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ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU 

ROZPOCZ CIA EGZAMINU! 

Miejsce 

na naklejk  

 

MWO-P1_1P-082 

EGZAMIN MATURALNY 

Z WIEDZY  

O SPO ECZE STWIE 
 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron (zadania 

1 – 28). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Rozwi zania zada  zamie  w miejscu na to przeznaczonym. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

6. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL.  

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  

dla egzaminatora. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2008 
 

 

 
 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie 

100 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 
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W zadaniach 1 – 4 zakre l jedn  w a ciw  odpowied .  

Zadanie 1. (1 pkt) 
S dziowie w Polsce s  

A. niezawi li, apolityczni, nieusuwalni. 

B. niezawi li, nieomylni, apolityczni. 

C. niezawi li, apolityczni, usuwalni. 

D. niezawi li, apolityczni, nominowani. 
 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Artyku  3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rzeczpospolita jest pa stwem 

jednolitym” oznacza, e pa stwo polskie jest 
 

A. federacj . 

B. konfederacj . 

C. jednolite wyznaniowo.  

D. pa stwem unitarnym. 
 

Zadanie 3. (1 pkt) 
W Polsce Trybuna  Konstytucyjny sk ada si  z s dziów wybieranych na 9-letni  

kadencj . Organem, który dokonuje ich wyboru jest 
 

A. Sejm. 

B. Senat. 

C. Krajowa Rada S downictwa. 

D. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Do kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wobec w adzy ustawodawczej  

w Polsce nale y  
 

A. mianowanie i odwo ywanie pe nomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej 

w innych pa stwach i przy organizacjach mi dzynarodowych. 

B. desygnowanie i powo ywanie Prezesa Rady Ministrów. 

C. zwo ywanie Rady Gabinetowej w sprawach szczególnej wagi. 

D. zwo ywanie pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu. 

Zadanie 5. (1 pkt) 
W ka dym z  podpunktów A – D podkre l jedn  w a ciw  odpowied , dotycz c  rodzaju 

grupy spo ecznej. 
 

A. Rodzina – grupa  pierwotna / grupa wtórna 

B. Grupa przyjació  z podwórka – grupa formalna  / grupa nieformalna 

C. Naród – grupa ma a  / grupa wielka 

D. Klub biznesu BCC – grupa  otwarta / grupa zamkni ta 
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Zadanie 6. (1 pkt) 
a) W Polsce przy powo ywaniu rz du obowi zuje tzw. procedura trzech kroków. Wpisz 

krok (1., 2. lub 3.), który ilustruje poni szy opis. 
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powo uje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek 

pozosta ych cz onków rz du. Nast pnie stworzony przez premiera rz d stara si  uzyska  

votum zaufania Sejmu. Tym razem wystarcza do tego zwyk a, a nie bezwzgl dna wi kszo  

g osów, w obecno ci co najmniej po owy ustawowej liczby pos ów. 
 

Krok 3. 
 

b) Wska  dzia anie, które podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, 

gdy i tym razem rz d nie uzyska poparcia Sejmu. 

Prezydent skraca kadencj  Sejmu i zarz dza wybory.  

 

Zadanie 7. (3 pkt) 
Sprawa budowy o rodka rekreacyjnego podzieli a spo eczno  gminy Wysokie D by. Jego 

budowa jest szans  dla gminy, ale mo e przyczyni  si  tak e do znacznego ograniczenia 

dzia alno ci ju  istniej cych gospodarstw agroturystycznych. Cz  mieszka ców, obawiaj c 

si  znacznych strat finansowych, domaga si  przeprowadzenia gminnego referendum. 

Spo ród podanych warunków referendum lokalnego, podkre l trzy warunki, które 

musz  by  spe nione, aby mo na by o przeprowadzi  gminne referendum oraz aby by o 

ono wi ce dla w adz gminy. 
 

Warunki referendum lokalnego: 

A. referendum przeprowadza si  na wniosek co najmniej 10% uprawnionych 

do g osowania mieszka ców gminy, 

B. referendum mo e odby  si  na wniosek co najmniej 50% uprawnionych do g osowania 

mieszka ców gminy, 

C. wynik referendum jest rozstrzygaj cy, je eli za jednym z rozwi za  

w sprawie poddanej pod referendum oddano wi cej ni  po ow  g osów,  

D. wynik referendum jest rozstrzygaj cy, gdy za proponowanym rozwi zaniem opowiedzia o 

si  2/3 g osuj cych, 

E. referendum jest wa ne, je eli wzi o w nim udzia  co najmniej 

30% uprawnionych do g osowania, 

F. referendum jest wa ne, je eli wzi o w nim udzia  co najmniej 50% uprawnionych 

do g osowania. 
 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Nazwij rodzaj prawa wyborczego przedstawionego w poni szym tek cie.  

Adam K. uko czy  21 lat i kandyduje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Bierze przyk ad 

ze swojego ojca Mariana K., który chce zosta  senatorem. Adam zach ca równie  swojego 

kuzyna, który dopiero co uko czy  18 lat, aby  w kolejnych wyborach samorz dowych 

kandydowa  na radnego i wykorzysta  swój talent spo ecznikowski. 
 

Bierne prawo wyborcze 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Maks. liczba punktów 1 1 1 1 1 1 3 1 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów         
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W zadaniach 9 – 13 przyporz dkuj odpowiednie liczby do liter, wpisuj c w a ciw  liczb  

obok litery. 

Zadanie 9. (3 pkt) 
Do podanych dzia a  w procesie legislacyjnym w polskim parlamencie dobierz 

odpowiedni  wi kszo , wymagan  przy g osowaniu. 

Dzia ania w procesie legislacyjnym Wymagana wi kszo  w g osowaniu 

A. Odrzucenie poprawek Senatu  1. Wi kszo  kwalifikowana 

B. Prze amanie veta prezydenckiego 2. Wi kszo ci bezwzgl dna 

C. Przyj cie ustawy przez Sejm  3. Wi kszo  zwyk a  

 4. Wi kszo  proporcjonalna 
 

A. 2 B. 1 C. 3 
 

Zadanie 10. (4 pkt) 
Do podanych rodzajów korupcji przyporz dkuj odpowiednie przyk ady. 

Rodzaj korupcji Przyk ad korupcji 

A. Korupcja administracyjna 
 1.Uzale nienie zakupu towaru od cen promocyjnych 

zaoferowanych przez dostawc  towaru. 

B. Korupcja wyborcza 2. Sprzeda  informacji przez maklerów gie dowych. 

C. Korupcja legislacyjna 
 3.Wywarcie wp ywu na sposób g osowania na danego 

kandydata poprzez wr czenie apówki. 

D. Korupcja informacyjna 
 4.Wp ywanie na kszta t ustawy w zamian za korzy ci 

dla parlamentarzystów. 

 . 5.Wydawanie uprawnie  w zamian za uzyskanie korzy ci 

osobistych. 
 

A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 
 

Zadanie 11. (4 pkt) 
Do podanych opisów instytucji Unii Europejskiej przyporz dkuj nazwy tych instytucji.  

Opis instytucji 
Nazwa instytucji Unii 

Europejskiej 

A. Jest organem wykonawczym UE; nazywana jest  

stró em traktatów. 
1. Rada Unii Europejskiej 

B. Tworz  j  g owy pa stw lub premierzy rz dów 

pa stw cz onkowskich UE. 
2. Rada Europy 

C. Jest stra nikiem stosowania zasady subsydiarno ci 

w prawie unijnym. 
3. Komitet Regionów 

D. Znana jest pod nazw  Rady Ministrów; jest 

g ównym organem decyzyjnym UE. 
4. Rada Europejska 

 5. Komisja Europejska  

 

A. 5 B. 4 C. 3 D. 1 
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Zadanie 12. (4 pkt) 
Dobierz do opisanych sytuacji odpowiedni  form  protestu spo ecznego. 
 

A. Piel gniarki Specjalistycznego Szpitala  Wojewódzkiego  skierowa y do wojewody pismo 

ze stanowczym daniem rozwi zania problemów finansowych szpitala. Zwraca y przy 

tym uwag  zarówno na trudn  sytuacj  piel gniarek, jak i pacjentów. Za da y 

od wojewody zaj cia stanowiska w danej sprawie. 

ród o: na podstawie: www.wiadomo ci.onet.pl 
 

B. Grupa studentów niepublicznych szkó  wy szych zgromadzi a si  przed budynkiem 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego, aby zaprotestowa  przeciwko prawie 

dwukrotnym podwy kom czesnego, w jednej z najbardziej presti owych prywatnych 

uczelni w Warszawie. Studenci przynie li ze sob  transparenty z wypisanymi has ami. 

ród o: na podstawie: www.wiadomo ci.wp.pl 
 

C. Górnicy niezadowoleni z projektu Rady Ministrów dotycz cego likwidacji niektórych 

kopalni i prywatyzacji bran y w glowej, zdecydowali w referendum o przerwaniu pracy 

i przyst pili do g odówki. Na bramie wej ciowej do jednej z kopalni pojawi o si  

has o„Koniec polskiego górnictwa”. 

ród o: na podstawie: www.dziennik.pl 
 

D. Cz onkowie Rady Osiedla „Nowa Ziemia” zwo ali jego mieszka ców, aby zaprotestowa  

przeciwko budowie supermarketu w pobli u ich domków jednorodzinnych Przynie li 

ze sob  flagi i transparenty. Chcieli zwróci  uwag  w adz miasta na interesy spo eczno ci 

lokalnej. 

ród o: na podstawie: www.polskalokalna.pl 
 

1. list do radnego 

2. petycja 

3. wiec 

4. pikieta 

5. strajk 
 

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3 

 

Zadanie 13. (3 pkt) 
Do podanych rodzajów ruchliwo ci spo ecznej dobierz odpowiedni przyk ad. 
 

Rodzaj ruchliwo ci  

 

Przyk ad  

A. Ruchliwo  indywidualna 

pionowa 1. Jan Grzyb przeprowadzi  si  z Grójca do Milanówka. 

B. Ruchliwo  indywidualna 

pozioma 

2. Grupa polskich informatyków absolwentów Uniwersytetu 

Warszawskiego wyjecha a do pracy do Irlandii. 

C. Ruchliwo  zbiorowa 3. Pani Teresa Kozio  przenios a si  do s siadki na czas 

remontu mieszkania. 

 4. Jan Kowalski po 7 latach pracy w firmie Medcat 

awansowa  na stanowisko kierownika  regionalnego. 
 

A. 4 B. 1 C. 2 
 

Nr zadania 9. 10. 11. 12. 13. 

Maks. liczba punktów 3 4 4 4 3 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów      
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W zadaniach 14. i 15. zaznacz, które zdania s  prawdziwe, a które fa szywe. Wpisz  

w odpowiednie miejsce w tabeli Prawda (zdanie prawdziwe) lub Fa sz (zdanie fa szywe). 
 

Zadanie 14. (4 pkt) 
 

Prawa i wolno ci cz owieka 
 

Zdania 
Prawda lub 

Fa sz 

A. 
Prawa cz owieka pierwszej generacji maj  charakter indywidualny, 

czyli dotycz  jednostki. 
Prawda 

B. 
Prawa cz owieka po raz pierwszy znalaz y odzwierciedlenie 

w konstytucji francuskiej z 1791 r. 
Fa sz 

C. 
Wszystkie prawa cz owieka maj  charakter niezbywalny, czyli nie 

mo na si  ich zrzec na czyj  korzy . 
Prawda 

D. 
Prawa cz owieka s  powszechne, czyli przys uguj  w równym 

stopniu wszystkim ludziom. 
Prawda 

 

Zadanie 15. (4 pkt) 
 

Prawo  
 

Zdania 
Prawda lub 

Fa sz 

A. 
Podpisane i ratyfikowane przez RP umowy mi dzynarodowe staj  

si  cz ci  prawa krajowego. 
Prawda 

B. 
W Polsce nie wyst puje decentralizacja w adzy, poniewa  nie ma 

autonomicznych jednostek terytorialnych. 
Fa sz 

C. 
Spo ród ko cio ów i zwi zków wyznaniowych tylko ze Stolic  

Apostolsk  czy Rzeczpospolit  Polsk  umowa mi dzynarodowa. 
Prawda 

D. 

W post powaniu s dowym w Polsce nie mo na powo ywa  si  

bezpo rednio na Konstytucj , trzeba wskaza  przepis konkretnego 

kodeksu. 
Fa sz 

 

Zadanie 16. (4 pkt) 
a) Uporz dkuj chronologicznie, wed ug okresu pe nienia funkcji, podane poni ej 

nazwiska Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. W odpowiedni  rubryk  w tabeli 

wpisz liczby od 1 do 4. 
 

A. Lech Kaczy ski 4 

B. Wojciech Jaruzelski 1 

C. Lech Wa sa 2 

D. Aleksander Kwa niewski 3 
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b) Wpisz imiona i nazwiska tych Prezydentów, których dotycz  poni sze zdania. 
 

Ratyfikowa  traktat o przyst pieniu Polski do NATO. 

Aleksander Kwa niewski 
Przej  insygnia w adzy od Prezydenta RP na Uchod stwie. 

Lech Wa sa 
Zosta  wybrany na Prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. 

Wojciech Jaruzelski 
 

Zadanie 17. (4 pkt) 
Polska jest cz onkiem wielu organizacji mi dzynarodowych. Poni ej zamieszczono skróty  

nazw niektórych z nich.  

Rozwi  skróty, wpisuj c pe ne polskie nazwy tych organizacji. 
 

NATO – Organizacja Paktu Pó nocnoatlantyckiego 

OBWE – Organizacja Bezpiecze stwa i Wspó pracy w Europie 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 

WTO – wiatowa Organizacja Handlu 

Zadanie 18. (3 pkt) 
Uzupe nij poni sze zdania dotycz ce trybu wprowadzania zmiany Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mo e przed o y  

co najmniej 1/5 ustawowej liczby pos ów lub Senat, lub A) Prezydent Rzeczypospolitej. 

2. Je eli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdzia u I, II lub XII Konstytucji, 

wy ej wymienione podmioty mog  za da , w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy 

przez Senat, przeprowadzenia B)  referendum zatwierdzaj cego. 3. Z wnioskiem w tej 

sprawie podmioty te zwracaj  si  do C) Marsza ka Sejmu. 

Zadanie 19. (3 pkt) 
Do podanych informacji dotycz cych Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dopisz 

odpowiedni  jej funkcj . 
 

A. Jest podstaw  systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.  

Funkcja    prawna 

B. Zawiera zasady, które okre laj  ustrój i struktur  pa stwa.  

Funkcja    organizatorska 

C. Scala spo ecze stwo, stanowi c wyraz szerokiego konsensusu spo ecznego. 

Funkcja     integracyjna 

Nr zadania 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

Maks. liczba punktów 4 4 4 4 3 3 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów       
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Zadanie 20. (6 pkt) 
Uzupe nij poni sz  tabel , dotycz c  systematyki róde  prawa powszechnie 

obowi zuj cego w Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 87. Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej). Wpisz brakuj ce informacje w odpowiednie miejsca tabeli. 
 

Nazwa aktu 

prawnego 
Organ uchwalaj cy/ratyfikuj cy/wydaj cy 

Miejsce 

og oszenia 

Konstytucja 
Sejm i Senat 

(ustawa o zmianie konstytucji) 
Dziennik Ustaw

Ustawa Sejm  Dziennik Ustaw

1. Ratyfikowana 

umowa 

mi dzynarodowa 

Prezydent RP; Prezydent RP za zgod  wyra on  

w ustawie 

2. Dziennik 

Ustaw 

Rozporz dzenie 3. Minister, Prezes Rady Ministrów Dziennik Ustaw

4. Akty prawa 

miejscowego 

organ samorz du terytorialnego – sejmik 

wojewódzki, 

terenowy organ administracji rz dowej – 5. 

wojewoda 

6. 

Wojewódzki 

Dziennik 

Urz dowy 

 

 

Zadanie 21. (2 pkt) 
Demokrata i anarchista prowadz  ze sob  spór na temat pa stwa. 

Dobierz z poni ej podanych dwa argumenty demokraty i dwa argumenty anarchisty, 

jakie mog yby pa  w tej dyskusji. Wpisz numery argumentów w odpowiednie miejsca 

w tabeli. 

 

Argumenty:  

1. Ka de pa stwo jest narz dziem przymusu, przymus ze swej istoty jest z em. 

2. Pa stwo demokratyczne nie jest z ym pa stwem. 

3. Co  mo e by  z e w swej istocie, a jednak instrumentalnie usprawiedliwione. 

4. Spo ecze stwo bez pa stwa jest realn  ewentualno ci  wobec spo ecze stwa z pa stwem. 

5. W spo ecze stwie bez pa stwa przetrwa yby zapewne wysoce niepo dane formy 

przymusu. 

6. Lepiej stworzy  zadowalaj ce pa stwo ni  próbowa  y  w spo ecze stwie bez pa stwa. 
 

ród o: na podstawie: Robert A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Warszawa 1995 r. s. 57-70. 

 

 

Demokrata Anarchista 

2, 3, 5, 6 1, 4 
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Zadanie 22. (3 pkt) 
Przeczytaj uwa nie fragment Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 

2007 roku i wykonaj polecenia. 
 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 roku. 

Art. 38. Zadaniem samorz du terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest 

prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególno ci przez wprowadzenie elementów wiedzy 

konsumenckiej do programów nauczania w szko ach publicznych. 

Art. 39. 1. Zadania samorz du powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów 

wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej „rzecznikiem 

konsumentów”. [...] 

Art. 40. 1. Rzecznika konsumentów powo uje i odwo uje rada powiatu lub rada miasta 

na prawach powiatu, zwana dalej „rad ”. [...] 

Art. 41. 1. Rzecznik konsumentów jest zatrudniony w starostwie powiatowym. [...]  

Art. 42. 2. Rzecznik konsumentów mo e w szczególno ci wytacza  powództwa na rzecz 

konsumentów oraz wst powa , za ich zgod , do tocz cego si  post powania w sprawach 

o ochron  interesów konsumentów. 

Art. 42. 3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkod  konsumentów jest 

oskar ycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - 

Kodeks post powania w sprawach o wykroczenia. 

a) Jeste  mieszka cem miasta powy ej 100 tys. mieszka ców. Podaj funkcj  urz dnika, 

który w twoim mie cie realizuje zadania w zakresie ochrony praw konsumenta. 
 

Miejski rzecznik konsumentów 
 

b) Podaj numer artyku u i ust pu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, którego 

dotyczy poni szy fragment artyku u prasowego.  
 

O uznaniu postanowie  wzorca umowy za niedozwolone S d Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów rozstrzyga od 1 lipca 2000 r. […] Z pozwem w tych sprawach mo e wyst pi  

ka dy, tak e potencjalny konsument (nie ponosi przy tym adnych op at), organizacje 

konsumenckie, np. Federacja Konsumentów oraz powiatowi (miejscy) rzecznicy 

konsumentów. 

ród o: Rzeczpospolita, 3 czerwca 2004 r. 
 

Nr artyku u i ust pu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
 

Art.42. ust.2. 
 

c) Podaj dwie role, w jakich, zgodnie z procedurami obowi zuj cymi w procesie 

s dowym, mo e wyst pi  rzecznik konsumentów. 
 

powoda 

oskar yciela publicznego 

 

Nr zadania 20. 21. 22. 

Maks. liczba punktów 6 2 3 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów    
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Zadanie 23. (10 pkt) 
Poni sze mapy A, B przedstawiaj  podzia  polityczny Europy po II wojnie wiatowej. 

Zapoznaj si  z mapami i wykonaj polecenia. 

Mapa A 

 

ród o: na podstawie: Anna Radziwi , Wojciech Roszkowski, Historia 1956 – 1997, Warszawa 1999 

 

 

a) Podkre l odpowiedni tytu  mapy A. 

 

A. Mapa polityczna Europy w okresie X 1945 - II 1990. 

B. Mapa polityczna Europy w okresie X 1949 - II 1990. 

C. Mapa polityczna Europy w okresie X 1945 - II 1989. 

D. Mapa polityczna Europy w okresie X 1948 - II 1989. 

 

b) Wpisz do tabeli pe ne nazwy pa stw oznaczonych na mapie A liczbami: 1, 2 i 3. 

 

Lp. Nazwa pa stwa 

1. Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

2. Niemiecka Republika Demokratyczna 

3. Czechos owacka Republika Socjalistyczna 
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Mapa B 

 
 

ród o: na podstawie: Anna Radziwi , Wojciech Roszkowski, Historia 1956 – 1997, Warszawa 1999 
 

c) Podkre l odpowiedni tytu  mapy B. 
 

A. Mapa polityczna Europy w okresie I 1990 – V 2006 

B. Mapa polityczna Europy w okresie I 1991 - V 2007 

C. Mapa polityczna Europy w okresie I 1989 - V 2007 

D. Mapa polityczna Europy w okresie I 1993 - V 2006 

d) Wpisz do tabeli pe ne nazwy pa stw oznaczonych na mapie B liczbami 1 i 3 oraz 

nazw  pa stwa, do którego nale y terytorium oznaczone liczb  2. 
 

Lp. Nazwa pa stwa 

1. Republika Czeska 

2. Federacja Rosyjska 

3. Ukraina 
 

e) Porównuj c map  A i B, podaj dwie  przyczyny zmian granic w Europie w ostatnim 

wier wieczu XX wieku. 

Wojna domowa w Jugos awii 

Rozpad Zwi zku Radzieckiego 

Nr zadania 23. 

Maks. liczba punktów 10 
Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba punktów  
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Zadanie 24. (4 pkt) 
Wska  cztery cechy dobrej konstytucji, które wymienia autor w poni szym tek cie. 
 

Chocia  nie ma idealnego wzorca, to jedne konstytucje dzia aj  lepiej, a inne gorzej. 

Stosunkowo niewiele konstytucji funkcjonuje dobrze i trwale. Udane konstytucje mia y 

przewa nie cztery cechy. Po pierwsze, […] konstytucja powinna zawiera  tylko najwa niejsze 

regu y funkcjonowania pa stwa oraz stosunków mi dzy pa stwem a obywatelami. 

Konstytucja raczej nie powinna usi owa  za atwia  jakichkolwiek konkretnych, nawet 

najwa niejszych spraw, ma jedynie stwarza  mechanizm, który b dzie s u y  mo liwie 

najlepszemu rozwi zywaniu problemów i konfliktów w przysz o ci. […] Co wi cej, 

konstytucje cz sto chroni  spo ecze stwa i ich spontaniczne instytucje przed nadmiern  

ingerencj  ze strony w adz pa stwowych. 

Wi e si  to z drug  cech  dobrej konstytucji, polegaj c  na tym, e […] tam, gdzie 

rozgraniczenie mi dzy spo ecze stwem a pa stwem jest wzgl dnie wyra ne, konstytucje 

zazwyczaj nie reguluj  wszystkich stosunków spo ecznych, lecz tylko takie, które dotycz  

organizacji w adzy pa stwowej, styku pa stwa z obywatelami oraz tych sytuacji, w których 

obywatele znajduj  si  pod ochron  prawa. Konstytucje nie wkraczaj  wi c tam w sfer  

moralno ci, wiary i religii, sztuki, kultury, wymiany dóbr i warto ci mi dzy lud mi oraz 

intymnych stosunków prywatnych. […] 

Po trzecie, dobra konstytucja nie jest manifestem ani programem politycznym lecz 

prawem. Istot  prawa jest to, e musi ono by  przestrzegane, realizowane. Nie powinno wi c 

w dobrej konstytucji by  zbyt wiele deklaracji i obietnic bez pokrycia, nawet je li te obietnice 

dotyczy yby, od dawna uznanych za s uszne i sprawiedliwe, roszcze  obywateli […].  

I wreszcie, po czwarte, dobre konstytucje […] zak adaj , e nawet po og oszeniu 

doskona ej konstytucji spo ecze stwo nie stanie si  rajem i b d  w nim zawsze wyst powa  

sprzeczne interesy oraz zwi zane z nimi konflikty. Przyjmuj  do wiadomo ci, e ludzie nie s  

wi ci, e maj  swoje potrzeby, ambicje oraz interesy, a do polityki i rz dzenia nie zawsze 

garn  si  bezinteresownie. Przewiduj , e sam lud mo e si  pomyli , wi kszo  mo e 

podejmowa  decyzje nierozs dnie, kierowa  si  emocjami lub egoizmem, narusza  interesy 

mniejszo ci. 

ród o: Wiktor Osiaty ski, Twoja konstytucja, Warszawa 1997 

 

Cechy dobrej konstytucji: 

konstytucja zawiera tylko najwa niejsze regu y funkcjonowania pa stwa 

przepisy w konstytucji nie naruszaj  sfery moralno ci obywateli 

konstytucja jest obowi zuj cym prawem, nie zawiera wielu obietnic 

przepisy konstytucyjne zapobiegaj  nadu yciom w adzy 
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Zadanie 25. (5 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego sformu uj pi  problemów, które nale a oby, zdaniem 

autora, rozstrzygn  przed zmian  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. 

Przedstaw je w asnymi s owami. 

W […] debacie konstytucyjnej […] najpierw nale y przes dzi  o tym, czy i co konkretnie 

w pa stwie wymaga zmiany, a dopiero w nast pnym etapie o tym, czy dla tych zmian potrzebna 

jest nowa Konstytucja i odmieniona aksjologia ustrojowa. Jest oczywi cie o czym debatowa .  

Wymie my dla przyk adu te obszary:  

– kszta t i rola samorz du terytorialnego: czy chcemy modelu konstytucyjnego opieraj cego si  

na szerokim w adztwie samorz dowym i domniemaniu kompetencji wspólnot terytorialnych, a wi c 

modelu subsydiarno ci pa stwa […], czy […] koncepcji centralistycznej, a wi c koncepcji 

mocnego pa stwa, a ci lej mocnej w adzy centralnej; […] 

– zakres, intensywno , skala gwarancji socjalnych wobec obywateli: czy chcemy pa stwa silniej 

preferuj cego warto ci solidaryzmu spo ecznego […], czy pa stwa - mniej opieku czego, 

ale bardziej efektywnego gospodarczo, akcentuj cego silniej wolno  indywidualn , w tym 

warto  wolno ci gospodarczej; […] 

– w jaki sposób reformowa  system wymiaru sprawiedliwo ci: czy jeste my gotowi na to, 

by kosztem wi kszej efektywno ci s dów ograniczy  dost pno  drogi s dowej (na rzecz 

procedur administracyjnych) i  instancyjno  post powa ; 

– reforma systemu opieki zdrowotnej i zakres gwarancji wiadcze  publicznej s u by zdrowia: 

czy w imi  konsekwentnego solidaryzmu spo ecznego chcemy […] fikcj  „dost pno ci 

wszystkiego”, czy […] okre limy w sposób realistyczny progi dost pno ci wiadcze , 

zdecydujemy si  na ich cz ciow  odp atno  i wyznaczymy granice mo liwo ci publicznego 

systemu ubezpiecze ; 

– model edukacji na poziomie szkó  wy szych: czy chcemy zasady nieodp atno ci kszta cenia 

w publicznych szko ach wy szych, czy […] zdecydujemy si  na powszechn  odp atno  

z rozwini tym powszechnym systemem stypendialnym dla osób mniej zamo nych. To oczywi cie 

niektóre tylko z wielkich pyta , na jakie powinni my odpowiedzie  zanim zechcemy reformowa  

konstytucj . 

ród o: Wyk ad prof. Marka Safjana Konstytucja, sprawiedliwo  i prawo. Wyg oszony w Fundacji im. Stefana 

Batorego 16 maja 2006 roku.  
 

Problemy wymagaj ce rozstrzygni cia: 

model ustroju pa stwa – pa stwo scentralizowane czy zdecentralizowane 

zakres wiadcze  socjalnych – pa stwo bardziej lub mniej opieku cze 

dost pno  drogi s dowej – rozszerzenie czy jej ograniczenie na rzecz 

post powania administracyjnego  

bezp atna czy cz ciowo odp atna opieka zdrowotna 

p atne czy bezp atne szkolnictwo wy sze 
 

Nr zadania 24. 25. 

Maks. liczba punktów 4 5 
Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba punktów   
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Zadanie 26. (5 pkt) 
Zapoznaj si  z zamieszczonymi poni ej wykresami i wykonaj polecenia. 

Wykres 1. 

CZY UWA A PAN(I), E NALE Y ZLIKWIDOWA  SENAT, CZY TE  NIE?

Zdecydowanie tak

21%

Zdecydowanie nie

14%
Trudno powiedzie

24%

Raczej tak

20% Raczej nie

21%

 
 

ród o: Polacy o konstytucji i likwidacji senatu. Komunikat z bada , Warszawa, kwiecie  2002 r., www.cbos.pl 
 

Wykres 2. 

Ostatnio sporo si  dyskutuje o propozycjach, których wprowadzenie w ycie zmieni oby 

zasady funkcjonowania naszego systemu politycznego. O ka dej z poni szych propozycji 

prosz  powiedzie , czy popiera Pan(i) wprowadzenie jej w ycie, czy te  nie. Czy popiera 

Pan(i): 

6%

2%

2%

5%

26%

59%
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Jest mi wszystko jedno

Trudno powiedzie

ZMNIEJSZENIE LICZBY POS ÓW ZASIADAJ CYCH W SEJMIE O PO OW

 

16%

4%

2%

6%

24%

48%Zdecydowanie tak 

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Jest mi wszystko jedno

Trudno powiedzie

WPROWADZENIE JEDNOMANDATOWYCH OKR GÓW WYBORCZYCH, 

TO ZNACZY TAKICH, W KTÓRYCH W JEDNYM OKR GU WYBORCZYM 

WYBIERANY JEST JEDEN POSE
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13%

6%

7%

19%

22%

33%Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Jest mi wszystko jedno

Trudno powiedzie

LIKWIDACJ  SENATU

 
ród o: Polacy o propozycjach reform parlamentu i systemu wyborczego.  Komunikat z bada ,  

Warszawa, listopad 2004 r., www.cbos.pl 

 

a) Napisz, które wskazanie respondentów dotycz ce zlikwidowania Senatu w Polsce 

uleg o najwi kszej zmianie w roku  2004 w stosunku do roku 2002. W odpowiedzi 

uwzgl dnij dane liczbowe z wykresów. 

 

Najwi kszej zmianie uleg o wskazanie respondentów zdecydowanie 

twierdz cych, e nale y zlikwidowa  Senat (wskazanie „zdecydowanie tak”). 

Zwi kszy o si  ono z 21% do 33% . 
 

 

b) Podaj nazw  konstytucyjnej zasady prawa wyborczego do polskiego Sejmu, która 

musia aby ulec zmianie, gdyby wprowadzono proponowane w sonda u rozwi zanie. 

 

Zasada wyborów proporcjonalnych 
 

 

c) Napisz, jaki model parlamentu obowi zywa by w Polsce oraz ilu pos ów liczy by 

parlament, gdyby zosta y wprowadzone proponowane w sonda u zmiany. 

 

 

Model parlamentu: jednoizbowy 
 

 

Liczba pos ów: 230 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 26. 

Maks. liczba punktów 5 
Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba punktów  
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Zadanie 27. (2 pkt) 

Na podstawie poni szych róde  statystycznych zaznacz, które z podanych zda  

zawieraj  informacje prawdziwe, a które fa szywe. Wpisz w odpowiednie miejsce 

w tabelach Prawda (zdanie prawdziwe) lub Fa sz (zdanie fa szywe). 

a) 

Wykres  

16%

40%

12%

4%

27%

Nie, konstytucj  nale y

pozostwi  bez zmian

Tak, nale y wprowadzi

niewielkie zmiany

Tak, nale y wprowadzi

zasadnicze zmiany

Nale y uchwali  now

konstytucj

Trudno powiedzie

Czy Pana(i) zdaniem do konstytucji nale y wprowadzi  zmiany, czy te  nie?

 
ród o: Polacy o konstytucji i likwidacji senatu. Komunikat z bada , Warszawa, kwiecie  2002 r., www.cbos.pl 

 

 

Zdania 
Prawda lub  

Fa sz 

A. 
Wi kszo  ankietowanych s dzi, e wskazane by oby wprowadzenie 

poprawek do konstytucji. 
Prawda 

B. Zmian w konstytucji nie chce 2/3 ankietowanych obywateli RP. Fa sz 

C. 
Wi kszo  ankietowanych uwa a, e nale y uchwali  now  

konstytucj .  
Fa sz 

 

p
o
b

ra
n
o
 z

 w
w

w
.s
q

lm
e
d

ia
.p

l



Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom podstawowy 

 

17

b) 

Tabela  

Wskazania respondentów 

Zadowolonych 

z konstytucji 

Niezadowolonych  

z konstytucji 

Oboj tnych  

i nie maj cych 

zdania 

Czy Pana(i) zdaniem do 

konstytucji nale y wprowadzi  

zmiany, czy te  nie? 

w %  

Nie, konstytucj  nale y pozostawi  

bez zmian 
29 2 6 

Tak, nale y wprowadzi  niewielkie 

zmiany 
53 41 15 

Tak, nale y wprowadzi  zasadnicze 

zmiany 
4 39 5 

Nale y uchwali  now  konstytucj  1 15 2 

Trudno powiedzie  13 3 72 

ród o: Polacy o konstytucji i likwidacji senatu. Komunikat z bada , Warszawa, kwiecie  2002 r., www.cbos.pl 
 

Zdania 
Prawda lub  

Fa sz 

A. 
Respondenci zadowoleni z obecnej konstytucji najcz ciej uwa aj , 

i  nale y wprowadzi  do niej niewielkie zmiany. 
Prawda 

B. 
Ponad po owa ankietowanych, zadowolonych z konstytucji uwa a, 

e nie nale y wprowadza  do konstytucji jakichkolwiek zmian. 
Fa sz 

C. 
Ankietowani niezadowoleni z konstytucji w wi kszo ci uwa aj , 

e nale y wprowadzi  do niej zasadnicze zmiany. 
Fa sz 

 

Zadanie 28. (13 pkt) 
 

Napisz list do gazety, w którym wyja niasz, jak  rol  odgrywa konstytucja w pa stwie 

i spo ecze stwie. Wska  dwie mocne i dwie s abe strony obecnie obowi zuj cej w Polsce 

konstytucji. Uzasadnij swoje opinie. Podaj dwie propozycje zmian zasad ustrojowych 

w polskiej ustawie zasadniczej i argumenty, które przemawiaj  za ich wprowadzeniem. 

Wykorzystaj informacje zawarte w zadaniach 24 – 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 27. 28. 

Maks. liczba punktów 2 13 
Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba punktów   
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Warszawa, 8.05.2008 r. 

Redakcja  

„Gazety Naszej” 

w Warszawie 

Szanowna Redakcjo,  

 Wprowadzenie zmian w polskiej Konstytucji obowi zuj cej od 1997 r. jest 

cz stym tematem artyku ów prasowych w Polsce. Chcia bym tak e zabra  g os 

w tej sprawie, przyczyniaj c si  by  mo e do podj cia szerszej dyskusji na ten 

temat na amach Waszej gazety.  

Konstytucja stanowi podstaw  ca ego systemu prawno – politycznego 

pa stwa. Jest najwa niejszym ród em powszechnie obowi zuj cego prawa. 

Reguluje stosunki polityczne, spo eczne i gospodarcze w pa stwie. Definiuje 

struktur  i kompetencje w adz, okre la prawa przys uguj ce obywatelom. 

Wyznacza te  cele, które chce realizowa  pa stwo. W ten sposób kszta tuje 

otaczaj c  nas rzeczywisto  i zapobiega chaosowi prawnemu i politycznemu  

w kraju. Pomaga w integrowaniu si  spo ecze stwa wokó  zasad w niej 

zawartych. Stymuluje identyfikacj  obywateli z pa stwem. Prowadzi 

do zwi kszenia zainteresowania obywateli yciem publicznym oraz udzia u 

w kszta towaniu polityki pa stwa. Nale y pami ta , e dla urzeczywistnienia 

tego zadania du e znaczenie ma to, aby by a ona wyrazem szerokiego 

porozumienia spo ecznego. Konstytucja powinna by  trwa a, dlatego jej zmiana 

jest znacznie trudniejsza ni  uchwalenie ustawy zwyk ej. 

W obecnej sytuacji politycznej jest wreszcie mo liwo  i  ch  polityczna 

do zmiany polskiej ustawy zasadniczej, które wynikaj  zapewne z troski 

o usprawnienie funkcjonowania pa stwa. Powo uj c si  na badania 

przeprowadzone przez CBOS w 2002 r. (Polacy o konstytucji i likwidacji 

Senatu. Komunikat z bada .), z których jednoznacznie wynika, e wi kszo  

badanych opowiada si  za zmianami w konstytucji (52% uwa a, e nale y 

wprowadzi  do niej zmiany). Równie  ja  jestem tego samego  zdania, 

e w obowi zuj cej obecnie w Polsce konstytucji nale y wprowadzi  istotne 

zmiany ustrojowe. Zgadzam si  z niektórymi propozycjami profesora Marka 

Safiana zawartymi w wyk adzie wyg oszonym w maju 2006 r. w Fundacji im. 

Stefana Batorego, szczególnie dotycz cymi wprowadzenia cz ciowej 

odp atno ci za wiadczenia medyczne i szkolnictwo wy sze.  
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Zasady funkcjonowania naszego pa stwa regulowane obecn  konstytucj  

pozostawiaj  wiele do yczenia. Niew tpliwie s ab  stron  polskiej ustawy 

zasadniczej jest niejednoznaczne okre lenie kompetencji Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w dziedzinie polityki 

zagranicznej. Jasne rozgraniczenie kompetencji obydwu organów w adzy 

wykonawczej  poprawi wizerunek Polski na arenie mi dzynarodowej. Unikniemy 

chocia by sytuacji, w których od wielu miesi cy nieobsadzone pozostaj  

stanowiska ambasadorów, czy te  podwójnej reprezentacji pa stwa polskiego 

na spotkaniach mi dzynarodowych, do której dosz o, np. na Szczycie Unii 

Europejskiej w Lizbonie. Spory kompetencyjne, których jeste my wiadkami, 

szczególnie od momentu utworzenia, jesieni  2007 r., nowego rz du, prowadz  

cz sto do nieporozumie  maj cych bardzo niekorzystny wp yw 

na mi dzynarodowy wizerunek Polski. 

Kolejn  s ab  stron  polskiej Konstytucji s  zasady organizacji w adzy 

ustawodawczej, które w efekcie prowadz  do nadreprezentacji spo ecze stwa. 

Uwa am, e istnienie dwuizbowego parlamentu w obecnym kszta cie jest 

niepotrzebn  biurokratyzacj  pa stwa. Podobnie jak badani przez CBOS 

w 2004 r., uwa am, e sk ad ni szej izby parlamentu, czyli Sejmu, nale a oby 

zmniejszy  o po ow . Reprezentacja 230 pos ów wystarczy aby w zupe no ci 

do prac zwi zanych z dzia alno ci  ustawodawcz . Ograniczy oby to znacznie 

wydatki zwi zane z funkcjonowaniem parlamentu, a tak e usprawni o jego 

dzia anie.  

Istnienie drugiej izby parlamentu w obecnym kszta cie wymaga równie   

zastanowienia. Senatorowie nie maj  realnej w adzy. Ich praca tylko przed u a 

proces ustawodawczy. Cz sto nie wprowadzaj  znacz cych poprawek do ustaw 

przekazywanych im do rozpatrzenia przez Sejm. Ponadto kandydaci, którzy 

startuj  w wyborach do Senatu, to cz sto osoby „zes ane” na polityczn  

emerytur  przez w asne partie polityczne. Aby unikn  takiej sytuacji, mo na by 

przekszta ci  Senat w reprezentacj  organów samorz du terytorialnego 

(np. samorz dów wojewódzkich), wzorowan  na niemieckim Bundesracie. 

Ogranicza oby to koszty zwi zane z wyborami oraz usprawni oby  dzia anie 

Sejmu. Ponadto zmiana reprezentacji Senatu na reprezentacj  samorz du 

terytorialnego doprowadzi oby do wzrostu znaczenia rodowisk lokalnych 

w polityce pa stwa.  
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Kolejna moja propozycja zmiany zasad ustrojowych w polskiej 

Konstytucji dotyczy ordynacji wyborczej do Sejmu, która wed ug mnie, powinna 

by  wi kszo ciowa, a nie proporcjonalna. Wybieranie okre lonych kandydatów, 

a nie g osowanie na listy partyjne, prawdopodobnie bardziej zwi za oby 

kandydata ze swoimi wyborcami, ponadto mog oby znacznie ograniczy  

kandydowanie do Sejmu osób o niskiej reputacji moralnej, a tak e tych, wobec 

których tocz  si  post powania karne lub zosta  orzeczony wyrok s dowy. 

Proponowane przeze mnie zmiany w obecnej konstytucji s  niezb dne dla 

sprawnego funkcjonowania pa stwa. S  jednak tak e zasady, które nie 

wymagaj  zmian. Niew tpliwie mocn  stron  obecnej konstytucji jest brak 

znacz cych sporów kompetencyjnych mi dzy w adz  ustawodawcz  

a wykonawcz , co wynika, moim zdaniem, z bardzo precyzyjnych zapisów 

konstytucyjnych, niebudz cych w tpliwo ci, co do zakresu kompetencji 

poszczególnych rodzajów w adzy. Uwa am równie , e zalet  obecnie 

obowi zuj cej konstytucji s  tak e jasne regu y i zasady powo ywania premiera 

i  rz du. Konstytucja okre la wszystkie mo liwe warianty konstruowania Rady 

Ministrów, przyznaj c  inicjatyw  w tym zakresie zarówno Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Sejmowi. Umo liwia to  szybkie i sprawne 

powo ywanie nowego premiera i rz du. Istotna jest tak e mo liwo  

zastosowania procedury konstruktywnego wotum nieufno ci , dzi ki czemu 

zapobiega si  parali owi w adzy wykonawczej.   

           Podsumowuj c: uwa am, e ze wzgl du na  niejasno  oraz 

nieprecyzyjno  wielu artyku ów Konstytucji, które powoduj  cz ste spory 

polityczne, nale y wprowadzi  do obecnie obowi zuj cej w Polsce ustawy 

zasadniczej istotne zmiany zasad ustrojowych. Jak wiadomo uchwalona w  1997 

roku Konstytucja by a od pocz tku wyrazem kompromisu zawartego przez ró ne 

opcje polityczne. Dlatego te  w celu usprawnienia funkcjonowania pa stwa 

wymaga ona niezb dnych poprawek.  

   Z powa aniem 

Jan Kowalski 
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BRUDNOPIS 

p
o
b

ra
n
o
 z

 w
w

w
.s
q

lm
e
d

ia
.p

l


