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Klasa VIII

Pytania egzaminacyjne

1. Przedstaw trzy przykłady sytuacji konfliktowych, w których mógłbyś/mogłabyś
uczestniczyć. Jak wyglądałoby właściwe zachowanie w każdej z tych sytuacji?  Z czym
miał(a)byś największy problem, aby się właściwie zachować?

2. Wymień pozytywne i negatywne skutki poniższych zachowań w sytuacjach
nieaprobowanych przez ciebie: unikanie konfliktu, uleganie, konfrontacja, postawa
kompromisowa.

3. Dlaczego rodzina jest tak ważną wartością w życiu indywidualnym i społecznym?

4. Jaką rolę Twoim zdaniem odgrywa edukacja w kontekście zajmowania miejsca na rynku
pracy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

5. W jaki sposób współczesne prawo broni godności osobistej człowieka? Dlaczego chronienie
jej jest ważne?

6. Wymień prawa i wolności polityczne zapisane w Konstytucji RP, wyjaśnij ich znaczenie dla
pojedynczych obywateli.

7. Jakimi sprawami zajmują władze na poziomie gminy? Daj przykłady.

8. Przedstaw nazwy instytucji sprawujących władzę na poziomie gminnym, powiatowym i
wojewódzkim.

9. Czym różni się władza wojewody od władzy sejmiku wojewódzkiego i jego marszałka – co
do swego charakteru, zadań i odpowiedzialności?

10. Jakie negatywne cechy niesie w sobie kosmopolityzm, szowinizm i antysemityzm? Podaj
praktyczne tego przykłady.

11. Skąd się biorą uprzedzenia i stereotypy narodowe?

12. Co to znaczy być dobrym obywatelem i patriotą? Jakie możesz dać przykłady złego
pojmowania obu tych postaw?

13. Jaka jest różnica pomiędzy obywatelstwem a narodowością?

14. Co nazywamy społeczeństwem obywatelskim? Kiedy mieszkańcy danego kraju się nim
stają? Daj dwa przykłady takich społeczeństw i dwa przykłady państw, które nie
wykształciły, twoim zdaniem, społeczeństwa obywatelskiego.

15. Daj przykład problemu społecznego (autentycznego lub hipotetycznego) ważnego dla
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mieszkańców twojej miejscowości i zaproponuj realistyczny sposób jego rozwiązania.

16. W jakich przykładowych sytuacjach ważne jest stosowanie zasad etycznych w życiu 
publicznym, dlaczego urzędnik administracji państwowej lub samorządowej powinien 
przestrzegać zasad Kodeksu etycznego właściwego dla jego miejsca pracy?

17. Wyjaśnij dlaczego środki masowego przekazu są czasem nazywane „czwartą władzą”? 

18. Czym różni się fakt od opinii? Na czym polega szkodliwość przedstawiania w mediach 
opinii jako faktów? 

19. Jakie są pozytywne i negatywne skutki obowiązywania zasady większości, pluralizmu i 
poszanowania praw mniejszości w systemie demokratycznym?

20. Co oznacza zasada suwerenności narodu? Co oznacza zasada pluralizmu?

21. Porównaj demokrację bezpośrednią z przedstawicielską – wskaż na mocne i słabe strony 
każdego z tych systemów. 

22. Jakie rodzaje praw obywatelskich zawiera konstytucja (rodzaje – jest ich pięć)? Jakie 
obowiązki obywatela wymienia Konstytucja RP?

23. Kto w Polsce pełni rolę władzy wykonawczej i na czym ona polega?

24. Co to jest inicjatywa ustawodawcza i kto w Polsce ją posiada? 

25. Porównaj role sejmu i senatu w polskim systemie parlamentarnym i oceń sens istnienia 
parlamentu dwuizbowego.

26. Wymień trzy poważne współcześnie trwające konflikty międzynarodowe. Opisz jeden z 
nich, wskazując na jego przyczyny i racje stron.

27. Wyjaśnij czym się od siebie różnią: imigracja, reemigracja, uchodźstwo, repatriacja, 
emigracja. Daj po jednym przykładzie każdego z tych pojęć.

28. Omów strukturę i zadania ONZ i jej najważniejszych agend.

29. Omów strukturę i zadania władz UE.

30. Czym jest NATO? Wyjaśnij genezę tej organizacji i jej współczesne zadania.

Wiem, co trzeba
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