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

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

III LO PR - Polityki publiczne

1 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Oddzielenie polityki partyjnej, związanej z walką o władzę, od polityki publicznej, dotyczącej
funkcjonowania społeczeństwa, jako pierwszy postulował    

( ... / 1 p.)

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

3 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Łagodzenie nierówności społecznych przez niwelowanie różnic dochodowych i majątkowych między
obywatelami za pomocą regulacji w systemie podatkowym to przykład funkcji

( ... / 1 p.)

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

5 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Wskaźnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego nie jest

( ... / 1 p.)

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

7 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Do stosowanych w polityce przemysłowej instrumentów finansowego wsparcia nie należą

( ... / 1 p.)

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

A. Arystoteles. C. Monteskiusz.
B. Rousseau. D. Weber.

1. Sądy są przykładem zewnętrznego podmiotu polityk publicznych. P F

2. Uniwersytety są przykładem wewnętrznego podmiotu polityk publicznych. P F

3. Polityka regionalna jest przykładem polityki horyzontalnej. P F

A. alokacyjnej. B. stabilizacyjnej. C. adaptacyjnej. D. redystrybucyjnej.

1. Tzw. gospodarka niedoborów jest charakterystyczna dla modelu
gospodarki rynkowej. P F

2. Tzw. nierynkowa alokacja zasobów jest charakterystyczna dla modelu
gospodarki centralnie sterowanej. P F

3. Ilość towaru, którą są w stanie zaoferować sprzedawcy przy różnym
poziomie cen, to podaż. P F

A. PKB. B. HPI. C. HDI. D. KSRR.

1. Aktualna Krajowa strategia rozwoju regionalnego obejmuje okres do 2030
roku. P F

2. Infrastruktura należy do tzw. czynników miękkich rozwoju regionalnego. P F

3. Regiony w Polsce są utożsamiane z największymi jednostkami podziału
administracyjnego kraju. P F

A. ulgi podatkowe. B. zamówienia publiczne. C. subwencje. D. dywidendy.

1. Przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej
nazywa się transformacją gospodarczą. P F

2. Najbardziej uprzemysłowioną częścią Polski są jej północne
województwa. P F

3. Spółka Skarbu Państwa, której głównym celem jest wspieranie polskiego
przemysłu, to PKN Orlen. P F
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9 Przyporządkuj każdemu z opisów dokumentów odpowiednią nazwę. ( ... / 1 p.)

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

1. Rezolucja ONZ z 2015 r. zawierająca plan działań
mających zapewnić rozwój wszystkim regionom
Ziemi i dobrobyt zamieszkującej je ludności.
Wyznaczone w niej cele w zakresie ochrony
środowiska dotyczą głównie przeciwdziałania
zmianom klimatu i ich skutkom, a także ochrony
oceanów, mórz oraz ekosystemów wodnych i
lądowych.

2. Porozumienie w sprawie zmian klimatu podpisane w
2016 r. Jest pierwszą powszechną i prawnie wiążącą
umową klimatyczną, w której wskazano działania
mające doprowadzić do zatrzymania globalnego
ocieplenia na poziomie poniżej 2°C.

A. Porozumienie paryskie
B. Europejski zielony ład
C. Agenda 2030 na rzecz

zrównoważonego rozwoju

1. Kwestie dotyczące leśnictwa i rybactwa śródlądowego należą do
kompetencji samorządu wojewódzkiego. P F

2. Usuwanie, unieszkodliwianie oraz oczyszczanie ścieków i odpadów
komunalnych to kompetencje samorządu gminnego. P F

3. Zapewnianie mieszkańcom dostępu do energii elektrycznej, cieplnej i
gazu to obowiązek władz powiatu. P F
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11 Przyporządkuj każdemu z opisów instytucji właściwą nazwę. ( ... / 1 p.)

1. Instytucja powstała w 2010 r. do wspierania badań
podstawowych, czyli nastawionych na zdobywanie
nowej wiedzy w celach niekomercyjnych. Zajmuje się
finansowaniem stypendiów doktorskich i staży oraz
projektów badawczych (np. zakupu aparatury badawczej
niezbędnej do ich realizacji), zwłaszcza tych
ukierunkowanych na pionierskie odkrycia lub
prowadzonych przez młodych naukowców. Nadzoruje
realizację badań naukowych, prowadzi współpracę
międzynarodową w zakresie badań podstawowych,
przyznaje nagrody i granty.

2. To państwowa instytucja naukowa, która prowadzi
działania na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania
nauki oraz podnoszenia jakości edukacji. Tworzy
rozbudowaną sieć instytutów i jednostek prowadzących
badania, obejmującą m.in. wydziały specjalizujące się w
różnych dyscyplinach naukowych, regionalne oddziały,
komitety naukowe oraz stacje naukowe za granicą.

A. Polska Akademia Nauk
B. Narodowe Centrum Nauki
C. Komitet Polityki Naukowej


