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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 10

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy.
Zasiłek celowy może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży.

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest przykładem realizacji przez
państwo funkcji
A. porządkowej.
B. socjalnej.
C. administracyjnej.
D. ekonomicznej.

(.../1 pkt)

Podaj nazwę organu władzy, który na schemacie został oznaczony literą A. (.../1 pkt)

Wskaż właściwe dokończenie zdania.

Liczba posłów zasiadających w Sejmie RP wynosi
A. 340.                       B. 360.                       C. 440.                        D. 460.

(.../1 pkt)

Podaj imię i nazwisko osoby, która pełni obecnie urząd Prezesa Rady Ministrów RP. (.../1 pkt)

Oceń, czy podane informacje dotyczące Prezydenta RP są prawdziwe. Zaznacz P,
jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Kadencja prezydenta trwa cztery lata. P F

2. Na urząd prezydenta można zostać wybranym tylko
jeden raz. P F

3. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. P F

(.../1 pkt)
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Przyporządkuj wymienionym organom władzy w Polsce odpowiednie informacje.

1. ...., 2. ...., 3. ....

1. Sejm RP
2. Rada Ministrów
3. Prezydent RP

A. Bada zgodność ustaw z Konstytucją RP.
B. W jego skład wchodzi 460 posłów.
C. Jego kadencja trwa 5 lat.
D. Pracami tego organu kieruje premier.

(.../1 pkt)

Wskaż właściwe dokończenie zdania.

Rozpoznawanie spraw wniesionych do sądu i wydawanie wyroków w imieniu państwa to
obowiązki
A. prokuratora.               B. świadka.               C. adwokata.               D. sędziego.

(.../1 pkt)

Wskaż właściwe dokończenie zdania.

Ściganie przestępstw i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu to zadania
A. sędziego.               B. ławnika.               C. adwokata.               D. prokuratora.

(.../1 pkt)

Podkreśl dwa zdania prawdziwe.

A. Senatorem może zostać obywatel polski, który ukończył 25 lat.
B. W wyborach większościowych mandat przypada kadydatowi, który uzyskał najwięcej
głosów.
C. Posłowie i senatorowie są wybierani w wyborach bezpośrednich.
D. W wyborach parlamentarnych w Polsce głosujący ma obowiązek podać swoje imię i
nazwisko na karcie do głosowania.

(.../1 pkt)

Przyporządkuj zasadom ustroju określonym w Konstytucji RP odpowiednie
wyjaśnienia.

1. ....., 2. ....., 3. .....

1. Pluralizm polityczny
2. Decentralizacja władzy
3. Trójpodział władzy

A. Przekazanie przez władzę centralną części
zadań i uprawnień samorządom
terytorialnym.

B. Sprawowanie władzy w imieniu narodu
przez jego przedstawicieli.

C. Swoboda tworzenia partii politycznych,
związków zawodowych i innych
organizacji.

D. Podział władz państwowych na władzę
ustawodawczą, władzę wykonawczą i
władzę sądowniczą.

(.../1 pkt)


