
1. Scharakteryzuj podstawowe formy życia społecznego: grupa społeczna, zbiorowość, 
społeczność, społeczeństwo.  

2. Podaj przykłady potrzeb człowieka wyższego i niższego rzędu oraz sposoby zaspokajania 
potrzeb człowieka. 

3. Podaj przykłady konsekwencji konfliktu ról społecznych. 

4. Scharakteryzuj podstawowe postawy jednostki wobec nacisku grupy. Podaj przykłady postaw 
pozytywnych i negatywnych społecznie. 

5. Wymień skutki procesu socjalizacji. Wyjaśnij znaczenie procesu socjalizacji dla prawidłowego 
funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. 

6. Wymień funkcje rodziny i podaj przykłady ich realizacji.  Scharakteryzuj podstawowe modele 
funkcjonowania rodziny i typy współczesnych rodzin. 

7. Wymień podstawowe przejawy, przyczyny i skutki funkcjonujących w społeczeństwie 
podziałów na swoich i obcych oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym postawom społecznym. 

8. Podaj podstawowe postawy wobec konfliktu. Wskaż podstawowe różnice pomiędzy 
negocjacjami, mediacją i arbitrażem. Wymień cechy, które powinien posiadać mediator i arbiter. 

9. Wymień podstawowe cechy różnych typów społeczeństw. Wyjaśnij cechy współczesnego 
społeczeństwa postindustrialnego/informacyjnego [otwarte, informacyjne, konsumpcyjne, masowe]. 

10. Omów podstawowe cechy społeczeństwa obywatelskiego. Wymień formy społecznego 
wsparcia dla organizacji pożytku publicznego. 

11. Omów podstawy prawne wolności religii i sumienia w Polsce. Podaj podstawowe informacje 
definiujące pozycję Kościoła rzymskokatolickiego we współczesnej Polsce. 

12. Wymień główne funkcje i formy aktywności partii politycznych w państwach 
demokratycznych.  

13. Przeanalizuj przepisy Konstytucji RP odnoszące się do zasad funkcjonowania partii 
politycznych. 

14. Wyjaśnij rolę Internetu we współczesnych kampaniach wyborczych, podaj przykłady 
nieetycznego wykorzystania mediów społecznościowych w kampaniach wyborczych. 

15. Wyjaśnij, na czym polega zasada niezależności mediów. Omów znaczenie pojęcia czwarta 
władza. 

16. Wymień najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z mediów. Wyjaśnij pojęcie trolling. 
Podaj zasady sprawdzania rzetelności przekazu medialnego. 

17. Wyjaśnij znaczenie pojęć: nepotyzm, klientelizm, przestępczość zorganizowana, demagogia, 
populizm, hejt. Przedstaw sposoby przeciwdziałania patologiom życia publicznego. 

18. Wyjaśnij, czym konstytucja różni się od innych źródeł powszechnie obowiązującego prawa w 
Polsce. Podaj przykłady spraw regulowanych przez prawo konstytucyjne. 

19. Wyjaśnij różnicę pomiędzy demokracją bezpośrednią a pośrednią. Podaj przykłady form 
uczestnictwa obywateli w rządzeniu państwem. Wymień przykłady organów władzy w Polsce 
powoływanych w drodze wyborów bezpośrednich.  



20. Wymień główne kompetencje/funkcje sejmu i senatu RP oraz podmioty decydujące o 
skróceniu kadencji sejmu RP. Wyjaśnij pojęcia: mandat poselski/senatorski, kadencja, klub i koło 
poselskie, immunitet, kworum. 

21. Scharakteryzuj główne funkcje / kompetencje prezydenta RP. Wymień główne zasady wyboru 
Prezydenta RP. 

22. Wymień kompetencje Rady Ministrów RP. Omów zasady powoływania Rady Ministrów. 

23. Wyjaśnij, jaką rolę pełnią wojewodowie. 

24. Wyjaśnij konstytucyjne zasady działania sądów w Polsce oraz zasadę niezależności sadów i 
niezawisłości sędziów. 

25. Wymień główne zadania Sądu Najwyższego. 

26. Scharakteryzuj główne organy strzegące praworządności w Polsce.  

27. Scharakteryzuj konstytucyjne zadania Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego. 

28. Scharakteryzuj główne zadania Rzecznika Praw Obywatelskich. 

29. Scharakteryzuj szczeble samorządu terytorialnego w Polsce.  

30. Wymień i omów zadania organów stanowiących i wykonawczych w gminie. 


