – GMO może szkodzić ptakom, owadom, płazom, wpływać 

na morskie ekosystemy i organizmy glebowe; 

 zmniejszenie bioróżnorodności przyrody, 

 klonowanie ludzi (wykorzystanie klonów, jako źródło części zamiennych), 

 ujednolicenie społeczeństwa (wzór piękna).  

 

Należy uznać wszelkie inne prawidłowe odpowiedzi. 

 

Zad. 44  (8 pkt.) 

HYMN Rzeczpospolitej Polskiej 

 

a. Uzupełnij podstawowe dane: 

 

Autor tekstu: Józef Wybicki 

Kompozytor: nieznany 

Rok powstania: 1797 

 

b. Podkreśl w tekście I zwrotki błędne zapisy i obok w tabeli wpisz poprawną ich formę 

 

Jeszcze Polska nie umarła, 

Póki my żyjemy. 

Co nam obca moc wydarła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy.  

 

 

c. Wyjaśnij użycie w refrenie podkreślonych fragmentów 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

Wymarsz dowodzonych J.H.Dąbrowskiego Legionów u 

boku armii napoleońskiej miał zakończyć się w przyszłości 

odzyskaniem niepodległości. A nie można było tego 

dokonać inaczej, jak tylko idąc z Włoch do Polski. 

 

d. Podkreśl w tekście II zwrotki błędne zapisy i obok w tabeli wpisz poprawną ich formę 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak wygrywać mamy. 

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

jak zwyciężać mamy. 

 

e. Wyjaśnij użycie w III zwrotce podkreślonych fragmentów 

 

 



Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze 

Mowa o potopie szwedzkim (1655-1660). W czasie działań 

zbrojnych zasłynął polski szlachcic Stefan Czarniecki, 

wybitny dowódca, który nękał Szwedów prowadząc z nimi 

walki podjazdowe. W 1658 roku wyprawił się na czele 

wojsk polskich do Danii – w ramach koalicji 

antyszwedzkiej. Przeprawił się przez cieśninę morską Als 

Sund na łodziach i barkach, następnie odbił z rąk Szwedów 

wyspę Als. Po tym, jak Czarniecki powrócił „przez morze” 

do ojczyzny, udał się na kolejną kampanię wojenną - tym 

razem przeciwko Rosji. 

 

f. Wyjaśnij użycie w IV zwrotce podkreślonych fragmentów 

 

Już tam ojciec do swej Basi  

Mówi zapłakany –  

Słuchaj jeno, pono nasi  

Biją w tarabany. 

Tarabanów (bębnów) używano powszechnie do nadawania 

tempa marszowego oraz komunikowania się w czasie 

bitew. Wieści o nadchodzącym wojsku. 

 

 

Zad. 45  (6 pkt.) 

a.  

 

6 9 27        

 

b. 

 

Karaimi      

 

c. 

Ślązacy i Kaszubi nie posiadają praw mniejszości narodowych, czy etnicznych, a ich wysoka pozycja 

w Spisie wynikała z faktu wpisywania przez ankietowanych tych nazw mimo, że ustawa takich 

mniejszości nie przewiduje. Faktycznie zgodnie z ustawą mniejszością narodową są dopiero Niemcy 

(3 miejsce). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


