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KLUCZ  DO TESTU 1. 
 
1.1.  Człowiek jako istota społeczna 
1. Człowiek jest istotą społeczną. Podaj 3 argumenty potwierdzające tą tezę (3 pkt): 

� do prawidłowego rozwoju człowieka niezbędni są inni ludzie 
� człowiek realizuje swoje potrzeby Ŝyjąc w społeczeństwie 
� człowiek kształtuje swoją wiedzę o świecie dzięki innym ludziom 
� społeczeństwo umoŜliwia człowiekowi przeŜycie w początkowej fazie Ŝycia 
� poprzez swoją działalność człowiek oddziałuje na rzeczywistość 

 
2. Wyjaśnij poj ęcia (2 pkt) 

a) socjalizacja pierwotna – jest to proces uczenia się Ŝycia w społeczeństwie, który odbywa się w 
dzieciństwie poprzez naśladownictwo 

b) socjalizacja wtórna -  proces uczenia się, który odbywa się świadomie w późniejszym 
okresie i dokonuje się pod wpływem instytucji społecznych. 

 
1.2 Zbiorowość i grupy społeczne 

3. Przykładem grupy formalnej jest (1 pkt) 
a) grupa przyjaciół. 
b) partia polityczna. 
c) grupa osób jadących tramwajem. 
d) naród. 

 
4. Przyporządkuj do typu więzi jej określenie (4 pkt). 

1. Więź narodowa 
2. Więź państwowa 
3. Więź społeczna pierwotna 
4. Więź społeczna wtórna 

 
a) Więź oparta na stycznościach osobistych i postawach emocjonalnych. 
b) Więź mająca charakter polityczny i prawny. 
c) Więź zakorzeniona we wspólnych obyczajach i języku. 
d) Więź wynikająca ze styczności rzeczowych i oparta na interesach. 
e) Więź mająca podłoŜe etniczne. 

  1 e    2 b   3 a   4 d 
 

5. Przyporządkuj do typu więzi jej określenie (3 pkt) 
1. Więzi naturalne 
2. Więzi zrzeszeniowe 
3. Więzi stanowione 

 
a) Więzi narzucone z zewnątrz  lub stanowione siłą. 
b) Więzi te nawiązują się, gdy człowiek wstępuje do jakiejś organizacji. 
c) Więzi, które powstają gdy dwie osoby zawiązują związek małŜeński. 
d) Więzi, których źródłem jest wspólne pochodzenie lub pokrewieństwo. 

1 d     2 b    3 a  

6. Wymień 4 cechy grupy społecznej ( 4 pkt) 
� liczebność – co najmniej 3 członków 
� celowość 
� struktura wewnętrzna 
� odrębność 
� własne reguły postępowania, symbolikę i wartości 
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7. Połącz pojęcie z opisem (5 pkt) 
1. Konformizm a) Postawa wrogości wobec obcych 

 
2. Nonkonformizm b) Postawa, która polega na odrzuceniu wszystkich 

obowiązujących norm społecznych 
3. Legalizm c) Postawa, która polega na podporządkowaniu się jednostki 

normom, wartościom, które obowiązują w danej grupie 
społecznej. 

4. Oportunizm d) Przestrzeganie reguł mimo ich nieuznawania, z obawy przed 
sankcjami społecznymi 

5. Antykonformizm e) Przestrzeganie reguł bez względu na ich treść , wynikające z 
przekonania, ze trzeba się do nich stosować 

 
 

f) Postawa polegająca na krytycznym stosunku jednostki do 
reguł obowiązujących w danej grupie i na przedkładaniu 
własnego zdania nad opinie otoczenia 

 
1 c  2 f   3 e       4 d  5 b  

8.  Na podstawie kryterium typu więzi społecznej wyróŜnia się grupy społeczne (1 pkt) 
a) małe i duŜe. 
b) formalne i nieformalne. 
c) celowe i bezcelowe. 
d) pierwotne i wtórne. 
 
9.  Na podstawie kryterium charakteru członkostwa wyróŜnia się grupy społeczne (1 pkt) 
a)   otwarte i zamknięte 
b)   formalne i nieformalne. 
c)   celowe i bezcelowe. 
d)   pierwotne i wtórne 
 
1.3. Rodzina 
 
10. Wpisz w wolną kolumnę PRAWDA jeŜeli zdanie jest prawdziwe lub FAŁSZ jeŜeli jest 

fałszywe (5 pkt) 
Lp. 
 

Zdanie Prawda/Fałsz 

1. Funkcja stratyfikacyjna rodziny polega na nadawaniu przez rodzinę 
pozycji społecznej swoim członkom. 

PRAWDA 

2. Funkcja socjalizacyjna polega na opiece nad dziećmi i osobami 
starszymi 

FAŁSZ 

3. Funkcja ekonomiczna polega na przekazywaniu młodemu pokoleniu 
dziedzictwa. 

FAŁSZ 

4. Funkcja seksualna  polega na wydawaniu na świat potomstwa 
 

FAŁSZ 

5. Funkcja rekreacyjna  polega na zaspokajaniu potrzeby  odpoczynku i 
rozrywki 

PRAWDA 

11. Wymień i wyjaśnij cztery przeszkody  w zawarciu małŜeństwa (4 pkt) 

� wiek – kobieta minimum 16 (za zgodą sądu rodzinnego), męŜczyzna 18 lat 
� jedna ze stron jest juŜ w związku małŜeńskim 
� jedna ze stron jest chora psychicznie – ubezwłasnowolniona 
� pokrewieństwo w linii prostej 
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12. Przyporządkuj do typu małŜeństwa  jego określenie (3 pkt) 
1. MałŜeństwo poligamiczne a) związek jednego męŜczyzny i jednej kobiety 
2. MałŜeństwo poliandryczne b) związek jednego męŜczyzny i wielu  kobiet 
3. MałŜeństwo grupowe c) związek kilku męŜczyzn 
4. MałŜeństwo monogamiczne d) związek jednej kobiety z wieloma męŜczyznami 
 e) związek kilku męŜczyzn z kilkoma kobietami 
 

1 b   2 d   3 e   4 a 
13.  Wpisz w wolną kolumnę PRAWDA jeŜeli zdanie jest prawdziwe lub FAŁSZ jeŜeli jest 

fałszywe (5 pkt) 
Lp. 
 

Zdanie Prawda/Fałsz 

1. Adopcja to inaczej przysposobienie. 
 

PRAWDA 

2. Intercyza to umowa regulująca  stosunki majątkowe między 
małŜonkami. 

PRAWDA 

3. Separacja  to rozwiązanie związku małŜeńskiego przez sąd na Ŝądanie 
jednej ze stron. 

FAŁSZ 

4. Pokrewieństwo  to stosunek rodzinny między małŜonkami a krewnymi 
współmałŜonka. 

FAŁSZ 

5. Kuratela to inaczej nadzór prawny nad osobą niepełnoletnią lub nie 
będącą w pełni władz umysłowych. 

PRAWDA 

 
1.4. Naród 
14. Wyjaśnij poj ęcia (2 pkt): 
a)  stereotyp  narodowy – uproszczony obraz jakiegoś narodu, który funkcjonuje w świadomości 

przedstawicieli innej nacji 
b) naród – duŜa grupa społeczna, która powstała w wyniku procesu dziejowego  jako wspólnota 

terytorialna o podłoŜu gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym, występująca w 
świadomości swych członków. 

 
15. Połącz pojęcia z ich opisem (4 pkt) 
1. Nacjonalizm a) Postawa opierająca się na załoŜeniu, Ŝe ojczyzną człowieka 

jest cały świat 
2. Patriotyzm b) Ideologia , która uznaje własny naród i jego interes za dobro 

najwyŜsze. 
3. Szowinizm c) Postawa charakteryzująca się wrogością i niechęcią wobec 

przedstawicieli innych narodów, ras, religii itp. 
4. Ksenofobia d) Postawa umiłowania i poszanowania ojczyzny. 

 
 e) Ideologia, która charakteryzuje się przekonaniem o 

wyŜszości własnego narodu i idealizowaniem go. 
 
1 b   2 d   3 e   4 c 

 


