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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

IV LO PR - Bezpieczeństwo społeczne

1 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
 
Do służb specjalnych w Polsce nie należy

( ... / 1 p.)

2 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Wstaw P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

3 Wymień trzy działania strategiczne w zakresie polityki bezpieczeństwa. ( ... / 2 p.)

4 Podaj pełną nazwę instytucji odpowiedzialnej za tego typu informacje.                                  

                                         
Źródło: https://www.gov.pl/web/rcb/alert-rcb---przykladowe-wiadomosci-sms.

( ... / 1 p.)

5 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Wstaw P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

6 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
 
Dokument uprawniający do korzystania z nieodpłatnego leczenia na terenie Unii Europejskiej w związku z
czasowym pobytem poza granicami Polski to

( ... / 1 p.)

7 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
 
W przypadku zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów ubezpieczenie zdrowotne ustaje po upływie
 

( ... / 1 p.)

A. CBA. B. ABW. C. SWW. D. SOP.

1. Głównym organem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa
państwa jest Rada Ministrów. P F

2. Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP w stanie pokoju sprawuje
Minister Obrony Narodowej. P F

3. Na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stoi Prezydent RP. P F

1. Regułą, która określa funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
jest zasada solidarności pokoleń. P F

2. Głównym źródłem dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są
dotacje z budżetu państwa. P F

3. Wypłaty rent i emerytur stanowią największą część wydatków Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. P F

A. eWUŚ. B. EKUZ. C. ePUAP. D. paszport.

A. 14 dni. B. 30 dni. C. 2 miesięcy. D. 4 miesięcy.
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8 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Wstaw P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. ( ... / 1 p.)

9 Wskaż właściwe dokończenie zdania. 
Umowa regulująca stosunki na linii państwo-Kościół to

( ... / 1 p.)

10 Wskaż właściwe dokończenie zdania. 
Aktualna umowa regulująca stosunki na linii państwo-Kościół w Polsce weszła w życie w roku

( ... / 1 p.)

11 Wskaż dwa fragmenty Konstytucji RP, które świadczą o gwarancji wolności religijnej.
Fragment Konstytucji RP
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i
demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno
wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra
wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną
ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich
wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by
przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami
wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami
dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa
człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a
działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed
Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu
społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich,
którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o
zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a
poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.
                                           Źródło: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.
 

( ... / 2 p.)

1. Do zadań ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
należy opieka nad szkolnictwem artystycznym. P F

2. Instytucje kultury w Polsce są objęte mecenatem państwa. P F

3. Polska polityka kulturalna prowadzona jest wyłącznie przez organy
administracji rządowej. P F

A. encyklika. B. konkordat. C. preambuła. D. kodeks.

A. 1989. B. 1993. C. 1995. D. 1998.


