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KOD ZDAJ¥CEGO
MWO-W1A1P-021

EGZAMIN MATURALNY 

Z WIEDZY O 

SPO£ECZEÑSTWIE

Arkusz I 

Czas pracy 60 minut 

Instrukcja dla zdaj¹cego

1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. 
Ewentualny brak nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u 
nadzoruj¹cego egzamin.

2. Proszê uwa¿nie czytaæ wszystkie polecenia.
3. Odpowiedzi trzeba zapisaæ czytelnie w miejscu na to 

przeznaczonym przy ka¿dym zadaniu.
4. Proszê pisaæ tylko w kolorze niebieskim lub czarnym;

nie pisaæ o³ówkiem.
5. Nie wolno u¿ywaæ korektora. 

6. B³êdne zapisy trzeba wyra�nie przekre�liæ.
7. Wszelkie notatki nale¿y sporz¹dzaæ tylko w brudnopisie, 

który nie bêdzie oceniany.
8. Obok ka¿dego zadania podana jest maksymalna liczba 

punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne 
rozwi¹zanie.

9. Podczas egzaminu mo¿na korzystaæ z tekstu Konstytucji RP.
10. Do ostatniej kartki arkusza do³¹czona jest karta odpowiedzi,

któr¹ wype³nia egzaminator.

¯yczymy powodzenia!

ARKUSZ I 

MAJ 

ROK 2002 

Za rozwi¹zanie 
wszystkich zadañ 
mo¿na otrzymaæ 

30 punktów 

(Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy)

           

PESEL ZDAJ¥CEGO

(Wpisuje zdaj¹cy przed
rozpoczêciem pracy)Miejsce 

na naklejkê
z kodem
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Zadanie 1. (1 pkt) 
Wymieñ g³ówne zasady bêd¹ce podstaw¹ wspó³czesnego pañstwa demokratycznego:

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

Zadanie 2. (1 pkt)
Podaj datê (tylko rok) oraz region Polski, gdzie mia³o miejsce opisane w piosence 
wydarzenie. 

�Na drzwiach ponie�li go �wiêtojañsk¹
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom 

Ch³opcy stoczniowcy pom�cijcie druha
Janek Wi�niewski pad³�

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

Zadanie 3. (1 pkt)  
Który z poni¿szych aktów prawnych jest aktem wykonawczym ?
A. konstytucja, 

B. ustawa, 

C. rozporz¹dzenie,
D. umowa miêdzynarodowa.

Zadanie 4. (1 pkt)
Powód to osoba: 

A. która jest stron¹ w karnym procesie s¹dowym,
B. która wszczyna proces przez wniesienie sprawy do s¹du,
C. sk³adaj¹ca zeznanie w s¹dzie na temat konkretnego wydarzenia,
D. upowa¿niona do podejmowania czynno�ci prawnych w imieniu okre�lonych osób.

Zadanie 5. (1 pkt) 
Która z form prasowych powinna zawieraæ najmniej elementów interpretuj¹cych
 fakty ? 

A. felieton, 

B. komentarz, 

C. komunikat, 

D. wywiad. 

Zadanie 6. (1 pkt)
Decentralizacja w³adzy publicznej polega na:

A. du¿ej liczbie mianowanych urzêdników lokalnych,
B. hierarchicznej zale¿no�ci organów samorz¹dowych,
C. istnieniu szerokiego samorz¹du terytorialnego,
D. istnieniu du¿ej liczby szczebli administracji pañstwowej.
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Zadanie 7. (1 pkt) 
Uzupe³nij tekst, wstawiaj¹c w wykropkowane miejsca odpowiednie wyrazy i daty 
(tylko rok). 

Wybory do Sejmu i Senatu 4 czerwca ......... r. zakoñczy³y siê zwyciêstwem �Solidarno�ci�, 
poniewa¿ kandydaci opozycji zyskali zdecydowane poparcie spo³eczne i zdobyli 161 
mandatów w ................... i 99 miejsc w ......................... Wybory doprowadzi³y do powo³ania 
pierwszego niekomunistycznego rz¹du, którego premierem zosta³ ............................................. 
Realizowany przez ten rz¹d plan, którego autorem by³ ............................................., rozpocz¹³ 
proces przemian gospodarczych w Polsce.  

Zadanie 8. (2 pkt) 
Rozwiñ skróty (podaj pe³ne nazwy instytucji) i wstaw odpowiednie z nich we w³a�ciwe 
miejsce w tek�cie poni¿ej.

• NBP -...................................................................................................................................

• MFW -.................................................................................................................................

• PKB -...................................................................................................................................

• ZUS -...................................................................................................................................

Rada Polityki Pieniê¿nej jest organem ........., który jest bankiem centralnym naszego kraju. 
Realizuje on politykê pieniê¿n¹ pañstwa, ma wy³¹czno�æ na emisjê polskiej waluty, dba 
o warto�æ z³otówki. Przy realizacji tych zadañ musz¹ byæ brane pod uwagê ró¿ne czynniki, 

takie jak wielko�æ inflacji, wzrost ..........., stan bilansu p³atniczego pañstwa. Czêsto 
uwzglêdnia siê równie¿ opinie ekspertów zagranicznych z ............, czy Banku �wiatowego.

Zadanie 9. (1 pkt) 
Przyporz¹dkuj wymienione ni¿ej uprawnienia do instytucji.

1. Naczelny S¹d Administracyjny A. bada zgodno�æ przepisów prawa 
wydawanych przez centralne  organy 

pañstwowe z ustaw¹ zasadnicz¹
2. Trybuna³ Stanu B. rozpatruje skargi na decyzje 

administracyjne 

3. S¹d Najwy¿szy C. rozpatruje rewizje nadzwyczajne 

4. Trybuna³ Konstytucyjny

1 - ..................     2 - ..................     3 - ..................  
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Zadanie 10. (1 pkt)
Przyporz¹dkuj typy partii do hase³, których mog³yby u¿yæ w swoich programach 
wyborczych. 

1. partie konserwatywne A. Wolny cz³owiek w wolnym kraju. 

2. partie liberalne 
B. Wolno�æ jest nie do pogodzenia z istnieniem 

jakiejkolwiek w³adzy.
3. partie socjaldemokratyczne C. Dobrobyt i praca dla wszystkich. 

 D. Pañstwo silne rodzin¹.

1 - .............     2 - .............     3 - .............  

Zadanie 11. (1 pkt) 
Przyporz¹dkuj organizacje miêdzynarodowe do w³a�ciwych dla nich celów dzia³ania.

1. NATO A. utworzenie wspólnego rynku us³ug, pracy, towarów obejmuj¹cego 
wszystkie pañstwa cz³onkowskie

2. MOP B. interwencje zbrojne w sytuacji konfliktu 

3. UNESCO C. rozwój badañ naukowych i ochrona dziedzictwa kulturowego

 D. rozwój ustawodawstwa pracy i ochrona praw pracowniczych 

1 - ..............     2 - ..............     3 - .............. 

Zadanie 12. (1 pkt) 
Przyporz¹dkuj instytucje do odpowiadaj¹cych im kompetencji.

1. Europejski Trybuna³ Praw 
Cz³owieka w Strasburgu

A. mog¹ siê do niego zwracaæ obywatele pañstw 
sygnatariuszy Europejskiej Konwencji o 

Ochronie Praw Cz³owieka i Obywatela 

2. Miêdzynarodowy Trybuna³
Sprawiedliwo�ci w Hadze

B. rozpatruje indywidualne petycje osób 

powo³uj¹cych siê na Miêdzynarodowy Pakt 
Praw Osobistych i Politycznych 

3. Komitet Praw Cz³owieka 
w Genewie 

C. s¹dzi zbrodniarzy wojennych i zbrodnie 

przeciw ludzko�ci 
 D. ocenia zgodno�æ prawa danego kraju z jego 

konstytucj¹

1-............  2-............  3-........... 

Zadanie 13. (1 pkt) 
Wyja�nij pojêcie podstawa opodatkowania.

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

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

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

......................................................................................................................................................
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Zadanie 14. (1 pkt) 
Wyja�nij, jakie wydarzenie historyczne przedstawia poni¿szy rysunek i podaj jego datê 
(tylko rok). 

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

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

Zadanie 15. (1 pkt) 
Uzupe³nij uproszczony schemat przedstawiaj¹cy fragment trybu uchwalania ustawy,
wpisuj¹c odpowiednie instytucje w puste rubryki.

Nie zg³asza Zg³asza poprawki lub 
wniosek o odrzucenie 

Marsza³ek Sejmu

Komisje Sejmowe 

Sprawozdanie 

G³osowanie na posiedzeniu 

Trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu 

G³osowanie
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Zadanie 16. (2 pkt)
Przeczytaj poni¿szy cytat i odpowiedz na pytania.
 �[...] A je�liby�my (czego Bo¿e uchowaj) co przeciw prawom, wolno�ciom, artyku³om, 
kondycjom wykroczyli, albo czego nie wype³niali, tedy obywatele koronni obojga narodu od 
pos³uszeñstwa i wiary nam powinnej wolne czynimy i panowania”  

A.  Z jakiego dokumentu pochodzi ten cytat? 

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

B.  Jakie prawo obywateli zosta³o sformu³owane w tek�cie ?

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

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

Zadanie 17. (2 pkt)
A. Wyja�nij termin: struktura spo³eczna. 

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

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

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

B. Podaj dwa przyk³ady przemian w strukturze spo³ecznej III RP po 1989 roku.

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

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

Zadanie 18. (3 pkt)
Wpisz pod biogramem nazwisko znanej postaci XX w. 

• Filozof i prawnik. Przez 20 lat pe³ni³ obowi¹zki radcy prawnego poza swoj¹ ojczyzn¹, 
gdzie zetkn¹³ siê z dyskryminacja rasow¹. Po powrocie do kraju prowadzi³ dzia³alno�æ 
polityczn¹ i spo³eczn¹, za co by³ wiêziony przez Anglików ³¹cznie przez 50 lat. 
Propaguj¹c walkê bez przemocy zyska³ ogromny autorytet moralny i doprowadzi³ do 
uwolnienia ojczyzny spod zale¿no�ci kolonialnej.

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

• Pisarz, dzia³acz opozycyjny w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, wspó³twórca 
niezale¿nego ugrupowania Karta 77, aresztowany przez w³adze komunistyczne swego 
kraju. W roku 1989 wybrany przez Zgromadzenie Federalne na stanowisko prezydenta. 

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

• Polityk, premier i minister spraw zagranicznych. W 1950 r. przyczyni³ siê do przyjêcia 
planu nazwanego jego imieniem. Doprowadzi³ do podpisania traktatu paryskiego 
powo³uj¹cego do ¿ycia Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali.

............................................................................. 
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Zadanie 19. (1 pkt) 
Wyja�nij, jaka jest ró¿nica w trybie obsadzania urzêdu wojewody i starosty.

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

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

Zadanie 20. (2 pkt)
Wymieñ po jednym przyk³adzie kompetencji prezydenta RP w zakresie:

• w³adzy ustawodawczej..................................................................................................... 

• w³adzy wykonawczej........................................................................................................

• w³adzy s¹downiczej.......................................................................................................... 

Zadanie 21. (1 pkt)
Nastêpuj¹ce wydarzenia u³ó¿ w kolejno�ci chronologicznej, zaczynaj¹c
od najdawniejszego. 

A. Przyjêcie Polski do NATO.
B. Zburzenie muru berliñskiego.
C. Podpisanie traktatu z Maastricht. 

D. Wybór Karola Wojty³y na papie¿a.

1..........     2..........    3..........    4.......... 

Zadanie 22. (3 pkt) 
Wyja�nij krótko w jaki sposób proporcjonalna ordynacja wyborcza - bez wprowadzania 

klauzuli zaporowej, (progu wyborczego) wp³ywa³aby na:

• reprezentatywno�æ parlamentu................................................................................................ 

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

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

• stabilno�æ w³adzy wykonawczej............................................................................................ 

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

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

• system partyjny.......................................................................................................................

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

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