
TEST POWTÓRKOWY Z I DZIAŁU „ ŻYCIE SPOŁECZNE” 

1. Wyjaśnij pojęcia społeczeństwo, socjalizacja 

2. Przedstaw podział norm społecznych – stwórz schemat 

3. Wyjaśnij pojęcie grupa społeczna  

4. Wymień 5 cech grupy społecznej i krótko opisz każdą z nich  

5. Podane potrzeby podziel na biologiczne, psychiczne, społeczne : 

przynależność do grupy, jedzenie, poczucie miłości, oddychanie, sen, 

uznanie społeczne, poczucie bezpieczeństwa, działanie na rzecz 

innych, poczucie akceptacji 

Potrzeby biologiczne- …………………………………………………………………. 

Potrzeby psychiczne - ………………………………………………………………….. 

Potrzeby społeczne-  …………………………………………………………………… 

6. Przedstaw podział grup społecznych, do każdej z nich podaj 

przykład – stwórz schemat 

7. Wpisz P jeżeli uważasz, że zdanie jest prawdziwe lub F jeśli jest 

fałszywe. 

 PRAWDA FAŁSZ  
 Pierwszą grupą społeczną człowieka jest rodzina.   
Liczba grup społecznych zwiększa się w miarę dorastania.   
Większość czasu człowiek spędza w dużych grupach 
społecznych. 

  

Grupy społeczne w niewielkim stopniu kształtują nasze 
postawy. 

  

W grupach społecznych uczymy się najważniejszych zachowań 
społecznych. 

  

Grupy społeczne tworzą społeczeństwo.   
         8.  Uporządkuj kolejno etapy negocjacji. 

          a) Realizacja porozumień 
          b) Wstępne propozycje rozwiązań 
          c) Ustalenie problemu 
         d) Porozumienie 

        9. Wymień inne niż negocjacje sposoby rozwiązywania konfliktów  

     10. Przedstaw różnice między komunikacją werbalną i niewerbalną 

    11. Podaj definicje poniżej podanych terminów 



Debata - …………………………………………………………………………….................. 

Dyskusja- …………………………………………………………………………………………… 

Asertywność- …………………………………………………………………………………….. 

Autoprezentacja- ………………………………………………………………………………. 

12. Uzupełnij tabelę  

Budżet domowy 

Dochody (wpływy, przychody) Wydatki (rozchody)  

  

  

  

  

  

  

13. Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenia 

 

a)  Na co ludzie wydają najwięcej? 



b) Czy na żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie 
mieszkania wydajemy więcej niż 50% przychodów? 

     14. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła. 

1. Inaczej wynagrodzenie 

2. Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom, którzy zakończyli pracę 
zawodową 

3. Część budżetu przeznaczona na zaspokajanie potrzeb członków danego 
gospodarstwa domowego 

4. Liczba zasobów dostępnych na rynku w danym miejscu i czasie.  

5. Przekazane do sklepu zgłoszenie dotyczące wad zakupionego towaru 

6. Obowiązkowe świadczenia ponoszone przez obywateli na rzecz państwa 

 

 

 

 

15. Wymień 3 prawa i obowiązki ucznia.  


