Opracowała mgr Ewa Konczewska-Kamińska

Test wielokrotnego wyboru, z luką i opisowy z wos
Temat: Obywatel w demokratycznym państwie
Kl. II gimnazjum
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)
Wybierz poprawną definicje:
a) Państwo to zbiorowość ludzi mieszkających na dowolnym terytorium.
b) Państwo jest organizacją powołaną przez społeczeństwo -ludność żyjącą na danym terytorium i mającym
suwerenną władzę.
c) Państwo to grupa społeczna ludzi mieszkająca na danym terytorium dobrze zorganizowana
------------------------------------------------------- ------------------------Pytanie 2: ( 0-3 pkt)
Wyjaśnij co oznacza każdy z tych przymiotników Państwo to organizacja:
a) przymusowa gdyż .........................................................................................
b) suwerenna gdyż .................................................................................
c) terytorialna gdyż .................................................................................
------------------------------------------------------- ------------------------Pytanie 3: ( 0-1 pkt)
Obywatelstwo nadaje to:
a) Rada Ministrów
b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
c) Wojewoda
-------------------------------------------------------------------------------Pytanie 4: ( 0-6 pkt)
Uzupełnij tekst
- w monarchii absolutnej ........................ skupia w swym ręku ................
- jeżeli sprawowanie władzy ograniczone jest .............................................. monarchię określa się jako
..............................
- współcześnie najczęściej występują monarchie ..............................w których monarcha spełnia funkcje ..................
- monarchia jest symbolem jedności narodu, czasem spełniając funkcje ................................
-------------------------------------------------------------------------------Pytanie 5: ( 0-1 pkt)
Jak należy rozumieć konstytucyjny zapis władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu?
...............................................................................................................
...........................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------Pytanie 6: ( 0-4 pkt)
Do tabeli wpisz odpowiednio litery określające sytuacje, związane z przestrzeganiem praw człowieka lub ich
łamaniem

1. Państwo unitarne
2. Państwo złożone
3. Federacja
4. Konfederacja

A. może mieć postać unii personalnej, unii realnej, federacji lub konfederacji
B. jest związkiem państw, powołanych do realizacji określonych celów
C. jest państwem, którego części składowe korzystają z samodzielności państwowej
D. jest wewnętrznie jednolite
E. jest państwem, którego części składowe nie mają prawa pełnego uczestnictwa w
stosunkach międzynarodowych

--------------------------------------------------------------------------------
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Pytanie 7: ( 0-4 pkt)
Przy niżej wymienionych zdaniach przekreśl słowo prawda lub fałsz w zależności od tego, czy zdanie jest prawdziwe
czy fałszywe:
a) Państwo autorytarne zakłada zniesienie wszelkiej niezależności jednostki i społeczeństwa
wobec państwa ( prawda /fałsz )
b) W państwie totalitarnym od momentu urodzenia do śmierci jednostka jest poddana kontroli władz we wszystkich
przejawach swego życia ( prawda /fałsz )
c) Państwo autorytarne nie dysponuje nawet ograniczonym zakresem realnych swobód i
praw człowieka ( prawda /fałsz )
d) w państwie totalitarnym istnieje jeden kierowniczy ośrodek w postaci jednej partii rządzącej. która zmierza do
światopoglądowego i ideowo-politycznego ujednolicenia społeczeństwa, zniesienia wszelkiego
pluralizmu ( prawda /fałsz )
------------------------ -------------------------------------------------------Pytanie 8: ( 0-4 pkt)
Zasada państwa prawnego polega na tym, że ( wpisz je):
a) ......................................................... b)................................... c) ................................. d) ........................
-------------------------------------------------------------------------------Pytanie 9: ( 0-1 pkt)
Uzasadnij, z konstytucja jest podstawowym aktem prawnym (ustawą zasadniczą):
to znaczy ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Pytanie 10: ( 0-6 pkt)
Uzupełnij zdania:
a) Pierwszą Konstytucją w Europie była ............................................................................................
b) Obecnie w Polsce obowiązuje Konstytucja RP uchwalona przez ...................................................
w dniu 2 w kwietnia ........................ roku i przyjęta przez obywateli w wyniku przeprowadzonego.
.............................. w dniu 25.05 ...................roku
--------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie 11 ( 0-5 pkt)
Wymień wolności i prawa osobiste:
a) ................................
b) ..............................
c) ..............................
d) ....................................
e) ................................
------------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie 12: (0-1pkt)
Zasada podziału władzy oznacza, ze:
.................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie 13: (0-6pkt)
Wyjaśnij pojęcia:
a) referendum ...................................
b) pluralizm polityczny .................................
c) ideologia ..........................................
d) opozycja................................................
e) koalicja.................................................
f) elektorat ..............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie 14: (0-2pkt)
Polska jest państwem ( zaznacz poprawną odpowiedz):
a) federacyjnym
b) monarchią
c) państwem unitarnym
d ) republiką
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilość maksymalna punktów do uzyskania wynosi 45
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Opracowała: mgr Ewa Konczewska-Kamińska

Szablon kontrolny z kluczem do karty odpowiedzi ucznia na test z wos
Temat: Obywatel w demokratycznym państwie
Kl. II /2002
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 ją.
Pytanie 1: ( 0-1 pkt)
A

B

C

x
------------------------------------------------------- ------------------------Pytanie 2: ( 0-3 pkt)
Wyjaśnij co oznacza każdy z tych przymiotników Państwo to organizacja:
a) przymusowa gdyż
posiada aparat przymusu wobec obywatela
b) suwerenna gdyż
władza państwa nie podlega innej władzy
c) terytorialna gdyż
swoją działalnością obejmuje określony obszar
------------------------------------------------------- ------------------------Pytanie 3: ( 0-1 pkt)
A

B

C

x
-------------------------------------------------------------------------------Pytanie 4: ( 0-6 pkt)
Uzupełnij tekst
- w monarchii absolutnej ..... monarcha ..... skupia w swym ręku ....... władzę .....
- jeżeli sprawowanie władzy ograniczone jest ............ władzą parlamentu .................. monarchię określa się jako
.......monarchią parlamentarną
..........
- współcześnie najczęściej występują monarchie.......dziedziczne ... . W których monarcha spełnia funkcje
.........reprezentacyjną .................
- monarchia jest symbolem jedności narodu, czasem spełniając funkcje .....arbitrażową................................
-------------------------------------------------------------------------------Pytanie 5: ( 0-1 pkt)
należy rozumieć konstytucyjny zapis
.......Władza należy do narodu .......
.......Naród jest suwerenem państwa .......
-------------------------------------------------------------------------------Pytanie 6: ( 0-4 pkt)
Do tabeli wpisz odpowiednio litery
1. Państwo
unitarne

2. Państwo
złożone

D

C, B

3. Federacja 4 Konfederacja

E

-------------------------------------------------------------------------------Pytanie 7: ( 0-4 pkt)
Przy niżej wymienionych zdaniach przekreśl słowo prawda lub fałsz:

Prawda

X

A
Fałsz

B
Prawda Fałsz

X

C
Prawda

Fałsz

X

Prawda

D
Fałsz

X

------------------------ -------------------------------------------------------1

Pytanie 8: ( 0-4 pkt)
Zasada państwa prawnego polega na tym, że ( wpisz je):
a) .organy państwa działają na podstawie prawa.....
b).......
przepisy prawne są stabilne ..................................
c) ....... prawa i wolności obywateli są zagwarantowane w konstytucji
.................................
d) ........... obywatele są równi wobec prawa ........................
-------------------------------------------------------------------------------Pytanie 9: ( 0-1 pkt)
to znaczy ze wszystkie inne ustawy i akty prawne muszą być z nią zgodne
...............................................................................................................................................
Pytanie 10: ( 0-6 pkt)
Uzupełnij zdania:
Pierwszą Konstytucją w Europie była .......Konstytucja majowa z 1791 ........
Obecnie w Polsce obowiązuje Konstytucja RP uchwalona przez ...Zgromadzenie Narodowe ....................
w dniu 2 w kwietnia .. 1997 .......... roku i przyjęta przez obywateli w wyniku przeprowadzonego.
..referendum Konstytucyjnego............................ w dniu 25.05 ..........1997 ....roku
--------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie 11 ( 0-5 pkt)
a) prawo do życia ..........................
b) .wolność osobista i nietykalność .............................
c) wolność sumienia i wyznania .............................
d) prawo do ochrony prawnej życia poczętego....................................
e)
wolność wyrażania poglądów i informacji..............................
------------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie 12: (0-1pkt)
Zasada podziału władzy oznacza, ze:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie 13: (0-6pkt)
Wyjaśnij pojęcia:
a) referendum ...................................
b) pluralizm polityczny .................................
c) ideologia ..........................................
d) opozycja................................................
e) koalicja.................................................
f) elektorat ..............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pytanie 14: (0-2pkt)
( zaznacz poprawną odpowiedz):
A

B

C

D

x
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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