
 

VII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej 
W tym roku uczniowie Naszej szkoły biorą udział w VII Ogólnopolskim 

Turnieju Wiedzy Psychologicznej . Od uczestników Turnieju w tej edycji wymagana 

będzie znajomość wybranych artykułów publikowanych w "Charakterach" od października 

2014 do lutego 2015, które zostaną oznaczone specjalną pieczęcią. Materiałem 

stanowiącym podstawę Turnieju jest też książka "Bliżej siebie. Rozmowy z Mistrzami". 

Uczestnicy Turnieju sprawdzą swoją wiedzę w eliminacjach on-line, które odbędą się w marcu 2015 roku. 

Sto osób z najlepszymi wynikami przejdzie do finału. Zwycięzcy otrzymają stypendia oraz nagrody 

rzeczowe.  Jeśli chcesz dołączyć do uczestników turnieju nie zwlekaj, zapisz się już dziś.  

Zapisy u prof. Edyty Rusak. 

Poniżej zamieszczamy obszary tematyczne z których wiedza będzie sprawdzana 

podczas turnieju.  
Obszary tematyczne odwołujące się do zagadnień zawartych w „Podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego” (rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz. U. z 2012 poz. 977.) 
 Ja – kim jestem? 
Koncepcje człowieka 

Samoocena i poczucie własnej wartości 
Tożsamość i osobowość człowieka 

Wartości i moralny wymiar życia człowieka 

Samodoskonalenie 
 Biologiczne podstawy zachowania 

Budowa, działanie oraz funkcje mózgu 
Ośrodkowy układ nerwowy, układ nerwowy autonomiczny, przewodzenie impulsu nerwowego 

Działanie i funkcje narządów zmysłów  

Działanie gruczołów dokrewnych, hormony i ich rola w regulacji procesów żywicowych 
Seksualność człowieka 

Genetyka, choroby genetyczne  
Ewolucja jako czynnik kształtujący zachowanie człowieka 

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych 
Zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka 

 Umysł i poznanie 

Percepcja, uwaga 
Myślenie 

Dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji 
Procesy uczenia się i pamięci; mnemotechniki 

Emocje człowieka  

Potrzeby i motywacja człowieka 
Stres, jego źródła i sposoby radzenia sobie z nim 

Zaburzenia psychiczne 
 Człowiek w relacji 

Człowiek w grupie 
Formy więzi międzyludzkich; miłość, przyjaźń, związki, rodzina 

Role społeczne oraz panujące stereotypy  

Komunikacja interpersonalna, konflikty i negocjacje  
Asertywność  

Empatia 
Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, seksualnych; formy dyskryminacji, jej źródła oraz 

możliwości przeciwdziałania;  

Wykluczenie społeczne 
 Człowiek w świecie 

Rola mediów, mechanizmy wpływu społecznego, reklama jako narzędzie wpływu 
Człowiek w roli konsumenta, pracownika, przedsiębiorcy 

Zachowania etyczne i nieetyczne w miejscu pracy 

Zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia 
Rola mediów elektronicznych we współczesnym świecie. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-27-sierpnia-2012-r-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-ksztalcenia-ogolnego-w-poszczegolnych-typach-szkol/?on=01.09.2012

