
WSPÓLNOTA NARODOWA  

 

Imię i nazwisko:                                                                                                                               Klasa: 

 

1. Oceń, czy podane stwierdzenia dotyczące polskiego hymnu państwowego są prawdziwe. Wpisz literę P, 

jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. /0-2p/ 

 

a) Autorem słów Pieśni Legionów Polskich we Włoszech jest Józef Wybicki - 
 

b) Mazurek Dąbrowskiego został polskim hymnem państwowym w XIX wieku - 

 

2. Przyjrzyj się fotografii i zaznacz właściwe dokończenie zdania. /0-1p/ 

 
Przedstawiony mural nawiązuje do wydarzeń upamiętnianych podczas:  

 

A. Narodowego Święta Zwycięstwa 

B. Narodowego Święta Niepodległości 
C. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

D. Narodowego Dnia Pamięci Powstawia Warszawskiego 

 

3. Wymień dwa elementy polskiego dziedzictwa narodowego. /0-2p/ 

 

1. 

 

2.  

 

4. Uzasadnij stwierdzenie, że rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych jest współcześnie jednym                      

z przejawów postawy patriotycznej. Sformułuj jeden argument. /0-1p/ 

 

 

 

 

5. Podaj dwa inne przykłady postaw, które można uznać za współczesne oznaki patriotyzmu, oprócz 

postawy przedstawionej w zadaniu nr 4. /0-2p/ 

 

1.  

 

2.   

 

6. Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania. /0-1p/ 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (fragmenty): 

 

1. Małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców jest 

obywatelem polskim. 

2. Małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy urodził się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani. 



3. Za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się […]. 

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. 

 

Nabycia obywatelstwa polskiego zgodnie z prawem krwi dotyczy przepis oznaczony cyfrą:  

 

A. 1  B. 2  C. 3  D. 4 

 

7. Wymień dwa obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, wynikające z Konstytucji RP. /0-2p/ 

 

1.  

 

 

2.   

 

8. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. /0-3p/ 

Tamara wyznaje prawosławie. Razem z rodzicami mieszka w województwie podlaskim, położonym we wschodniej 

Polsce. Należy do jednej ze społeczności, którym przysługuje w naszym kraju status mniejszości narodowej. 

 

a) Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 

 

Na podstawie przedstawionych informacji można wywnioskować, że Tamara należy do mniejszości: 

 

A. romskiej 

B. tatarskiej 

C. białoruskiej 

D. łemkowskiej 

 

b) Przy podanych zdaniach wpisz literę P – oznaczającą prawdę lub F – oznaczającą fałsz. 

 
Tamara jest w Polsce cudzoziemką –  

 

Tamarze przysługuje w Polsce prawo do zachowania odrębności kulturowej –  

 

9. Przyjrzyj się fotografii i zaznacz właściwe dokończenie 

zdania. /0-1p/ 

 

Zamieszczone zdjęcie przedstawia jedną z form realizacji 

praw, które przysługują w Polsce: 

 

A. imigrantom ekonomicznym 

B. mniejszościom narodowym 
C. grupom cudzoziemców 

D. uchodźcom  

 

 

 

 

 

 

10. Przyporządkuj odpowiednie pojęcia do podanych niżej opisów. /0-3p/ 

Pojęcia: 

 

A. szowinizm  B. antysemityzm C. kosmopolityzm D. ksenofobia 

 

Postawa ta wyraża się w niechęci i wrogości wobec osób o odmiennej religii, kulturze lub rasie –  

 

Ta radykalna postawa nacjonalistyczna wyraża się niechęcią, a nawet nienawiścią do innych narodów – 

 

To postawa wrogości wobec Żydów i osób pochodzenia Żydowskiego – 


