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OKE POZNA  
 

CKE 
 

WIEDZA  

O SPO ECZE STWIE 

 
PRZYK ADOWY ZESTAW ZADA  

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 180 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron (zadania 

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

nadzoruj cego egzamin. 

2. Arkusz zawiera trzy cz ci. Cz  pierwsza arkusza polega 

na rozwi zaniu testu, cz  druga wymaga analizy materia ów 

ród owych, a trzecia napisania krótkiego wypracowania 

na jeden z podanych tematów. 

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

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

tuszem/atramentem. 

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

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

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

MARZEC 

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 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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W zadaniach 1 – 5 zakre l jedn  w a ciw  odpowied . 
 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Mniejszo ci  etniczn  w Polsce s  

A. Litwini. 

B. Romowie. 

C. Ukrai cy. 

D. ydzi. 
 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej mo e przedstawi  

A. 1/5 ustawowej liczby pos ów. 

B. 100 tys. obywateli. 

C. Rada Ministrów. 

D. 15 senatorów. 

 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Jednym z warunków rejestracji partii politycznej w Polsce jest za czenie listy 

z podpisami 

A. 15 pe noletnich obywateli. 

B. 100 pe noletnich obywateli. 

C. 500 pe noletnich obywateli. 

D. 1000 pe noletnich obywateli. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
S dy grodzkie s  wydzia ami w s dach  
 

A. apelacyjnych. 

B. okr gowych. 

C. rejonowych. 

D. wojskowych. 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 
„Mia em sen, e pewnego dnia czworo moich ma ych dzieci b dzie y o w spo ecze stwie, 

które nie b dzie ich os dza o wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakteru.”  

S owa te wypowiedzia  

A. Kofi Annan. 

B. Mahatma Gandhi. 

C. Butros Ghali. 

D. Martin Luther King. 
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Zadanie 6. (3 pkt) 
Cz owiek jako istota spo eczna kszta tuje si  w procesie socjalizacji. 
 

A. Podaj nazwy dwóch faz tego procesu. 

 

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

 

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

 

 

B. Okre l, na czym polegaj  ró nice mi dzy tymi fazami, uwzgl dniaj c 

 

grupy wp ywaj ce na jednostk : ............................................................................................ 

 

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

 

aktywno  jednostki: ……….................................................................................................. 

 

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

 

 

Zadanie 7. (3 pkt) 
Na schemacie przedstawiono klasyfikacj  grup spo ecznych. Wyszczególnione rodzaje 

grup zosta y oznaczone literami A – F. Dokonaj klasyfikacji przyk adowych grup 

spo ecznych, wpisuj c w ka de pole tabeli odpowiedni  liter  ze schematu. 

                                                    Kryterium  

Przyk ad grupy 

wielko  typ wi zi stopie  sfor-

malizowania

I. grupa przyjació     

II. wojsko    

III. mi dzynarodowa organizacja charytatywna    

Rodzaje grup spo ecznych w zale no ci od: 

wielko ci typu wi zi stopnia sformalizowania

A 
grupy ma e 

B 
grupy du e 

C 
pierwotne 

D 
wtórne 

E 
formalne 

F 
nieformalne 
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Zadanie 8. (2 pkt) 
Uporz dkuj chronologicznie wydarzenia zwi zane z ochron  praw cz owieka, wpisuj c 

liter  A przy najwcze niejszym, a liter  B przy najpó niejszym spo ród nich. 

1. Powo anie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Cz owieka.  

2. Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych   

3. Uchwalenie Deklaracji Praw Cz owieka.  

4. Utworzenie Rady Europy.  

5. Przyj cie Konwencji o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci.  

 

Zadanie 9. (5 pkt) 
Spo ecze stwo jest zbiorowo ci  dynamiczn , podlegaj c  nieustannym zmianom. 
 

A. Wyja nij poj cie ruchliwo ci pionowej. 

 

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

 

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

 

B. Wska  dwie przyczyny wyst powania tego procesu. 

 

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

 

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

 

C. Podaj nazwy zjawisk b d cych konsekwencjami ruchliwo ci pionowej. 

 

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

 

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

 

 

Zadanie 10. (6 pkt) 
Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli informacje dotycz ce dokumentów uwa anych 

za kluczowe dla integracji europejskiej.  

Data 

podpisania 
Miejscowo  Najwa niejsze postanowienie 

1992   

 Amsterdam  

  
Nowy podzia  g osów w Radzie UE i nowe zasady reprezentacji 

pa stw w instytucjach wspólnotowych, np. Komisji Europejskiej.
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W zadaniach 11 – 13 zaznacz, które zdania s  prawdziwe, a które fa szywe, wpisuj c  

w odpowiednich miejscach w tabeli Prawda lub Fa sz. 

 

Zadanie 11. (4 pkt) 

Ordynacje wyborcze w RP 

 
Zdania 

Prawda lub 

Fa sz 

A. Wybory do Senatu s  proporcjonalne.  

B. Na urz d Prezydenta RP mo na zosta  wybranym tylko raz.  

C. Zabronione jest czenie mandatu pos a i senatora.  

D. O wa no ci wyborów do Sejmu i Senatu orzeka S d Najwy szy.  

 

 

Zadanie 12. (4 pkt) 

Organizacja Narodów Zjednoczonych 

 
Zdania 

Prawda lub 

Fa sz 

A. 
Mi dzynarodowy Trybuna  Sprawiedliwo ci jest organem s dowym 

ONZ. 

 

B. Polska jest jednym z pa stw-za o ycieli ONZ.  

C. 
Rad  Bezpiecze stwa ONZ tworzy pi ciu cz onków sta ych i pi ciu 

niesta ych. 

 

D. 
UNESCO jest wyspecjalizowan  organizacj  Narodów Zjednoczonych 

do spraw o wiaty, nauki i kultury. 
 

 

 

Zadanie 13. (4 pkt) 

Postawy wobec narodu 

 
Zdania 

Prawda lub 

Fa sz 

A. Internacjonalizm uznaje, e ojczyzn  cz owieka jest ca y wiat.   

B. Ksenofobia to postawa zak adaj ca pomoc innym narodom.   

C. Apartheid polega na segregacji ludzi wed ug rasy.  

D. 
Nacjonalizm g osi nadrz dno  interesu narodowego nad 

indywidualnym. 
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Zadanie 14. (4 pkt) 
Przyporz dkuj nazwom organizacji znanych z dzia alno ci terrorystycznej ich opis, 

wpisuj c w odpowiednie miejsca cyfry 1 – 5. 
  

A.  Al–Kaida 
1. Liba skie ugrupowanie szyickie wspierane przez Syri , dokonuj ce 

ataków zbrojnych na Izrael.  

B.  ETA 
2. Mi dzynarodowa organizacja odpowiedzialna za przeprowadzenie 

w ostatnich latach zamachów w Londynie i w Madrycie. 

C.  Hamas 
3. Organizacja walcz ca na pograniczu terytoriów Hiszpanii i Francji 

o utworzenie niepodleg ego Kraju Basków. 

D.  Hezbollah 
4. Islamska organizacja zbrojna walcz ca o suwerenno  Palestyny, 

aktualnie sprawuj ca w adz  w Strefie Gazy. 

  
5. Ugrupowanie walcz ce o utworzenie samodzielnego pa stwa 

Tamilów w pó nocno-wschodniej cz ci Sri Lanki. 
 

A. ............,      B. ............,      C. ............,      D. ............ 

 

 

 

Zadanie 15. (6 pkt) 
Na mapie przedstawiaj cej wspó czesny podzia  administracyjny Polski zaznaczono 

literami województwa, które s siaduj  z województwem ódzkim. Do tabeli wpisz 

odpowiednie nazwy województw oraz miast – siedzib wojewodów. 

 

 
 

 

 

 

 

litera nazwa województwa 
nazwa miasta - 

siedziby wojewody

A   

B   

C   

D   

E   

F   

A

B 

C

F

D
E
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Zadanie 16. (3 pkt) 
Wpisz w odpowiednie miejsca pe ne nazwy organizacji mi dzynarodowych, których 

symbolami s  zamieszczone poni ej flagi (w oryginale t o jest niebieskie). 

 

         
 

A. .........................................    B. ........................................     C. ...................................... 

 

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

 

Zadanie 17. (4 pkt) 
Uzupe nij tabel , przyporz dkowuj c w a ciwe poj cie do definicji. 

 
Definicja Poj cie 

A. 
Karalno  przest pstwa ustaje, je eli od czasu jego pope nienia min a 

okre lona ilo  lat. 

 

B. 
Wydanie przez s d wyroku, w tre ci którego stwierdzono, e osoba nie 

pope ni a zarzucanych jej czynów. 

 

C. 
Z agodzenie lub zlikwidowanie skutków prawomocnego skazania 

stosowane przez Prezydenta RP. 

 

D. 
Wniesienie przez prokuratora do s du pisma okre laj cego zarzuty wobec 

osoby, rozpoczynaj ce drugi etap post powania karnego.  

 

Poj cia: amnestia, oskar enie, przedawnienie, u askawienie, uniewinnienie 
 

Zadanie 18. (4 pkt) 
Uzupe nij tekst, wpisuj c w luki odpowiednie wyrazy. 

W 1989 roku w bloku pa stw komunistycznych dosz o do wydarze  nazwanych pó niej 

A)„........................ ........................”. Symbolem podj tych w lutym rozmów polskich 

opozycjonistów z przedstawicielami w adz sta  si  B) ........................ ........................ . 

Skutkiem tego wydarzenia by y wybory w czerwcu i powo anie we wrze niu na stanowisko 

Prezesa Rady Ministrów Pana C) ...........................  ............................... . Równie agodny 

przebieg mia y wydarzenia w Czechos owacji, które okre lono mianem  

D) „..............................   .....................................”.  

A) Podaj nazw  wydarzenia.  B) Podaj, jak okre la si  rozmowy prowadzone mi dzy opozycj  a 

przedstawicielami w adz.  C) Podaj imi  i nazwisko osoby.  D) Podaj nazw  wydarzenia. 
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Zadanie 19. (1 pkt) 
Wybierz i podkre l w a ciwy tytu  zamieszczonej poni ej mapy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pa stwa NATO w 1998 roku. 

B. Pa stwa Unii Europejskiej w 2000 roku. 

C. Pa stwa strefy euro w 2002 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ród o: opracowanie w asne 

 

Zadanie 20. (2 pkt) 
Fotografi  wykonano w Nowym Jorku w 1997 roku. Podaj to samo  osób oznaczonych 

literami A i B . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posta  A: .............................................................. 

 

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

 

Posta  B: .............................................................. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

ród o: http://foto.pap.com.pl/Galerie 

B

A
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Zadanie 21. (8 pkt) 
Na mapie literami A, B, C, D oznaczono pa stwa europejskie. Uzupe nij poni sz  tabel  

wpisuj c nazwy tych pa stw oraz poprzez wpisanie s ów tak lub nie okre laj c ich 

cz onkostwo w organizacjach mi dzynarodowych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ród o: Meridian-Skaner Sp. z.o.o. 
 

Przyk ad Nazwa pa stwa 
Przynale no  do UE 

tak lub nie 

Przynale no  do NATO 

tak lub nie 

A    
B    
C    
D    

 

 

A 

B 

C 

D 
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Zadanie 22. (8 pkt) 
Na podstawie fragmentu Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 roku wykonaj 

polecenia. 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Rozdzia  V: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Art. 127. 

  (…) 

3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej mo e by  wybrany obywatel polski, 

 który najpó niej w dniu wyborów ko czy 35 lat i korzysta z pe ni praw wyborczych  

do Sejmu. Kandydata zg asza co najmniej 100 000 obywateli maj cych prawo 

wybierania do Sejmu.  

4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzyma  wi cej ni  

po ow  wa nie oddanych g osów. Je eli aden z kandydatów nie uzyska wymaganej 

wi kszo ci, czternastego dnia po pierwszym g osowaniu przeprowadza si  ponowne 

g osowanie.  

5. W ponownym g osowaniu wyboru dokonuje si  spo ród dwóch kandydatów, 

 którzy w pierwszym g osowaniu otrzymali kolejno najwi ksz  liczb  g osów. 
 

Art. 131. 
 

1. Je eli Prezydent Rzeczypospolitej nie mo e przej ciowo sprawowa  urz du, 

zawiadamia o tym Marsza ka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowi zki 

Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie 

zawiadomi  Marsza ka Sejmu o niemo no ci sprawowania urz du, wówczas 

o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urz du przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

rozstrzyga Trybuna  Konstytucyjny na wniosek Marsza ka Sejmu. W razie uznania 

przej ciowej niemo no ci sprawowania urz du przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Trybuna  Konstytucyjny powierza Marsza kowi Sejmu tymczasowe wykonywanie 

obowi zków Prezydenta Rzeczypospolitej.  

2. Marsza ek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, 

wykonuje obowi zki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie: 
 

1) mierci Prezydenta Rzeczypospolitej, 

2) zrzeczenia si  urz du przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 

3) stwierdzenia niewa no ci wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych  

     przyczyn nieobj cia urz du po wyborze, 

4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwa ej niezdolno ci Prezydenta 

    Rzeczypospolitej do sprawowania urz du ze wzgl du na stan zdrowia, uchwa  

    podj t  wi kszo ci  co najmniej 2/3 g osów ustawowej liczby cz onków  

    Zgromadzenia Narodowego, 

5) z o enia Prezydenta Rzeczypospolitej z urz du orzeczeniem Trybuna u Stanu.  

3. Je eli Marsza ek Sejmu nie mo e wykonywa  obowi zków Prezydenta 

Rzeczypospolitej, obowi zki te przejmuje Marsza ek Senatu.  

4. Osoba wykonuj ca obowi zki Prezydenta Rzeczypospolitej nie mo e postanowi  

o skróceniu kadencji Sejmu. 
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Art. 141. 
 

1. W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej mo e zwo a  Rad  

Gabinetow . Rad  Gabinetow  tworzy Rada Ministrów obraduj ca pod 

przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej.  

 

Art. 145. 
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za pope nienie 

przest pstwa mo e by  poci gni ty do odpowiedzialno ci przed Trybuna em Stanu.  

2. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskar enia mo e nast pi  uchwa  

Zgromadzenia Narodowego podj t  wi kszo ci  co najmniej 2/3 g osów ustawowej 

liczby cz onków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 cz onków 

Zgromadzenia Narodowego.  

3. Z dniem podj cia uchwa y o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan 

oskar enia przed Trybuna em Stanu sprawowanie urz du przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Przepis art. 131 stosuje si  odpowiednio. 

 

Rozstrzygnij, czy dzia ania opisane w punktach A – H, s  zgodne z przepisami 

konstytucji. Nast pnie do tabeli wpisz tak lub nie oraz podaj numer artyku u i ust pu 

ustawy zasadniczej, który reguluje okre lone zagadnienie.  

 

 Opis sytuacji tak lub nie Numer 

art. i ust.

A. 
Prezydent Rzeczypospolitej zwo a  posiedzenie Rady 

Ministrów pod swoim przewodnictwem. 

  

B. 

Pa stwowa Komisja Wyborcza zarejestrowa a kandydata  

na urz d Prezydenta Rzeczypospolitej, który uko czy 35 rok 

ycia w dniu zaprzysi enia. 

  

C. 

Marsza ek Sejmu zwróci  si  do Trybuna u Stanu z wnioskiem 

o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urz du przez  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

  

D. 

Podczas posiedzenia Sejmu 400 pos ów przyj o wniosek  

o postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej przed Trybuna em 

Stanu. 

  

E. 

Marsza ek Sejmu tymczasowo przej  obowi zki Prezydenta 

Rzeczypospolitej, poniewa  Prezydent RP nie mo e 

przej ciowo sprawowa  urz du. 

  

F. 
Marsza ek Senatu wykonuj cy obowi zki Prezydenta 

Rzeczypospolitej postanowi  o skróceniu kadencji Sejmu. 
  

G. 

Pa stwowa Komisja Wyborcza odmówi a zarejestrowania 

kandydata na urz d Prezydenta Rzeczypospolitej, mimo 

do czenia imiennej listy 98 tys. obywateli maj cych czynne 

prawo wyborcze. 

  

H. 
Pierwsz  tur  wyborów prezydenckich wyznaczono 

na 9. grudnia, a drug  tur  na 23. grudnia. 
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Zadanie 23. (4 pkt) 
Spo ród poni ej podanych zda  wybierz cztery zdania wyra aj ce opini  i cztery zdania 

opisuj ce fakty. Odpowiednie cyfry wpisz do kratek. 

 

1. W 2003 roku przypadaj  dwie rocznice zwi zane z uczestnictwem przedstawicieli Polski  

w misjach pokojowych ONZ oraz innych organizacji mi dzynarodowych. 

 

2. W latach 1953-2003 ponad 47 tys. polskich o nierzy i osób cywilnych pe ni o s u b   

w 54 misjach pod b kitn  flag  Organizacji Narodów Zjednoczonych i z mandatu innych 

organizacji mi dzynarodowych. 

 

3. W zwi zku z uczestnictwem Wojska Polskiego w operacjach antyterrorystycznych, 

problematyka s u by wojskowej poza granicami kraju budzi powszechne zainteresowanie. 

 

4. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (SKMP ONZ) w Polsce zosta o 

zarejestrowane w 1999 roku, jako pozarz dowa organizacja non-profit. 

 

5. Stowarzyszenie wspiera wysi ki specjalistów - lekarzy i psychologów, którzy d  

do ulepszenia systemu doboru kandydatów do udzia u w misjach pokojowych oraz 

wsparcia podczas misji i po powrocie do kraju. 

 

6. Istnieje przekonanie, e przed 1989 rokiem udzia  w misji pokojowej traktowano 

w Wojsku Polskim jako nagrod , a weteranów tych misji jako wybra ców losu. 

 

7. Sta y wzrost udzia u liczby polskich o nierzy w misjach zagranicznych spowodowa o 

konieczno  stworzenia warunków prawnych i organizacyjnych umo liwiaj cych 

monitoring ich stanu zdrowia. 

 

8. W odczuciu kadry wojskowej udzia  w misjach pokojowych zwartych pododdzia ów 

wp yn  korzystnie na zmian  stosunku do uczestników misji w ich macierzystych 

jednostkach. 

 

9. Wspólnota prze y  najlepiej integruje rodowisko rodzin o nierzy. 

 

10. Koszty tego wsparcia powinny stanowi  immanentny sk adnik rodków przeznaczanych 

na uczestnictwo w operacji pokojowej. 
 

ród o: na podstawie, S.Ilnicki, „Polacy w s u bie pokoju 1953-2003”, referat wyg oszony na konferencji 

w Vordingborg 2003r.[w:] http://skmponz.w.interia.pl

 

 

 

                               

                              Opinie 
 

                               

Fakty 
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Zadanie 24. (3 pkt) 
Zapoznaj si  z wykresem i wykonaj polecenie. 

ród o: Pa stwowa Komisja Wyborcza 

 

 

Napisz, ile wynios a frekwencja w wyborach: 

 

A. samorz dowych, w których wybierano rady powiatów I kadencji  

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

 

B. do „sejmu kontraktowego” 

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

 

C. zarz dzonych po rozwi zaniu Sejmu RP przez Prezydenta Lecha Wa s  

................... 
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Zadanie 25. (4 pkt) 
Na podstawie róde  A i B wykonaj polecenia. 
 

ród o A 
 

Ludzie mieszkaj cy na obszarze ograniczonego u ytkowania wokó  wojskowego lotniska 

Pozna  Krzesiny nara eni b d  na ogromny ha as, gdy w przysz ym roku zaczn  tam 

stacjonowa  samoloty F-16. Huk maszyn – s yszany w dzie  i w nocy – wp ynie 

niekorzystnie na samopoczucie mieszka ców, a jednocze nie spowoduje spadek warto ci 

domów i dzia ek […] Istnienie strefy oznacza dla w a cicieli wiele ogranicze , ale te  daje im 

pewne korzy ci. Je eli ha as sprawi, e korzystanie z nieruchomo ci w sposób dotychczasowy 

lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem b dzie niemo liwe lub znacznie ograniczone 

– w a ciciel mo e za da  wykupienia nieruchomo ci lub jej cz ci […]. Szef Wojskowego 

Zarz du Infrastruktury w Poznaniu, informuje, e do podj cia stara  o odszkodowanie 

wystarczy list (najlepiej polecony, bo chodzi o dat  nadania) ze stosownym daniem […]. 

Co oznacza utworzenie obszaru ograniczonego u ytkowania? To przede wszystkim zmiana 

stanu prawnego w kwestii zagospodarowania terenów le cych w zasi gu ha asu 

przekraczaj cego poziom dopuszczalny i prawna mo liwo  na wyst pienie 

o odszkodowanie. Obszar ograniczonego u ytkowania podzielono na 5 stref A, B, C, D i E – 

zró nicowanych ze wzgl du na wyst puj cy na ich obszarze d ugotrwa y ha as.  

ród o:„Wojsko zap aci za ha as”,  „G os Wielkopolski” 21/09/2005 
 

 

A. Na podstawie ród a A oce , czy w wystarczaj cym stopniu zabezpieczono prawa 

mieszka ców terenów przylegaj cych do lotniska wojskowego. Odpowied  uzasadnij. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

ród o B 

 

[…] W najbli szym czasie Amerykanie zdecyduj  si  z o y  nam propozycj  zlokalizowania 

baz w Polsce i powinni my t  ofert  przyj  – mówi Janusz Onyszkiewicz, by y minister 

obrony narodowej. Najwi ksze, poza wi toszowem, szanse na przyci gni cie US Army 

maj  Pozna  i Powidz – powstan  tam bazy lotnicze. Atutem lotniska wojskowego Pozna  

Krzesiny jest s siedztwo du ego miasta i dogodne po czenia komunikacyjne. Atutem 

wielkopolskiego Powidza jest natomiast gotowa infrastruktura wojskowa wraz z garnizonami 

[…]. Wed ug dzisiejszych nieoficjalnych oblicze , po utworzeniu baz ameryka ska armia 

zatrudni w Polsce 7-10 tys. cywilów. Dzi ki obecno ci wojsk USA w naszym kraju powstanie 

dodatkowo 10-15 tys. miejsc pracy w firmach pracuj cych na rzecz baz. Pierwsza baza wojsk 

USA w Polsce zostanie utworzona ju  w 2004 roku. 

ród o: Piotr Kudzia „Przyczó ek Polska”, Wprost, nr 1082, 24/08/2003 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Przyk adowy zestaw zada  z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom podstawowy 
15

B. Wska  dwie ró nice w przedstawianiu problematyki baz wojskowych, wyst puj ce 

w ród ach A i B. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Zadanie 26. (1 pkt) 
Napisz, jaki problem porusza autor poni szego rysunku satyrycznego. 

 

 

                        
ród o: http://ludzie.wprost.pl/sawka 

 

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

 

….................................................................................................................................................. 
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Zadanie 27. (12 pkt) 
W Twojej miejscowo ci ma powsta  baza wojsk NATO. Napisz list do miejscowej 

gazety, w którym przedstawisz swoje stanowisko w tej nurtuj cej spo eczno  lokaln  

sprawie. Uwzgl dnij w swojej wypowiedzi aspekt polityczny, spo eczny, ekonomiczny 

i ekologiczny, podaj c po dwa argumenty do ka dego z nich. Odnie  si  tak e 

do wybranego kontrargumentu. Wykorzystaj materia  z zadania 25. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
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BRUDNOPIS 
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