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Wpisuje zdaj!cy przed rozpocz"ciem pracy 

            

PESEL ZDAJ#CEGO 

 

Miejsce na nalepk"  
z kodem szko$y 

  

 

PRÓBNY EGZAMIN  
MATURALNY 

Z WIEDZY O SPO!ECZE"STWIE 
 

Arkusz 1 
Czas pracy 120 minut 

Instrukcja dla zdaj!cego 

 

 

1. Prosz" sprawdzi%, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 strony. Ewentualny brak nale&y zg$osi% 
przewodnicz!cemu zespo$u nadzoruj!cego egzamin. 

2. Prosz" uwa&nie czyta% wszystkie polecenia. 

3. Odpowiedzi trzeba zapisa% czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy ka&dym zadaniu. 

4. Prosz" pisa% d$ugopisem (piórem) w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisa% o$ówkiem. 

5. Nie wolno u&ywa% korektora. 

6. B$"dne zapisy trzeba wyra'nie przekre(li%. 
7. Obok ka&dego zdania podana jest maksymalna liczba punktów, któr! mo&na uzyska% za jego 

poprawne rozwi!zanie. 

 

)yczymy powodzenia!

 

Wpisuje egzaminator / nauczyciel sprawdzaj!cy prac"  

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Maksymalna 

liczba punktów 
1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 8 3 3 3 6 4 2 3 

Uzyskana 

liczba punktów 
                    

 

Nr zadania 21. 22. 23. 24. 25. SUMA
Maksymalna 

liczba punktów 
2 3 3 6 10 80 

Uzyskana 

liczba punktów 
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W zadaniach 1-2 podkre(l poprawn! odpowied'. 
 

Zadanie 1. (1 pkt)  
Na podstawie kryterium typu wi"zi spo$ecznej wyró&nia si" grupy spo$eczne 

 

a) ma$e i du&e. 

b) formalne i nieformalne. 

c) celowe i bezcelowe. 

d) pierwotne i wtórne. 

 
 
Zadanie 2. (1 pkt)  
Wymiar sprawiedliwo(ci w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj! wy$!cznie: 

 

a) S!d Najwy&szy, s!dy powszechne, s!dy administracyjne oraz s!dy wojskowe. 

b) S!d Najwy&szy, s!dy powszechne, s!dy grodzkie oraz s!dy wojskowe. 

c) S!d Najwy&szy, s!dy powszechne, s!dy administracyjne oraz s!dy grodzkie. 

d) S!dy powszechne, s!dy administracyjne oraz s!dy wojskowe. 

 
 
Zadanie 3. (2 pkt)  
W (wietle obowi!zuj!cej Konstytucji RP okre(l, w kompetencjach którego z ni&ej wymienionych 

organów znajduj! si" wskazane sprawy. W wykropkowane miejsca wpisz odpowiednio 

umieszczone w tabeli w$a(ciwe nazwy lub ich skróty. 

 

Trybuna$ Konstytucyjny � TK Trybuna$ Stanu � TS S!dy administracyjne 

 
 

a) Poci!ganie do odpowiedzialno(ci cz$onków Rady Ministrów za czyn polegaj!cy na naruszeniu 

konstytucji i ustaw � ........................................................................................................................ 

b) Orzekanie o zgodno(ci z konstytucj! celów lub dzia$alno(ci partii politycznych � 

      .......................................................................................................................................................... 

c) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomi"dzy centralnymi organami pa*stwa � 

.......................................................................................................................................................... 

d) Orzekanie o zgodno(ci z ustawami uchwa$ organów samorz!du terytorialnego � 

.......................................................................................................................................................... 

e) Poci!ganie do odpowiedzialno(ci Prezydenta za przest"pstwo pospolite � .................................... 

f) Rozpatrywanie skarg na decyzje organów administracji publicznej � ............................................ 

g) Rozpatrywanie indywidualnych skarg konstytucyjnych � .............................................................. 
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Zadanie 4. (2 pkt)  
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 r. dokona$a klasyfikacji praw i wolno(ci 

cz$owieka, dziel!c je na trzy grupy. Uporz!dkuj, zgodnie z zasad! zawart! w Konstytucji, ni&ej 

wymienione prawa i wolno(ci, wpisuj!c do tabeli odpowiadaj!ce im litery. 

 

Prawa i wolno(ci: 

A. Nikt nie mo&e by% poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poni&aj!cemu 

traktowaniu i karaniu. (...) 

B. Ka&demu zapewnia si" wolno(% zrzeszania si". 
C. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia$alno(ci organów w$adzy publicznej. (...) 

D. Ka&dy przeciwko komu prowadzone jest post"powanie karne, ma prawo do obrony  

we wszystkich stadiach post"powania. (...) 

E.  Obywatel polski ma prawo do udzia$u w referendum. 

F.  Ka&dy ma prawo do ochrony zdrowia. 

G.  Ka&dy ma prawo do nauki. 

H.  Rodzice maj! prawo do wychowania dzieci zgodnie z w$asnymi przekonaniami. 

 
Wolno#ci i prawa osobiste Wolno#ci i prawa polityczne Wolno#ci i prawa 

ekonomiczne, socjalne 
i kulturalne 

   

 

 
 

Zadanie 5. (2 pkt) 
Przyporz!dkuj poj"ciom ich znaczenia, dopisuj!c do poszczególnych cyfr w$a(ciwe litery: 

 

1) nacjonalizm 

2) populizm 

3) ksenofobia 

4) tolerancja 

 

a) sztuka rz!dzenia pa*stwem i spo$ecze*stwem, podejmowania decyzji 

i ich realizacji, 

 

b) g$oszenie hase$ chwytliwych, $atwo trafiaj!cych do emocji a nie 

rozs!dku odbiorców, o(mieszanie rywali, schlebianie okre(lonym 

grupom, sk$adanie obietnic bez pokrycia, opieranie si" na stereotypie 

biednego, skrzywdzonego cz$owieka, odwo$ywanie si" do jego 

m!dro(ci i przeciwstawianie si" j! istniej!cej w$adzy, 

 

c) szacunek, wyrozumia$o(%, otwarto(% w stosunku do cudzych wierze*, 
pogl!dów, postaw, ró&ni!cych si" od w$asnych, 

 

d) niech"% do wszystkiego, co obce i inne; mo&e dotyczy% odmiennego  

     koloru skóry, wyznania, j"zyka, 

 

e) ideologia, w której za nadrz"dn! warto(% uznaje si" naród oraz interesy  

    w$asnej wspólnoty narodowej. 

 
1) ....................;   2) .....................;   3) ....................;   4) ................... . 
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Zadanie 6. (3 pkt)  
Do podanych opisów dopisz pe$ne nazwy charakteryzowanych organizacji pozarz!dowych 

dzia$aj!cych w Polsce. 

 
a) Organizacja powsta$a w 1989 r. Prowadzi szeroki 

program edukacji w zakresie ochrony praw cz$owieka. 

Monitoruje dzia$alno(% rozmaitych instytucji, od 

których zale&y poziom praworz!dno(ci w Polsce. 

Najbardziej znani cz$onkowie: Ewa +"towska i Marek 

Nowicki. 

 

................................................

 
b) Organizacja powsta$a w 1992 r. Zajmuje si" 
niesieniem pomocy humanitarnej ofiarom konfliktów 

i wojen, udzielanie pomocy uchod'com i dzieciom 

z najbiedniejszych rodzin. Najbardziej znanym 

dzia$aczem tej organizacji jest Janina Ochojska. 

 

................................................

 
c) Mi"dzynarodowa organizacja za$o&ona w Londynie 

w 1961 r. Jej celem jest kontrola przestrzegania praw 

cz$owieka przez rz!dy pa*stw, informowanie opinii 

publicznej o przypadkach $amania tych praw 

i organizowanie akcji protestacyjnych. 

 

................................................

 
 
Zadanie 7. (3 pkt) 
Podaj podstawowe dane dotycz!ce ustrojów politycznych wybranych pa*stw. 

Wpisz odpowiednio: 

a) w rubryce �forma rz!dów�: monarchia lub republika, 
b) w rubryce �system rz!dów�: s. parlamentarno � gabinetowy lub s. prezydencki lub 

s. mieszany (pó$prezydencki) lub s. parlamentarno � komitetowy (system rz!dów 

zgromadzenia), 

c) w rubryce struktura terytorialna: federacja lub pa$stwo unitarne (jednolite).  

 

Nazwa kraju Forma rz%dów System rz%dów Struktura terytorialna 

Belgia 
   

Niemcy 
   

Francja 
   

Hiszpania 
   

USA 
   

Szwajcaria 
   

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Strona 5 z 20 

Zadanie 8. (2 pkt)  
Przeczytaj tekst projektu pisma dotycz!cego wypowiedzenia warunków umowy o prac".  
 

 

Wska& jego dwie podstawowe wady prawne. 

 

1) ........................................................................................................................................... 

 

2) ........................................................................................................................................... 

 
 
Zadanie 9. (1 pkt)  
Uporz!dkuj chronologicznie wydarzenia, wpisuj!c w wykropkowane miejsca w tabeli cyfry  

od 1 do 4. 

 

a) Rozpocz"cie obrad �Okr!g$ego Sto$u�. 
.................. 

b) Pierwsze wolne i powszechne wybory prezydenckie w Polsce. 
.................. 

c) Zburzenie muru berli*skiego. 
.................. 

d) Powo$anie rz!du Tadeusza Mazowieckiego. 
.................. 

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRAC& 
 

(piecz!" nag#ówkowa 
pracodawcy) 

 Warszawa, 29.02.2004 

 
Pan Jan Kowalski 
ul. Podwórkowa 33/299 
02-177 Kozieg!owy Górne 

 

Wypowiadam Panu Janowi Kowalskiemu umow! o prac! zawart$ w dniu 
10 wrze"nia 2000 r. z zachowaniem 3 miesi!cznego okresu wypowiedzenia, który 
up#ynie w dniu 29 maja 2004 r. 

Przyczyn$ wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o prac! jest 
sytuacja ekonomiczna zak#adu. Po up#ywie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia 
29 maja 2004 r. proponuj! nast!puj$ce, nowe warunki umowy o prac!: 
- wymiar czasu pracy � ½ etatu; 
- wynagrodzenie miesi!czne � 1750 z!. brutto. 
Pozosta#e warunki umowy o prac! nie ulegaj$ zmianie. 

Je%eli Pan Jan Kowalski przed up#ywem po#owy okresu wypowiedzenia, tj. do 
dnia 15 kwietnia 2004 r. nie z#o%y o&wiadczenia o odmowie przyj!cia nowych 
warunków umowy o prac!, b!dzie to równoznaczne z wyra%eniem zgody na 
proponowan$ zmian! warunków umowy. 

W razie odmowy przyj!cia przez Pana Jana Kowalskiego zaproponowanych 
warunków umowy o prac!, umowa rozwi$%e si! z up#ywem okresu wypowiedzenia, 
tj. z dniem 29 maja 2004 r. 

(podpis pracodawcy) 
 
(potwierdzenie odbioru przez pracownika)  
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Zadanie 10. (2 pkt)  
Do podanych ni&ej definicji dopisz poj"cia, które im odpowiadaj!. Wszystkie zagadnienia dotycz! 
&ycia parlamentarnego w Polsce. 

 
 
A. Wydawnictwo rz!dowe (oficjalny 

organ promulgacyjny), w którym 

og$aszane s!: ustawy, rozporz!dzenia, 

umowy mi"dzynarodowe, o(wiadczenia 

rz!dowe. 

 
 

....................................................... 

 
B. Przemówienie nowego Prezesa Rady 

Ministrów na posiedzeniu Sejmu, 

zawieraj!ce propozycje programu 

dzia$ania Rz!du oraz jego sk$ad 

osobowy. 

 

....................................................... 

 
C. Minimalnie konieczna liczba pos$ów 

obecnych w czasie g$osowania. 

 

........................................................ 

 
D. Przyj"cie przez Sejm sprawozdania z 

wykonania ustawy bud&etowej 

przed$o&onego Sejmowi przez Rad" 
Ministrów. 

 

........................................................ 

 

 
Zadanie 11. (2 pkt)  
Poni&ej przedstawiono krótk! charakterystyk" kilku wydarze*. Do ka&dego opisu dopisz wybrane  

z listy zamieszczonej poni&ej imi" i nazwisko osoby zwi!zanej z tym wydarzeniem. 

 

A. W 1979 roku w$adz" w Iranie, w wyniku rewolucji, 

przej"li fundamentali(ci islamscy. 

 

.................................. 

 

B. W 2001 r. w odpowiedzi na atak terrorystyczny na 

World Trade Center w Nowym Jorku wojska USA 

rozpocz"$y operacj" militarn! w Afganistanie. 

 

.................................. 

 

C. W 1988 roku w wyniku zamachu terrorystycznego 

eksplodowa$ nad szkockim miasteczkiem Lockerbie 

ameryka*ski boeing. W 2003 r. do zorganizowania 

zamachu przyzna$a si" Libia. 

 

.................................. 

 

D. W 1990 roku, po sporach o cen" ropy naftowej, 

Irak najecha$ na Kuwejt. 

 

...................................

 

1) Anwar Sadat,    2) Ruhollah Chomeini,    3) Menachem Begin,        4) Muammar Kadafi, 

5) Jaser Arafat,            6) Osama ben Laden,           7) Saddam Husajn, 
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Zadanie 12. (3 pkt)  
23 wrze(nia 2001 r. przeprowadzono wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

A. Wska&, wpisuj!c w wykropkowane miejsca odpowiednio T (tak) lub N (nie), które listy 

okr"gowe, spo(ród podanych poni&ej, spe$ni$y warunki uprawniaj!ce do uczestniczenia  

w podziale mandatów w okr"gach. 

 
 

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych  

w dniu 23 wrze#nia 2001r. 

lista nr 1 � Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia       

                  Pracy  - 41,04 %  

 

.... 

lista nr 2 - Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarno(% Prawicy -         

                 5,60 %  

 

.... 

lista nr 3 - Komitet Wyborczy Unii Wolno(ci - 3,10 %  

 

 

.... 

lista nr 4 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - 10,20 %  

 

 

.... 

lista nr 5 - Komitet Wyborczy �Prawo i Sprawiedliwo(%" - 9,50 %  

 

 

.... 

lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego - 8,98 % 

 

 

.... 

lista nr 7 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska - 12,68 %  

 

 

.... 

lista nr 8 - Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Spo$eczny - 0,42%  

 

 

.... 

lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej - 0,02 %  

 

 

.... 

lista nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 7,87 % 

 

 

.... 

lista nr 11 - Komitet Wyborczy Wyborców �Mniejszo(% Niemiecka" - 0,36 %  

 

 

.... 

lista nr 13 - Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej - 0,06 %  

 

 

.... 

lista nr 14 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej - 0,10 %  

 

 

.... 

 

B. Wymie* trzy warunki, przewidziane w obowi!zuj!cej ordynacji wyborczej, które reguluj! 
dopuszczenie list komitetów wyborczych do uczestniczenia w podziale mandatów w okr"gach.   

 

1) ..................................................................................................................................................... 

 

2) ..................................................................................................................................................... 

 

3) ..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 13. (8 pkt)  
Wykonaj podane ni&ej polecenia, interpretuj!c dane z wykresu dotycz!ce problemu bezrobocia  

w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 

 
Cz"(% A  

Stopa bezrobocia w wybranych krajach (w % ogó!u aktywnych zawodowo) 
 

 

     Austria 

     Belgia 

     Dania 

     Finlandia 

     Francja 

     Grecja 

     Hiszpania 

     Irlandia 

     Holandia 

     Niemcy 

     Polska 

     Portugalia 

     Szwecja 

    W. Brytania 

 W$ochy 

!ród"o:�Ma"y rocznik statystyczny Polski � 2003 r.�, s. 15. 

 

A.1. Podaj nazw" kraju: 

a) który w roku 1995 posiada$ najni&szy wska'nik bezrobocia � ........................................... 

b) który w roku 1995 posiada$ najwy&szy wska'nik bezrobocia � .......................................... 

A.2. Podaj nazw" kraju: 

a) który w roku 2001 posiada$ najni&szy wska'nik bezrobocia � ........................................... 

b) który w roku 2001 posiada$ najwy&szy wska'nik bezrobocia � .......................................... 

A.3. Podaj nazw" kraju: 

a) w którym poziom bezrobocia obni&y$ si" w najszybszym tempie i wymie* jedn!  
z g$ównych przyczyn tego zjawiska � 

 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

b) w którym poziom bezrobocia wzrós$ w analizowanym okresie i wymie* jedn!  
z g$ównych przyczyn tego zjawiska �  

 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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Cz"(% B  

Na podstawie tabeli wykonaj zadania. Odpowiedzi wpisz w wykropkowane miejsca. 
 

Bezrobotni [w Polsce] zarejestrowani wed'ug poziomu wykszta'cenia w odsetkach 
2002r. 

Wyszczególnienie 1995r. 2000r. 2001r.
ogó$em m"&czy'ni kobiety 

Wy&sze  

 
1,5 2,6 3,2 3,9 3,1 4,7 

Policealne oraz (rednie 

zawodowe 
20,2 20,8 21,4 21,2 16,4 25,9 

,rednie ogólnokszta$c!ce 

 
7,2 6,2 6,2 6,2 3,1 9,2 

Zasadnicze (zawodowe) 

 
39,0 37,0 36,7 36,2 41,9 30,7 

Gimnazjalne, podstawowe 

i niepe$ne podstawowe 
32,1 33,4 32,5 32,5 35,5 29,5 

!ród"o:�Ma"y rocznik statystyczny Polski � 2003 r.�, s. 157 

 
B.1. Podaj grup", w obr"bie której wska'nik bezrobocia w analizowanym okresie:  

a) by$ najni&szy � 

.................................................................................................................................................... 

b) by$ najwy&szy � 

.................................................................................................................................................... 

B.2. Podaj grup" w obr"bie której wska'nik bezrobocia, w analizowanym okresie: 

a) systematycznie mala$ � 

.......................................................................................................................................................... 

b)  systematycznie wzrasta$ � 

.......................................................................................................................................................... 

c) by$ najbardziej stabilny �  

 

.......................................................................................................................................................... 

 

B.3.  Wyci!gnij wniosek dotycz!cy zale&no(ci pomi"dzy stop! bezrobocia a wykszta$ceniem. 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

  B.4.  Na podstawie danych z roku 2002 sformu$uj wniosek dotycz!cy zale&no(ci pomi"dzy stop! 
bezrobocia, p$ci! a wykszta$ceniem. 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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Zadanie 14. (3 pkt)  
W latach 90-tych XX wieku mapa polityczna Europy uleg$a istotnym przeobra&eniom.  

Na podstawie mapy wykonaj podane ni&ej polecenia. 

 

A. W wykropkowane miejsca wpisz nazwy pi"ciu spo(ród nowo powsta$ych krajów. Nast"pnie 

oznacz je wpisuj!c na map" przyporz!dkowane im cyfry. Aby zadanie zosta$o zaliczone, musisz 

prawid$owo wymieni% i zaznaczy% na mapie wybrane pa*stwa.  

 
Mapa Europy w 2003 r. 

 

 

1) .......................................,      2) ....................................,   3) ......................................... 

 

 

4) ........................................,   5) ......................................... 

 

 

B. Wpisz do tabeli  nazwy czterech krajów europejskich, które przesta$y istnie% w latach 

dziewi"%dziesi!tych XX wieku.  
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Zadanie 15. (3 pkt)  
Zinterpretuj wykres, odpowiadaj!c na zamieszczone pod nim pytania. 

 

 

Wa(niejsze dane o sytuacji spo'eczno-ekonomicznej Polski 

0

5

10

15

20

25

30

35

1950 1960 1970 1980 1990 1995

ma#%e'stwa na 1000 ludno&ci rozwody na 1000 ludno&ci

urodzenia %ywe na 1000 ludno&ci zgony na 1000 ludno&ci

 Wykres przygotowano na podstawie �Ma"ego rocznika statystycznego � 2003 r.�, s. 598 

 

 

A. Podaj, w którym roku liczba 

a) zgonów by$a najni&sza - ..................................................................................................... 

b) urodze* by$a najwy&sza - .................................................................................................... 

B. Okre(l w przybli&eniu przyrost naturalny ludno(ci w przeliczeniu na 1000 mieszka*ców w 

a) 1950 roku - .......................................................................................................................... 

b) 1980 roku - .......................................................................................................................... 

c) 1995 roku - .......................................................................................................................... 

C. Liczba urodze* w Polsce w ostatnich kilkudziesi"ciu latach wyra'nie spada$a. Na podstawie 

wykresu i wiedzy poza'ród$owej podaj dwie przyczyny tego zjawiska.  

 

a) .............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

b) .............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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Zadanie 16. (3 pkt)  
Europa po drugiej wojnie (wiatowej by$a widowni! licznych konfliktów. Niektóre z nich mia$y 

(maj!) silne pod$o&e narodowo � religijne. Na mapie zaznaczono trzy z nich. Uzupe$nij tabel", 
wpisuj!c: 

a) nazw" kraju, w którym rozgrywany jest (by$) konflikt, 

b) pozostaj!ce w konflikcie narodowo(ci oraz wyznawane przez nich religie i wyznania. 

 

 
 

Konflikt A Konflikt B Konflikt C 
 

pa*stwo - ................................ 

  narodowo(ci - religie: 

 a. ...................- ........................ 

 b. ..................- ......................... 

 

 

pa*stwo - ................................ 

  narodowo(ci - religie: 

 a. ...................-......................... 

 b. ...................-......................... 

 

pa*stwo - ................................ 

  narodowo(ci - religie: 

 a. ..................-.......................... 

 b. ..................-.......................... 

 c.                     ......................... 

 

B 

C A
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Zadanie 17. (6 pkt)  
Administracja lokalna w Polsce. 

 

Cz"(% A 

Okre(l, czy podane ni&ej informacje dotycz!ce samorz!du w gminie s! prawdziwe. W odpowiednie 

miejsca w tabeli wpisz odpowiednio liter" P (informacja prawdziwa) lub F (informacja fa$szywa). 

 

a) Zarz!d gminy jest jednoosobowy. 
 

b) Gmina posiada osobowo(% prawn!; przys$uguje jej prawo w$asno(ci. 
 

c) Organem wykonawczym gminy jest pochodz!ca z wyboru rada gminy. 
 

d) Gmina prowadzi szko$y (rednie oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 
 

 

Cz"(% B 

Wpisz w wykropkowane miejsca na mapie nazwy województw s!siaduj!cych z województwem 

mazowieckim. 

2. woj. .................................. 

3. woj. .................................

1. woj. ................................ 

4. woj. .............................. 

6. woj. ....................... 

5. woj. ................................. 
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Cz"(% C 

Uzupe$nij schemat, wpisuj!c odpowiednie nazwy organów. 

 

Administracj) publiczn% 
w województwie wykonuj% 

 

 
 

1. Organy administracji rz%dowej  
 

  
2. Organy administracji samorz%dowej 

 
 
 

 

A. 

.................................

................................ 

 

 

B. 

.............................

.............................

 

A. 

.................................

................................

 

 

B. 

....................................

...................................

 
 
Zadanie 18. (4 pkt)  
Przeczytaj uwa&nie tekst 'ród$owy, a nast"pnie wykonaj zwi!zane z nim polecenia. 

 

�Deklaracja Schumana� 

�Pokój na #wiecie nie móg"by by$ zachowany bez twórczych wysi"ków na miar% gro&'cych 

mu niebezpiecze(stw. Wk"ad, jaki zorganizowana i &yj'ca Europa mo&e wnie#$ w cywilizacj%, jest 

niezb%dny dla utrzymania pokojowych stosunków. G"ównym celem Francji, b%d'cej od ponad 

dwudziestu lat liderem jednoczenia Europy, by"a zawsze s"u&ba pokojowi. Nie by"o Europy, 

mieli#my wojn%. Europa nie powstanie od razu, ani w ca"o#ci: b%dzie powstawa"a przez konkretne 

realizacje, tworz'c najpierw rzeczywist' solidarno#$. Zgromadzenie narodów europejskich 

wymaga, by usuni%ta zosta"a odwieczna wrogo#$ Francji i Niemiec: podj%te dzia"anie musi 

 w pierwszym rz%dzie dotyczy$ Francji i Niemiec. W tym celu rz'd francuski proponuje natychmiast 

rozpocz'$ dzia"ania w ograniczonym, lecz decyduj'cym punkcie: �Rz'd francuski proponuje 

umieszczenie ca"ej francusko-niemieckiej produkcji w%gla i stali pod zarz'dem wspólnej W"adzy 

Najwy&szej w organizacji otwartej na udzia" innych krajów europejskich." 

 

A) Ten tekst zosta$ wyg$oszony (podkre(l w$a(ciw! odpowied')  
a) 24 X 1945 r. 

b) 9 V 1950 r. 

c) 14 VII 1956 r. 

d) 11 XI 1968 r. 

 

B) Na podstawie tekstu i wiedzy poza'ród$owej wymie* dwa czynniki, które sk$oni$y Francj"  
do rozpocz"cia procesu integracji europejskiej. 

 

a) ....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

b) ....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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C) Deklaracja zainspirowa$a powstanie pierwszej z trzech wspólnot europejskich. Uzupe$nij tabel". 
 

Podpisanie traktatu 

za$o&ycielskiego 

Nazwa wspólnoty 

(pe$na nazwa) 

miejsce rok 

Pa*stwa za$o&ycielskie 

   

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 
 
Zadanie 19. (2 pkt)  
Wyobra' sobie, &e jeste( uczestnikiem debaty �Internet najgorszym wynalazkiem XX wieku�. 

Sformu$uj po dwa argumenty potwierdzaj!ce tez" lub jej zaprzeczaj!ce. 

 

Argumenty potwierdzaj%ce tez) Argumenty zaprzeczaj%ce tezie 

Argument 1 

 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.............................................................................. 

 

Argument 2 

 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Argument 1 

 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............................................................................ 

 

Argument 2 

 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.............................................................................. 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Strona 16 z 20 

Zadanie 20. (3 pkt)  
Uzupe$nij schemat ilustruj!cy rol" prezydenta w procesie legislacyjnym. 

 

Tryb przyj)cia ustawy zwyk'ej 
 

 

Prezydent posiada prawo inicjatywy ustawodawczej 

 

 

Ustaw", przyj"t! przez Sejm i Senat, Marsza$ek Sejmu przedstawia Prezydentowi do podpisu.  

 

Prezydent mo(e podj%* nast)puj%ce dzia'ania 
 

 

 

Dzia$ania 

A. 

 

 

 

 

 

 

B. C. 

Skutki podj"tych dzia$a* 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prezydent zarz!dza publikacj" ustawy w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 
 
Zadanie 21. (2 pkt)  
Funkcjonowanie spo$ecze*stwa obywatelskiego w Polsce. 

A. System socjalistyczny ukszta$towany po II wojnie (wiatowej w Polsce d!&y$ do ca$kowitego 

podporz!dkowania spo$ecze*stwa pa*stwu. Podaj trzy przyk$ady wskazuj!ce, i& w drugiej 

po$owie lat 70-tych spo$ecze*stwo polskie zacz"$o nabiera% cech spo$ecze*stwa 

obywatelskiego. 

 

a) ...................................................................................................................................................... 

 

b) ...................................................................................................................................................... 

 

c) ...................................................................................................................................................... 
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B. Podaj trzy przyczyny, które utrudniaj! w obecnej Polsce funkcjonowanie �nowoczesnego� 

spo$ecze*stwa obywatelskiego. 

 

a) ............................................................................................................................................... 

 

b) ............................................................................................................................................... 

 

c) ............................................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 22. (3 pkt)  
Demokracja bezpo(rednia i przedstawicielska.  

 

A. Wybory parlamentarne s! podstawow! procedur! demokracji przedstawicielskiej. Mog! by% 
przeprowadzane w oparciu o zasad" wi"kszo(ciow! lub proporcjonaln!. Zastosowanie jednej z nich 

mo&e mie% znacz!cy wp$yw na kszta$t izby. Oba rozwi!zania maj! swoich zwolenników  

i przeciwników. Wska( po jednej wadzie i zalecie przyj)cia ka(dej z nich.  
 

 

wybory proporcjonalne 

zaleta wada 

 

 

 

 

 

 

wybory wi)kszo#ciowe 

zaleta wada 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stworzy$a obywatelom szerokie mo&liwo(ci uczestnictwa 

politycznego. Wymie* trzy rozwi!zania b"d!ce podstaw! demokracji bezpo(redniej w Polsce.  

 

a) ...................................................................................................................................................... 

 

b) ...................................................................................................................................................... 

 

c) ...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 23. (3 pkt)  
Od roku 1989 polska scena polityczna by$a widowni! licznych zmian. Zjawisko to dobrze ilustruj! 
&yciorysy wybranych polityków polskich. Uzupe$nij schematy, wpisuj!c w wykropkowane miejsca, 

pe$ne nazwy partii politycznych/koalicji, do których w ró&nych okresach nale&eli wskazani 

politycy. 

 

Józef Oleksy: 

 

 

Jaros$aw Kaczy*ski: 

 

Donald Tusk 

 

 

Zadanie 24. (6 pkt)  
Prof. dr hab. Alfons Nossol, biskup opolski, otrzyma$ w 1993 roku nagrod" Europejskiej Fundacji 

im. (w. Ulryka z Dillingen. Poni&ej zamieszczono fragment laudacji dr. Karla Dedeciusa 

uzasadniaj!cy przyznanie nagrody. Przeczytaj tekst 'ród$owy i wykonaj zwi!zane z nim polecenia. 

 

�(...) nasz kontynent przeznaczony jest do tego, aby tolerowa$ wiele kultur, przyjmowa$ je, aby by"y 

p"odne, nie zadawa$ im gwa"tu. Ale jest to proces ewolucji, który zak"ada cierpliwo#$. Kultury 

narodów nie daj' si% jak multiwitamina fabrycznie zmiesza$ w maszynowo manipulowan' 
multikultur%. Nie dadz' si% one równie& trzyma$ w zamkni%ciu. W ten sposób kultura sta"aby si% 
kwa#na, zaple#nia"a i niesmaczna. (...) Z przyjació" czyni$ wrogów jest najwyra)niej "atwo, jak 

dowodzi tego nasza historia. Z wrogów robi$ przyjació" � nieporównanie trudniej, jak tego dowodzi 

nasza tera)niejszo#$. Biskup Nossol bez oporów przypisa" si% temu zadaniu na terenie ci%&ko 

do#wiadczonym #cieraniem si% Polaków i Niemców, mianowicie na *l'sku (...).� 

 

A. Wska& dwa czynniki, które w ostatnich kilkunastu latach przyczyni$y si" do kszta$towania 

pojednania polsko-niemieckiego. 

 

a) ...................................................................................................................................................... 

 

b) ...................................................................................................................................................... 

1981 r. 

.......................................

.......................................

1990 r. 

.......................................

.......................................

1999 r. 

.......................................

...................................... 

2001 r. 

.......................................

...................................... 

1997 r. 

.......................................

.......................................

1990 r. 

.......................................

.......................................

2001 r. 

.......................................

.......................................

1994 r. 

.......................................

.......................................

1990 r. 

.......................................

.......................................
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B. Na podstawie XX-wiecznej historii Europy wska& dwa konflikty (inne ni& polsko-niemiecki) 

ilustruj!ce tez": �Z przyjació" czyni$ wrogów jest najwyra)niej "atwo, jak dowodzi tego nasza 

historia. Z wrogów robi$ przyjació" � nieporównanie trudniej, jak tego dowodzi nasza 

tera)niejszo#$.� 

 

      a) ...................................................................................................................................................... 

 

      b) ...................................................................................................................................................... 

 

C. Integracja Polski z Uni! Europejsk! wywo$a$a dyskusj" dotycz!c! szans i zagro&e* 
wynikaj!cych z tego procesu dla to&samo(ci kulturowej narodu. Przedstaw po jednym 

argumencie uzasadniaj!cym ka&de ze stanowisk.  

 

  To&samo(% kulturowa narodu po wej(ciu Polski do Unii Europejskiej 

Szansa Zagro(enie 
 

 

 

 

 

 

Zadanie 25. (10 pkt)  
Przeczytaj uwa&nie przedstawiony ni&ej opis sytuacji, w której dosz$o do naruszenia 

konstytucyjnych praw i wolno(ci. Napisz, w imieniu Jana K., krótki wniosek do Rzecznika 
Praw Obywatelskich w tej sprawie. W swojej argumentacji wykorzystaj wybrane, spo(ród 

przedstawionych w za$!czniku, artyku$y konstytucji. Pami"taj o w$a(ciwej formie wypowiedzi. 

 

Opis sytuacji 
 

Jan K. podejrzany o pope"nienie przest%pstwa zosta" osadzony w areszcie. Jest osob' z powa&n' 
wad' s"uchu uniemo&liwiaj'c' mu pe"n' komunikacj% z otoczeniem. Pos"uguje si% j%zykiem 

migowym. Jego pro#ba o sprowadzenie t"umacza j%zyka migowego zosta"a odrzucona. W"adze 

s'dowe uzna"y, i& skoro Jan K. nie posiada orzeczenia lekarskiego o ca"kowitej utracie s"uchu, 

podj%cie takich kroków nie jest konieczne.  

 

Za'%cznik 
 

Art. 31.3  Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno#ci i praw mog' by$ 
ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s' konieczne w demokratycznym 

pa(stwie dla jego bezpiecze(stwa lub porz'dku publicznego, b'd) dla ochrony 

#rodowiska, zdrowia i moralno#ci publicznej, albo wolno#ci i praw innych osób. 

Ograniczenia te nie mog' narusza$ istoty wolno#ci i praw. 

Art. 32.  Wszyscy s' wobec prawa równi. Wszyscy maj' prawo do równego traktowania przez 

w"adze publiczne. 

Art. 41.3  Ka&dy zatrzymany powinien by$ niezw"ocznie i w sposób zrozumia"y dla niego 

poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on by$ w ci'gu 48 godzin od 

chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji s'du (...) 

Art. 41.4  Ka&dy pozbawiony wolno#ci powinien by$ traktowany w sposób humanitarny. 

Art. 42.  Ka&dy, przeciwko komu prowadzone jest post%powanie karne, ma prawo do obrony we 

wszystkich stadiach post%powania (...) 
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