
 

Strona 1 z 4 
  

Arkusz pytań uczestnika Konkursu 

Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie 

dla Słuchaczy  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………… 

 

Miasto, w którym działa UTW:……………………………………………………………. 

 

Test zawiera dwie części – pierwszą z pytaniami jednokrotnego wyboru i drugą z dwoma 

pytaniami opisowymi. Pytania testu wyboru prosimy zaznaczyć w dowolny, jednak 

jednoznaczny sposób.  

 

POWODZENIA!!! 

 

 

1. Przekonanie jednostki o wpływie na własny los 

to: 

a) poczucie kontroli wewnętrznej 

b) poczucie kontroli zewnętrznej 

c) poczucie skuteczności politycznej 

d) zgeneralizowane poczucie skuteczności 

 

2. Najbardziej aktywne politycznie są: 

a) osoby w wieku 18-25 lat 

b) osoby powyżej 65 r. życia 

c) osoby w tzw. wieku produkcyjnym 

d) osoby z mniejszych miejscowości 

 

3. Osoby bardziej aktywne, także politycznie: 

a) są bardziej sfrustrowane 

b) są bardziej zadowolone z siebie 

c) są mniej zadowolone z życia 

d) wykazują niższy poziom zaufania 

 

4. Jednym z komponentów kultury 

bezpieczeństwa nie jest: 

a) organizacja  

b) zasoby  

c) zagrożenie  

d) mentalność  

 

5. Do form partycypacji konwencjonalnej nie 

zaliczamy: 

a) wyborów 

b) referendów  

c) inicjatyw ludowych  

d) manifestacji  

 

6. Do form partycypacji niekonwencjonalnej 

zaliczamy: 

a) przynależność do partii politycznych  

b) wybory  

c) referenda  

d) blokowanie ruchu ulicznego  

 

7. Prawo Putnama dotyczy: 

a) mechanizmu rekrutacji elit politycznych  

b) zasad przeprowadzania referendów w 

państwach niedemokratycznych  

c) zasad przeprowadzania wyborów w 

państwach demokratycznych  

d) zasad tworzenia organizacji zaliczanych do 

społeczeństwa obywatelskiego  
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8. Demokracja liberalna to: 

a) najbardziej zaawansowana forma demokracji, którą można zdefiniować jako rządy większości przy 

poszanowaniu praw mniejszości 

b) demokracja ograniczona, w której oprócz wyborów nie są przestrzegane inne zasady demokratyczne  
c) demokracja, w której nie mogą swobodnie funkcjonować organy kontrolujące rządzącą większość  

d) demokracja starożytna, w której obywatele wykonywali władzę zwierzchnią poprzez udział w 

zgromadzeniach ludowych  

 

Pytania opisowe  

1. Wymień i krótko opisz trzy bariery mentalne rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 

Polsce 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………......... 

2. Wymień i krótko opisz trzy powody, dla których warto być aktywnym w przestrzeni 

społeczno-politycznej 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 1  

  
KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO KONKURSU  

  

Dane uczestnika  

Imię    

Nazwisko    

Telefon    

e-mail    

  

Dane Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Nazwa UTW   

Ulica    

Miejscowość    

Telefon    
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1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne, natomiast podanie ww. jest niezbędne do udziału                         

w Konkursie oraz do jego rozliczenia i archiwizacji.  

2. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie 

3. Oświadczam, że zapoznałem się  z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w regulaminie 

konkursu. 

4. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i ich zgodność ze 

stanem na dzień złożenia formularza.  

5. Oświadczam, że praca zgłoszona do Konkursu jest mojego autorstwa i wykonałem ją osobiście.  

 

 

 

 

……………………………......                                      ……………………………......  
              Miejscowość, data                                       Podpis Uczestnika  

                           
                       

 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez administratora, którym jest Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w celu promocji 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

……………………………......                                                    ……………………………......  
         Miejscowość, data                                       Podpis Uczestnika  

 

 

 

 


