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Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron 

(zadania 1–33). Ewentualny brak zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym 

przy ka dym zadaniu. 

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 b d  oceniane. 

6. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój 

numer PESEL i przyklej naklejk  z kodem.  

7. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 
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Liczba punktów  

do uzyskania: 100 
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Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom podstawowy 
2 

Zadanie 1. (3 pkt) 
Do ka dego opisu przyporz dkuj w a ciw  nazw  postawy. Odpowiedzi wybierz spo ród 

podanych: altruizm, internalizacja, ksenofobia, nonkonformizm. 
 

 

Zadanie 2. (3 pkt) 
Do ka dego opisu przyporz dkuj w a ciw  nazw  rodziny zgodn  z podanym 

kryterium. Odpowiedzi wybierz spo ród podanych: monogamiczna, matrylinearna, 

patrylinearna, partnerska, poliandryczna. 
 

 Kryterium Opis typu rodziny Nazwa typu rodziny 

A. dziedziczenie 
Rodzina, w której dziedziczenie nazwiska 
i maj tku wyst puje wy cznie w linii m skiej.

B. 
relacje 
interpersonalne 

Rodzina, w której decyzje podejmowane s  
wspólnie przez ma onków.

C. ma e stwo 
Rodzina oparta na ma e stwie, zawartym 
przez dwie osoby.

 

Zadanie 3. (3 pkt) 
Na podstawie wykresu rozstrzygnij, które zdania s  prawdziwe, a które – fa szywe. 

W tabeli obok ka dego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fa sz. 
 

Wykres. Ocena sytuacji materialnej w asnego gospodarstwa domowego w Polsce w 1992 i 2012 roku 

7%

38%

51%

41% 43%

16%

dobra ani dobra, ani z a z a

1992

2012

 

Na podstawie: Nastroje spo eczne w styczniu, Komunikat z bada  CBOS BS/14/2012. 
 

 Zdanie Prawda / Fa sz

A. 
W 2012 roku w stosunku do roku 1992 odsetek badanych dobrze 
oceniaj cych swoje warunki materialne wzrós  o 34%. 

 

B. 
Na wykresie ukazano odpowiedzi wszystkich respondentów badanych 
w 1992 roku. 

 

C. 
Odsetek ocen negatywnych sytuacji materialnej w asnego 
gospodarstwa domowego spad  w latach 1992–2012 o ponad 40%. 

 

 

Zadanie 4. (4 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego podaj cztery ró nice mi dzy narodem 

a spo ecze stwem.  
 

Spo ecze stwo nie budzi emocji. Z narodem wi  si  niezwykle silne uczucia. Dla narodu 
ludzie oddaj  w asne ycie i w imi  narodu odbieraj  je innym. Naród jest warto ci  

 Opis postawy Nazwa postawy 

A. 
Postawa charakteryzuj ca si  nieuleganiem wp ywom grupy, 
krytycyzmem wobec norm grupowych.

 

B. 
Postawa charakteryzuj ca si  niech tnym, wrogim stosunkiem 
do cudzoziemców. 

 

C. 
Postawa wyra aj ca si  gotowo ci  niesienia pomocy innym 
ludziom. 
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autoteliczn . Spo ecze stwo ma warto  instrumentaln , jako forma organizacji ycia 
zbiorowego w obr bie jakiego  terytorium [...]. 

W realnej rzeczywisto ci zakresy zbiorowo ci okre lanej mianem spo ecze stwa i mianem 
narodu zazwyczaj krzy uj  si . Spo ecze stwa s  najcz ciej z o one z cz onków ró nych narodów 
i grup etnicznych, a cz onkowie jednego narodu wchodz  w sk ad ró nych spo ecze stw. 

Spo ecze stwo jest wielorako zró nicowan  i cz sto rozdzieran  konfliktami ca o ci . Nie 
tylko konfliktami o pod o u ekonomicznym, ale równie  narodowo ciowymi. Naród jest 
postrzegany jako jednolita ca o , jako wspólnota, której wszyscy cz onkowie s  bra mi bez 
wzgl du na to, pod jak  szeroko ci  geograficzn  yj  i czym si  zajmuj ; tak e jako ca o  
jednorodna etnicznie [...]. Niemniej poj cie narodu jest ci le zwi zane z poj ciem etniczno ci 
i zbiorowo ci etnicznej, okre lanej najcz ciej mianem grupy etnicznej, chocia  nie spe nia ona 
wszystkich kryteriów grupy w cis ym, socjologicznym rozumieniu.  

 

ród o: B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 240–241. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 5. (3 pkt)  
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

Od spisu w 2002 roku liczba ludno ci Polski wzros a o 271 tys. Obecnie jest nas 38,5 
mln, ale z wylicze  demografów wynika, e by a to ostatnia dekada z przyrostem ludno ci. 
Teraz b dzie nas ju  tylko coraz mniej i za pó  wieku liczba mieszka ców Polski spadnie do 
32,6 mln. Nowy spis powszechny wykaza , e ok. 1,94 mln Polaków przebywa o za granic  
powy ej 3 miesi cy, a 2/3 z nich pozostawa o tam ju  12 miesi cy i d u ej. W Polsce jest ju  
107 kobiet na 100 m czyzn. Spada te  dzietno  kobiet. Badania GUS dotycz ce 
przynale no ci narodowo-etnicznej wykaza y, e jeste my krajem, w którym dominuje 
jednorodna polska to samo  narodowa (91,56%). Najliczniej deklarowan  inn  to samo ci  
by a to samo  l ska – 809 tys., kaszubska – 212 tys. i niemiecka – 109 tys.  

 

Na podstawie: „Polityka” 2012, nr 13. 
 

A. Podaj nazw  wymienionej w tek cie grupy pos uguj cej si  j zykiem regionalnym 

w rozumieniu prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

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

B. Podkre l dwie przyczyny spadku tempa wzrostu liczby ludno ci Polski. 

1. Deklarowanie innej ni  polska identyfikacji narodowo-etnicznej.  

2. Wzrost liczby kobiet w stosunku do liczby m czyzn. 

3. Emigracja zarobkowa Polaków. 

4. Spadek dzietno ci kobiet. 

5. Prognozy demografów. 
 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 

Maks. liczba punktów 3 3 3 4 3 

Uzyskana liczba punktów      
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Zadanie 6. (2 pkt) 
Na podstawie wykresu porównaj zdanie respondentów na temat postulowanego wp ywu 

spo ecze stwa na rz dzenie krajem z poczuciem rzeczywistej sytuacji w ich pa stwie. 

W odpowiedzi wykorzystaj dane liczbowe. 

 

Wykres. wiatowa opinia publiczna o postulowanym i postrzeganym wp ywie spo ecze stwa 

na rz dy  

4,6

8

0 2 4 6 8 10

Nasz kraj powinien by

rz dzony zgodnie z wol

spo ecze stwa. 

Nasz kraj jest rz dzony

zgodnie z wol  spo ecze stwa. 

Skala od 0 (wcale si  z tym nie zgadzam) do 10 (ca kowicie si  z tym zgadzam) 

Na podstawie: Przestrzeganie praw cz owieka w wiecie, Komunikat z bada  CBOS BS/192/2008. 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

Zadanie 7. (2 pkt) 

Podaj nazw  ideologii, której za o enia przedstawiono w tek cie ród owym, oraz imi  

i nazwisko jej wspó twórcy. Odpowiedzi wybierz spo ród podanych. 
 

Nazwy ideologii: komunizm, konserwatyzm, liberalizm, socjaldemokracja. 

Wspó twórcy powy szych ideologii: Eduard Bernstein, Edmund Burke, John Locke, Karol Marks. 
 

Za o enia: 

 d enie do zachowania istniej cego stanu rzeczy, rozumianego jako ad i porz dek; 

 postrzeganie spo ecze stwa jako organizmu sk adaj cego si  z wielu cz ci 

wspó pracuj cych ze sob  dla osi gni cia celu; 

 przywi zanie do idei silnej w adzy opartej na praworz dno ci i przestrzeganiu praw 

obywateli; 

 antyegalitaryzm. 
 

Na podstawie: R. Tokarczyk, Wspó czesne doktryny polityczne, Warszawa 2010, rozdz. III. 

 

A. Nazwa tej ideologii – ………..................................................……………………………… 

B. Wspó twórca tej ideologii – ………..................................................……………………….. 
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Zadanie 8. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Jest to forma uczestnictwa w procesie legislacji. Polega ona na uprawnieniu okre lonej 

prawnie liczby obywateli do wszcz cia post powania ustawodawczego. 
 

Na podstawie: B. Banaszak, A. Preisner, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wroc aw 1992, s. 137–138. 
 

A. Podaj nazw  opisanej powy ej formy demokracji bezpo redniej. 

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

B. Podaj minimaln  liczb  obywateli uprawnionych do realizacji opisanej powy ej 

formy demokracji bezpo redniej w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

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

 

Zadanie 9. (3 pkt)  
Na podstawie wykresów rozstrzygnij, które zdania s  prawdziwe, a które – fa szywe. 

W tabeli obok ka dego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fa sz. 

 

Wykresy. Postawy wobec partii politycznych  
 

 
 

 

Na podstawie: Opinie o dzia alno ci partii politycznych, Komunikat z bada  CBOS BS/140/2011. 

 

 

 

 

 Zdanie Prawda / Fa sz

A. 
Zarówno w 2001, jak i w 2011 roku ponad po owa respondentów 

uwa a a, e partie wype niaj  postulaty i dania wyborców. 
 

B. 

W 2011 roku odsetek respondentów, którzy uwa aj , e partie staraj  

si  za atwia  sprawy zwyk ych ludzi, spad  w porównaniu z 2001 rokiem 

o ponad 9%.  

 

C. 
W 2001 roku co czwarty respondent zgadza  si  ze stwierdzeniem, 

e partie polityczne proponuj  rozwi zania wa nych problemów kraju.  
 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 6. 7. 8. 9. 

Maks. liczba punktów 2 2 2 3 

Uzyskana liczba punktów     
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Zadanie 10. (5 pkt)  
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2011 roku 

W niedzielnych wyborach parlamentarnych PO otrzyma a 39,18 procent g osów, PiS – 

29,89, RP – 10,02, PSL – 8,36, SLD – 8,24, PJN – 2,19, Nowa Prawica Janusza Korwin-        

-Mikkego – 1,06, Polska Partia Pracy – 0,79, Prawica – 0,24 a MN – 0,19.   
 

Na podstawie: pkw.gov.pl 

 

A. Podaj nazw  zasady wyborczej, która wyró nia wybory do Sejmu RP spo ród innych 

wyborów centralnych organów pa stwa.  
 

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

B. Podaj warto  procentow  progu wyborczego, który w Polsce umo liwia koalicjom 

partyjnym wprowadzenie ich przedstawicieli do Sejmu RP. 
 

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

C. Podaj pe ne nazwy partii politycznych lub komitetów wyborczych, które otrzyma y 

mandaty w Sejmie RP w wyniku wyborów 2011 roku. 
 

 ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

 

Zadanie 11. (3 pkt) 

Na podstawie fragmentów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do ka dej podanej 

zasady przyporz dkuj numer artyku u, w którym zosta a ona zawarta. 
 

Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest pa stwem jednolitym. 

Art. 4.1. W adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale y do Narodu. 

Art. 7. Organy w adzy publicznej dzia aj  na podstawie i w granicach prawa.  

Art. 10.1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera si  na podziale i równowadze w adzy 

ustawodawczej, w adzy wykonawczej i w adzy s downiczej.  

 

 Nazwa zasady Numer artyku u Konstytucji RP 

A. zasada praworz dno ci   

B. zasada suwerenno ci narodu  

C. zasada unitarnej formy pa stwa  
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Zadanie 12. (1 pkt) 
Podkre l nazw  organu w adzy, który nie mo e uczestniczy  w procedurze odwo ania 

ministra w Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

A. Sejm RP 

B. Senat RP 

C. Prezydent RP 

D. Prezes Rady Ministrów 

 

 

Zadanie 13. (3 pkt)  
Do ka dego naczelnego organu pa stwa przyporz dkuj dwa numery, którymi 

oznaczono jego kompetencje konstytucyjne. Odpowiedzi wybierz spo ród podanych: 

1. nadawanie orderów i odznacze ; 2. koordynacja i kontrola pracy organów 

administracji rz dowej; 3. uchwalanie ustaw; 4. ochrona interesów Skarbu Pa stwa; 

5. nadzór nad dzia alno ci  s dów powszechnych; 6. stosowanie prawa aski; 

7. powo ywanie komisji ledczej. 
 

 Nazwa organu Numery kompetencji 

A. Sejm     

B. Prezydent RP     

C. 
Rada 

Ministrów 
    

 

 

Zadanie 14. (2 pkt) 
Do ka dej fotografii oraz informacji o polskim polityku dopisz jego imi  i nazwisko. 
 

Uczestnik obrad Okr g ego Sto u; w 1989 

roku zosta  Prezesem Rady Ministrów; 

przewodnicz cy Unii Demokratycznej i Unii 

Wolno ci; odznaczony Orderem Or a 

Bia ego. 

Uczestnik obrad Okr g ego Sto u; w 1991 

roku zosta  Prezesem Rady Ministrów; 

przewodnicz cy Ruchu dla 

Rzeczypospolitej i Ruchu Odbudowy 

Polski; odznaczony Orderem Or a Bia ego. 

A. …………………………………………. 

 

B. …………………………………………. 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 10. 11. 12. 13. 14. 

Maks. liczba punktów 5 3 1 3 2 

Uzyskana liczba punktów      
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Zadanie 15. (3 pkt) 
Uzupe nij schemat – wpisz w odpowiedniej kolejno ci dzia ania podejmowane 

w pierwszym kroku procedury powo ania Rady Ministrów RP. Odpowiedzi wybierz 

spo ród podanych: wyg oszenie exposé przez Prezesa Rady Ministrów; wybór Prezesa 

Rady Ministrów przez Sejm; desygnowanie Prezesa Rady Ministrów przez Prezydenta 

RP; udzielenie przez Sejm wotum zaufania Radzie Ministrów bezwzgl dn  wi kszo ci  

g osów. 
 

  
 

Zadanie 16. (3 pkt) 
Na podstawie mapy administracyjnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w asnej wiedzy 

uzupe nij tabel . Do ka dego podanego opisu dopisz nazw  w a ciwego województwa 

oraz numer, którym oznaczono je na mapie. 

 

1. Z o enie przez ust puj cego Prezesa Rady Ministrów dymisji  

na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Sejmu. 

2.  

3. Powo anie Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej  

i odebranie przysi gi od jej cz onków. 

4.  

5.  
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 Opis województwa 
Nazwa 

województwa 

Numer 

na mapie

A. 

W sk ad tego województwa wesz o w ca o ci by e 

województwo bia ostockie. Graniczy zarówno z krajem 

nale cym do strefy Schengen, jak i z krajem 

nienale cym do UE. 

  

B. 

W sk ad tego województwa wesz o w ca o ci by e 

województwo wa brzyskie. Graniczy z dwoma krajami 

nale cymi do UE, a w jednym z nich rodkiem 

p atniczym jest euro.  

  

C. 

W sk ad tego województwa wesz o w ca o ci by e 

województwo przemyskie. Graniczy zarówno z krajem 

nale cym do strefy euro, jak i z krajem nienale cym 

do UE.  

  

 

 

Zadanie 17. (4 pkt) 
Uzupe nij tabel  – wpisz w odpowiednie miejsca w a ciwe nazwy organów stanowi cych 

i  kolegialnych organów wykonawczych samorz du terytorialnego w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
 

 Szczebel samorz du 

terytorialnego 
Organ stanowi cy 

Kolegialny organ 

wykonawczy 

A. powiat ziemski  
  

B. województwo 
  

 

 

Zadanie 18. (3 pkt)  
Do ka dej nazwy aktu prawnego przyporz dkuj nazw  organu w adzy, który go 

stanowi. Odpowiedzi wybierz spo ród podanych: rada gminy, wojewoda, Rada 

Ministrów RP, Sejm RP.  
 

A. Ustawa [...] o samorz dzie gminnym. 

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

B. Rozporz dzenie [...] w sprawie wysoko ci minimalnego wynagrodzenia za prac  w 2013 r. 

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

C. Uchwa a [...] w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci.  

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

 

 

 

 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 15. 16. 17. 18. 

Maks. liczba punktów 3 3 4 3 

Uzyskana liczba punktów     
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Zadanie 19. (2 pkt) 
Uzupe nij brakuj ce informacje dotycz ce procesu ustawodawczego w Polsce. 
 

Konstytucyjne organy w adzy  

uczestnicz ce obowi zkowo w ka dym procesie ustawodawczym 

 

  

 

 

 

 

 

Zadanie 20. (1 pkt)  
Podkre l poprawne doko czenie zdania.  
 

Zasada instancyjno ci w polskim wymiarze sprawiedliwo ci oznacza, e  
 

A. ka da sprawa musi by  rozpatrywana w s dach dwóch instancji. 

B. wyrok s du pierwszej instancji musi uzyska  akceptacj  s du drugiej instancji.  

C. istnieje mo liwo  odwo ania si  od orzeczenia s du pierwszej instancji do s du drugiej instancji. 

D. dzia alno  prawodawcza s dów pierwszej instancji podlega kontroli s dów drugiej instancji. 

 

 

Zadanie 21. (3 pkt)  
Na podstawie fragmentu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w asnej wiedzy wykonaj 

polecenia.  
 

Art. 180. 1. S dziowie s  nieusuwalni. 

2. Z o enie s dziego z urz du, zawieszenie w urz dowaniu, przeniesienie do innej 

siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli mo e nast pi  jedynie na mocy 

orzeczenia s du i tylko w przypadkach okre lonych w ustawie. 

Art. 181. S dzia nie mo e by , bez uprzedniej zgody s du okre lonego w ustawie, poci gni ty 

do odpowiedzialno ci karnej ani pozbawiony wolno ci. S dzia nie mo e by  

zatrzymany lub aresztowany, z wyj tkiem uj cia go na gor cym uczynku 

przest pstwa, je eli jego zatrzymanie jest niezb dne do zapewnienia prawid owego 

toku post powania. O zatrzymaniu niezw ocznie powiadamia si  prezesa w a ciwego 

miejscowego s du, który mo e nakaza  natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.  
 

A. Podaj nazw  przywileju s dziowskiego wynikaj cego z art. 181.  

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

B. Wybierz dwa zadania prawdziwe – wpisz w tabeli obok ka dego z nich znak „X”. 
 

 Zdanie  

1. 
Nieusuwalno  s dziowska jest jednym z warunków gwarantuj cych s dziom 

swobod  orzekania, zgodnie z w asnym sumieniem i liter  prawa. 

 

2. 
Nieusuwalno  s dziowska oznacza m.in. zakaz przynale no ci 

do jakiejkolwiek partii politycznej oraz zakaz dodatkowego zatrudnienia. 

 

3. 
Gwarancja nieprzenoszalno ci s dziów wynika z przywileju nieusuwalno ci 

s dziów w celu ochrony. 

 

4. 
Nieusuwalno  s dziowska uniemo liwia organom cigania zatrzymanie 

i aresztowanie s dziego.  

 

 

……………………….......................... ………………………………................... 
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Zadanie 22. (3 pkt) 

Rozstrzygnij, które zdania dotycz ce post powania procesowego w Polsce s  prawdziwe, 

a które – fa szywe. W tabeli obok ka dego zdania wpisz odpowiednio prawda lub fa sz. 

 

Zadanie 23. (3 pkt) 
Rozpoznaj osoby znane z dzia alno ci na rzecz rozwoju praw cz owieka i nagrodzone za 

t  dzia alno  Pokojow  Nagrod  Nobla – podpisz fotografie.  
 

 

Zwierzchnik buddyzmu 

tybeta skiego; od 1959 roku 

przebywaj cy na 

uchod stwie.  

Za o ycielka zgromadzenia 

Misjonarek Mi o ci; 

b ogos awiona Ko cio a 

katolickiego. 

Pastor walcz cy o zniesienie 

dyskryminacji rasowej 

w USA; zamordowany przez 

przeciwników. 
 

A. ………………………… 

……………………………. 

 

B. ………………………… 

……………………………. 

 

C. ………………………… 

……………………………. 

 
Zadanie 24. (3 pkt)  
Do ka dego opisu kompetencji dopisz nazw  organu Organizacji Narodów 

Zjednoczonych.  

 Opis kompetencji Nazwa organu 

A. 

Organ plenarny ONZ z o ony z przedstawicieli pa stw 

cz onkowskich, którego rola bywa okre lana jako stworzenie 

najszerszego forum wymiany pogl dów.  

 

B. 

Organ, którego sta ymi cz onkami s : USA, Wielka Brytania, 

Francja, Rosja i Chiny. Jest odpowiedzialny za prowadzenie 

operacji pokojowych pod auspicjami ONZ.  

 

C. 

Organ, którego jednym z zada  jest wspó praca z organizacjami 

wyspecjalizowanymi ONZ. Zajmuje si  m.in. sprawami 

ekonomicznymi, kulturalnymi i prawami cz owieka.  

 

 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

Maks. liczba punktów 2 1 3 3 3 3 

Uzyskana liczba punktów       

 Zdanie Prawda / Fa sz 

A. W procesie karnym stronami s  podejrzany i oskar yciel.  

B. Powód to osoba, która wnosi pozew do s du.  

C. Oskar ony musi przed s dem dowie  swojej niewinno ci.  
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Zadanie 25. (2 pkt) 
Wydarzenie chronologicznie pierwsze zaznacz w tabeli liter  P, a wydarzenie 

chronologicznie ostatnie – liter  O. 

 

Zadanie 26. (3 pkt)  
Na podstawie wykresu i tekstu ród owego wykonaj polecenia. 

 

Wykres. Opinie o integracji europejskiej 
 

 

Zjednoczenie Europy  

zasz o za daleko  

0 20 40 60

2009

Proces zjednoczenia Europy  

jest na odpowiednim poziomie  

 

Europa powinna  

zjednoczy  si  jeszcze bardziej 

 

Trudno powiedzie   
 

Na podstawie: Opinie o sytuacji w strefie euro i integracji europejskiej, Komunikat z bada  CBOS BS/103/2012. 
 

Polsk  wizj  zjednoczonej Europy mo na scharakteryzowa  za pomoc  trzech hase : 

konkurencyjno , solidarno , otwarto .  

Istotne jest d enie do g bszej integracji europejskiej – zarówno gospodarczej, jak 

i politycznej. Nale y tak e wzmocni  instytucje europejskie, aby mog y skutecznie 

realizowa  powierzane im zadania. W koncepcji docelowej po dane jest, aby Unia 

Europejska przybra a posta  unii politycznej. Nie nale y tej wizji traktowa  jako 

superpa stwa eliminuj cego gospodarcze czy to samo ciowe interesy poszczególnych pa stw 

cz onkowskich. […] 

Istnieje konieczno  poprawy funkcjonowania strefy euro. Ze wzgl du na potencjalne 

szkody dla ca ego projektu integracji europejskiej kluczowe jest stworzenie takiej architektury 

wspó pracy, w tym zarz dzania gospodarczego, aby nie nast pi o pog bienie podzia u 

mi dzy pa stwami strefy euro oraz spoza niej. Akcesja Polski do strefy euro b dzie mog a 

nast pi  dopiero wtedy, gdy warunki w niej panuj ce si  ustabilizuj , a Polska b dzie na to 

przygotowana pod wzgl dem makroekonomicznym i prawnym. 
 

Na podstawie: Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012–2016, www.msz.gov.pl 
 

A.  Rozstrzygnij, czy deklaracje wi kszo ci respondentów s  zgodne z kierunkiem 

rozwoju Unii Europejskiej przedstawionym w dokumencie. Odpowied  uzasadnij.  
 

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

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

 
Wydarzenie Chronologia 

A. Ratyfikacja traktatu lizbo skiego przez Polsk .  

B. Podpisanie traktatu akcesyjnego przez Polsk .  

C. Przyst pienie Polski do strefy Schengen.  

D. Wst pienie Polski do Unii Europejskiej.  
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…………………………………………………………………………………………………...

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

B. Wymie  warunki przyst pienia Polski do strefy euro przedstawione w dokumencie.  

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

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

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

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

 

Zadanie 27. (3 pkt)  
Na podstawie mapy i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Fragment mapy politycznej  

 
 

1. Podkre l odpowied  zawieraj c  numery wskazuj ce na mapie pa stwa, które 

podpisa y traktat powo uj cy do ycia Europejsk  Wspólnot  W gla i Stali. 
 

A. 1, 5        B. 6, 9        C. 3, 8        D. 2, 10 
 

2. Podkre l odpowied  zawieraj c  numery wskazuj ce na mapie pa stwa, które 

przyst pi y do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. 
 

A. 6, 7        B. 3, 9        C. 4, 5        D. 1, 8 
 

3. Podkre l odpowied  zawieraj c  numery wskazuj ce na mapie pa stwa, na terenie 

których znajduj  si  siedziby Parlamentu Europejskiego. 
 

A. 2, 7        B. 3, 7        C. 1, 3        D. 1, 10 
 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 25. 26. 27. 

Maks. liczba punktów 2 3 3 

Uzyskana liczba punktów    
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Zadanie 28. (3 pkt)  
Na podstawie tekstu ród owego wymie  trzy elementy charakteryzuj ce specyfik  

wspó czesnych konfliktów zbrojnych. 
  

Wspó czesne konflikty zbrojne w wi kszo ci wypadków nie s  toczone przez pa stwa, 
lecz [przez] spo eczno ci szukaj ce samoidentyfikacji wzd u  linii wyznaczanych przez 
czynniki etniczne, narodowe i religijne. W takiej rzeczywisto ci klasyczny podzia  na 
o nierzy i cywilów traci na znaczeniu – ka dy cz onek spo eczno ci jest realnie lub 

potencjalnie o nierzem. Podwa a to ostateczne znaczenie i rol  prawa wojny – mundur 
przesta  by  wyznacznikiem czegokolwiek, na dobr  spraw  znikn  te  z pola walki. 
Strategia „nowych wojen” w znacznym stopniu polega na uderzeniu i znikni ciu, wtopieniu 
si  w cywiln  sfer  ycia […]. Wspó czesne konflikty zbrojne tocz  si  najcz ciej na 
obszarach z d ugoletni  „tradycj  wojny”, gdzie umiej tno  pos ugiwania si  broni  sta a si  
elementem kultury i niejednokrotnie jest trzecim etapem edukacji po nauce chodzenia 
i mówienia. Nierzadkie s  równie  przypadki masowego wykorzystywania codziennych 
sprz tów do realizacji celów wojennych – przyk adem mo e by  maczeta w Rwandzie czy 
motyka w Kambod y. 

 

ród o: R. o , J. Regina-Zacharski, Wspó czesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, s. 97–98. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 29. (2 pkt)  
Wybierz dwa zdania, w których zawarte s  wy cznie fakty. Wpisz w wyznaczone 

miejsca litery, którymi oznaczono te zdania. 
 

A. Przest pcy id  z duchem czasu. 

B. Coraz cz ciej odchodz  od „konwencjonalnych” metod i uznaj , e lepiej i bezpieczniej 

ob owi  si  w sieci.  

C. W ci gu ostatniego roku z cyberprzest pczo ci  mia  styczno  co pi ty Polak.  

D. Ka dy z nich straci  z tego powodu – napisano w raporcie opublikowanym przez firm  

zajmuj c  si  zabezpieczaniem pami ci komputerowych.  

E. Przest pcy szukaj  nowych obszarów dzia alno ci, które mog  im przynie  du e zyski, 

a rozwój internetu takie mo liwo ci stwarza.  

F. Cyberprzest pstwa b d  mia y charakter coraz bardziej masowy.  
 

Na podstawie: G. Zawadzka, E. Olczyk, Twój komputer nie nale y do ciebie,  

„Uwa am Rze. Inaczej pisane” 2012, nr 42. 
 

zdania zawieraj ce wy cznie fakty –       

 

Zadanie 30. (2 pkt)  
Na podstawie fragmentu aktu prawnego podaj dwie przyczyny opuszczania swojego 

kraju przez uchod ców.  
 

W rozumieniu niniejszej Konwencji termin „uchod ca” stosuje si  do osoby, która […] 
na skutek uzasadnionej obawy przed prze ladowaniem z powodu swojej rasy, religii, 
narodowo ci, przynale no ci do okre lonej grupy spo ecznej lub z powodu przekona  
politycznych przebywa poza granicami pa stwa, którego jest obywatelem, i nie mo e lub nie 
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chce z powodu tych obaw korzysta  z ochrony tego pa stwa, albo która nie ma adnego 
obywatelstwa i znajduj c si [,] na skutek podobnych zdarze , poza pa stwem swojego dawnego 
sta ego zamieszkania[,] nie mo e lub nie chce z powodu tych obaw powróci  do tego pa stwa. 

 

ród o: Konwencja dotycz ca statusu uchod ców, sporz dzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. 
 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Zadanie 31. (2 pkt)  
Na podstawie fragmentów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wykonaj polecenia. 
 

Art. 56.1. Cudzoziemcy mog  korzysta  z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na 
zasadach okre lonych w ustawie. 
2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej poszukuje ochrony przed prze ladowaniem, 
mo e by  przyznany status uchod cy zgodnie z wi cymi Rzeczpospolit  Polsk  
umowami mi dzynarodowymi. 

Art. 79.1. Ka dy, czyje konstytucyjne wolno ci lub prawa zosta y naruszone, ma prawo, na 
zasadach okre lonych w ustawie, wnie  skarg  do Trybuna u Konstytucyjnego 
w sprawie zgodno ci z Konstytucj  ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie 
którego s d lub inny organ administracji publicznej orzek  ostatecznie o jego wolno ciach 
lub prawach albo o jego obowi zkach okre lonych w konstytucji. 
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw okre lonych w art. 56. 

 

A. Podaj warunek uzyskania statusu uchod cy. 

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

B. Wska  wyj tek od okre lenia „ka dy” w przypadku skargi konstytucyjnej.  
 

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

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

 

Zadanie 32. (1 pkt)  
Podkre l poprawne doko czenie zdania.  

ród o: UNHCR Global Trends 2011, s. 1.

Skrótowiec widoczny na ilustracji 

wskazuje na  
 

A. Fundusz Narodów Zjednoczonych 

na rzecz Dzieci. 

B. Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych do spraw Uchod ców. 

C. Komitet Ekspertów ds. Prawnych 

Aspektów Azylu Terytorialnego, 

Uchod ców i Bezpa stwowców. 

D. Agencj  Narodów Zjednoczonych 

do spraw Pomocy Uchod com 

Palesty skim.  
 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 28. 29. 30. 31. 32. 

Maks. liczba punktów 3 2 2 2 1 

Uzyskana liczba punktów      
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Zadanie 33. (15 pkt)  
Scharakteryzuj problem uchod stwa w aspekcie politycznym, spo eczno-kulturowym 

i ekonomicznym. Zaproponuj dzia ania instytucji krajowych i unijnych mog ce 

przyczyni  si  do integracji uchod ców ze spo ecze stwami europejskimi. Odwo aj si  

do materia ów ród owych z zada  30–32.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 33. 

Maks. liczba punktów 15 

Uzyskana liczba punktów  

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom podstawowy 
18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom podstawowy 
19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom podstawowy 
20

BRUDNOPIS 
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