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MWO-P1A1P-052 

EGZAMIN MATURALNY 

Z WIEDZY  

O  SPO!ECZE"STWIE 
 

Arkusz I 

 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj#cego 

 

1. Sprawd!, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron. 

Ewentualny brak zg"o# przewodnicz$cemu zespo"u 

nadzoruj$cego egzamin. 

2. Rozwi$zania zada% zamie#& w miejscu na to przeznaczonym. 

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

tuszem/atramentem. 

4. Nie u'ywaj korektora. 

5. B"(dne zapisy przekre#l. 
6. Pami(taj, 'e zapisy w brudnopisie nie podlegaj$ ocenie. 

7. Wype"nij t( cz(#& karty odpowiedzi, któr$ koduje zdaj$cy.  

Nie wpisuj 'adnych znaków w cz(#ci przeznaczonej  

dla egzaminatora. 

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj$ dat( urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj$ce cyfrom numeru PESEL. B"(dne 

zaznaczenie otocz kó"kiem  i zaznacz w"a#ciwe. 

 

!yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 

 

MAJ 

ROK 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi$zanie 

wszystkich zada% 
mo'na otrzyma& 

"$cznie 

100 punktów 

 

Wype$nia zdaj#cy przed 

rozpocz%ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ&CEGO 
 

tylko  

OKE Kraków, 

OKE Wroc$aw 

     

KOD 

ZDAJ&CEGO  

Miejsce 

na naklejk% 
z kodem szko$y 
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 Arkusz I 

W zadaniach 1 � 4 podkre#l jedn$ w"a#ciw$ odpowied!. 
 

 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Przyk"adem grupy formalnej jest 

a) grupa przyjació".  
b) partia polityczna. 

c) grupa osób jad$cych tramwajem.  

d) naród.  

 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Do której z wymienionych ni'ej funkcji wewn(trznych pa%stwa odnosi si( opis: ��wyra'a 

si( w d$'eniu pa%stwa do zapewnienia obywatelom egzystencji, w efektywnym zwalczaniu 

bezrobocia...�?  

 

a) Porz$dkowej. 

b) Administracyjnej. 

c) Socjalnej.  

d) Kulturalnej.   

 

 

 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Obywatel X zwróci" si( do Rzecznika Praw Obywatelskich z pro#b$ o pomoc. Wska', które 

z podanych poni'ej dzia"a% mo'e podj$& rzecznik. 

a) Zmieni& ustaw(, gdy uznaje j$ za niezgodn$ z prawem. 

b) Wyst$pi& do Trybuna"u Konstytucyjnego o zbadanie zgodno#ci ustawy z Konstytucj$. 
c) Nakaza& ministrowi finansów opracowanie projektu nowej ustawy. 

d) Zwróci& si( do Trybuna"u Stanu o zbadanie zgodno#ci ustawy z Konstytucj$. 
 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Funkcje g"owy pa%stwa i szefa rz$du s$ rozdzielone. Wi(kszo#& parlamentarna powo"uje rz$d, 

który jest od niej zale'ny. Rz$d ponosi odpowiedzialno#& polityczn$ przed parlamentem. 

Ust(puje po otrzymaniu wotum nieufno#ci.  
 

Powy'szy opis dotyczy systemu rz$dów 

a) mieszanego (pó"prezydenckiego). 

b) parlamentarno � komitetowych. 

c) parlamentarno � gabinetowych. 

d) prezydenckich. 
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Zadanie 5. (1 pkt) 
W podanym zestawie jedynie cztery terminy odnosz$ si( do poj(cia narodu w koncepcji 

antropologicznej. Wypisz jeden, który nie odnosi si( do tej koncepcji. 

 

instytucje w!adzy,  j#zyk, tradycje, $wiadomo$% narodowa, kultura 

 

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

 

 

Zadanie 6. (6 pkt) 

Poni'ej wymienione prawa cz"owieka wpisz w tabel(, przyporz$dkowuj$c je odpowiedniej 

generacji. 

prawo do rozwoju, prawo do s&du, prawo do 'ycia w pokoju, prawo do wolnych wyborów, 

prawo do urlopu i wypoczynku, prawo do w!asno$ci, prawo do obywatelstwa, prawo do 

wolnych zwi&zków zawodowych, prawo do nauki, prawo do zdrowego $rodowiska 

naturalnego, prawo do ochrony zdrowia, prawo do korzystania z dóbr kultury 

Prawa I generacji Prawa II generacji Prawa III generacji 

   

   

   

   

 

W zadaniach 7 � 8 zaznacz, które zdania s$ prawdziwe, a które fa"szywe, wpisuj$c 

w odpowiednie miejsce w tabeli liter(  P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie fa"szywe). 

 

Zadanie 7. (3 pkt) 
Prawo w 'yciu cz"owieka.  

 

 Zdania P lub F 

a) 
Wszcz(cie post(powania cywilnego nast(puje po wniesieniu do s$du  pisma 

procesowego.  

 

b) Apelacja to prawo odwo"ania si( od wyroku s$du pierwszej instancji.  
 

c) 
Powód to osoba, która wszczyna proces karny przez wniesienie powództwa 

do s$du. 

 

d) Pozwany to przeciwnik procesowy powoda. 
 

e) 
Kasacja to odwo"anie si( od orzeczenia s$du I lub II instancji do s$du  

apelacyjnego. 
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 Arkusz I 

 

Zadanie 8. (3 pkt) 
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 Zdania P lub F 

a) Pierwszy krok prowadz$cy do powo"ania Rady Ministrów nale'y do Sejmu. 
 

b) 
Administracja publiczna sk"ada si( z dwóch segmentów � administracji 

rz$dowej i administracji samorz$dowej. 

 

c) Prawo weta prezydenta wymaga kontrasygnaty premiera. 
 

d) Prezydent powo"uje swoich przedstawicieli do KRRiT. 
 

e) 
Rada Ministrów mo'e zosta& odwo"ana przez prezydenta na skutek 

nieuchwalenia wotum zaufania przez Sejm.  

 

 

 

 

W zadaniach 9 � 11 przyporz$dkuj odpowiednim literom (a,b,c,d) odpowiadaj$ce im cyfry 

(1,2,3,4,5), np. e �7. 

 

 

Zadanie 9. (4 pkt) 
Dobierz wyja#nienia do terminów.  

 

a) Konserwatyzm 
1. Ruch polityczny, który pojawi" si( w 2. po"owie XIX w., 

kwestionuj$cy sens istnienia pa%stwa. 

b) Liberalizm 
2. Ideologia, której podstaw$ jest katolicka nauka spo"eczna, a nacisk 

k"adzie si( na godno#& i wolno#& cz"owieka. 

c) Chadecja 

3. Ideologia g"osz$ca potrzeb( obrony istniej$cego porz$dku 

spo"eczno-gospodarczego oraz zachowania i umocnienia takich 

tradycyjnych warto#ci, jak np.  religia, naród, pa%stwo, rodzina. 

d) Socjaldemokracja 

4. Powsta"a na prze"omie XVII i XVIII w. ideologia spo"eczno-

polityczna, u podstaw której le'$ m.in. indywidualizm, 

nadrz(dno#& jednostki nad spo"ecze%stwem, wolno#& cz"owieka. 

 

5. Doktryna polityczna powsta"a w 2. po"owie XIX wieku na gruncie 

krytyki kapitalizmu, opowiadaj$ca si( za równo#ci$ spo"eczn$ i za 

aktywn$ rol$ pa%stwa w gospodarce.  

 

 

a) - ........,     b) - ........,     c) - ........,     d) - ........ 
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Zadanie 10. (4 pkt) 
Po"$cz w"a#ciwy biogram z nazwiskiem. 
 

a) Ewa )(towska 
1. Premier RP w latach 1992-1993, od 1997 do 2000 r. minister 

sprawiedliwo#ci i prokurator generalny. 

b) Pat Cox 2. Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce w latach 1987 � 1992. 

c) George Robertson 
3. Doradca robotników w czasie strajków w 1980 r., premier 

polski od sierpnia 1989 do grudnia 1990 roku. 

d) Tadeusz Mazowiecki 
4. Polityk brytyjski, minister obrony, sekretarz NATO od 1999  

do 2004 roku. 

 5. Ekonomista i polityk irlandzki, przewodnicz$cy Parlamentu 

Europejskiego w latach 1999 - 2004. 
 

a) - ........,     b) - ........,     c) - ........,     d) - ........ . 

 

Zadanie 11. (4 pkt) 
Przyporz$dkuj wymienione opisy podanym organizacjom i instytucjom.   
 

a) OBWE 

1. Sojusz polityczno-wojskowy powo"any do istnienia 

w Waszyngtonie w  1949 r. przez cz(#& pa%stw Europy 

Zachodniej, USA i Kanad(. 

b) NATO 

2. Organizacja z siedzib$ w Strasburgu, powo"ana do 'ycia 

w 1949 r. w celu �osi$gni(cia wi(kszej jedno#ci  w drodze 

porozumie% i dzia"a% gospodarczych, spo"ecznych, 

kulturalnych, naukowych, prawnych i administracyjnych�. 

c) Rada Europy 

3. Prawna nast(pczyni organizacji utworzonej w 1975 r. 

w Helsinkach. Jej g"ówn$ rol$ jest zapobieganie powstawaniu 

konfliktów w Europie. 

d) Amnesty International 
4. Pakt polityczno-wojskowy podpisany w 1951 w San Francisco 

przez USA i pa%stwa Ameryki *rodkowej. 

 

5. Ogólno#wiatowa organizacja pozarz$dowa z siedzib$ 
w Londynie, utworzona w  1961 r., walczy o uwolnienie 

wi(!niów sumienia. 
 

a) - ........,     b) - ........,     c) - ........,     d) - ........ 
 

Zadanie 12. (4 pkt) 
Uzupe"nij poni'sz$ tabel(, wpisuj$c pe"ne nazwy odpowiednich organów pa%stwowych. 

a) 
Orzeka w sprawach zgodno#ci ustaw i umów  

mi(dzynarodowych z Konstytucj$ RP. 

 

b) 

Orzeka o odpowiedzialno#ci konstytucyjnej  Prezydenta 

RP, Prezesa Rady Ministrów oraz  cz"onków Rady 

Ministrów. 

 

c) 
Orzeka w sprawach skarg na decyzje wydawane  przez 

organy administracji publicznej. 

 

d) 

Podejmuje uchwa"y wyja#niaj$ce przepisy prawne 

budz$ce w$tpliwo#ci oraz dotycz$ce  rozstrzygni(& 
prawnych. 
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Zadanie 13. (3 pkt) 
Uzupe"nij tabel(, wpisuj$c wiek osoby, która uzyskuje 

 

a) zdolno#& prawn$.  
 

b) ograniczon$ zdolno#& do czynno#ci prawnych. 
 

c) pe"n$ zdolno#& do czynno#ci prawnych.  
 

 

 

Zadanie 14. (5 pkt) 
Zasada trójpodzia"u w"adzy. 

 

1. Wyja#nij krótko, 

a) co jest istot$ zasady podzia"u w"adzy (podaj dwie cechy). 

 

������������������������������������...�

������������������������������������...� 

 

b) jaka jest najwa'niejsza zaleta, wynikaj$ca z zastosowania tej zasady. 

 

������������������������������������...�

������������������������������������...� 

 

2. Uzupe"nij tabel(. 
 

Imi( i nazwisko osoby, która po raz pierwszy sformu"owa"a zasad( 
trójpodzia"u w"adzy 

Wiek (stulecie) 

 

 

 

 

Zadanie 15. (5 pkt) 
Wymie% pi(& podmiotów, które w Polsce posiadaj$ inicjatyw( ustawodawcz$. 
 

1) 4) 

2) 5) 

3)  

 

Zadanie 16. (1 pkt) 
W#ród ni'ej wymienionych zada% w"asnych samorz$du terytorialnego trzy dotycz$ powiatu, 

a jedno gminy. Wypisz poni'ej zadanie, za wykonanie którego odpowiada gmina. 

 

prowadzenie szkó! ponadgimnazjalnych, utrzymywanie sieci wodoci&gowej, wyp!acanie 

zasi!ków dla bezrobotnych, nadzór budowlany 

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 17. (3 pkt) 
Przeczytaj fragment Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. 

 

Art. 167. 

2. Dochodami jednostek samorz&du terytorialnego s& ich dochody w!asne oraz subwencje 

ogólne i dotacje celowe z bud'etu pa"stwa. 

 

 

Uzupe"nij tabel(, wpisuj$c w odpowiednie miejsca po jednym, spo#ród podanych ni'ej, zada% 
gminy, finansowanych z tych trzech !róde". 

prowadzenie szkó!, wydawanie dowodów osobistych, utrzymanie garnizonu wojskowego, 

obchody $wi#ta miasta. 

 

Dochody w"asne 
 

Subwencje ogólne 
 

Dotacje celowe 
 

 

 

Zadanie 18. (6 pkt) 
Na mapie pod cyframi 1, 2 i 3 kryj$ si( nazwy pa%stw oznaczonych strza"kami.  

Uzupe"nij tabel(, znajduj$c$ si( na nast(pnej stronie: wpisz nazwy pa%stw oraz dopisz 

uczestników konfliktów, które mia"y miejsce na ich terytoriach po 1990 roku. 

 

 
 

 

1 3 2 
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Lp. Nazwa pa%stwa Strony konfliktu 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 

 

Zadanie 19. (6 pkt) 
Przeczytaj fragment ustawy o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 roku i wykonaj 

polecenia a, b, c, d, wykorzystuj$c równie' wiedz( poza!ród"ow$. 
 

Art. 12 

1. S&d dokonuje wpisu partii politycznej do ewidencji niezw!ocznie, je'eli zg!oszenie jest 

zgodne z przepisami prawa.  

2. Przez wpis rozumie si# tak'e zmian# oraz wykre$lenie wpisu.  

3. Sprawy o wpis do ewidencji rozpoznaje si# na posiedzeniu niejawnym; S&d mo'e 

zarz&dzi% wyznaczenie rozprawy.  

4. S&d wydaje orzeczenie w formie postanowienia.  

5. Od postanowienia w przedmiocie wpisu przys!uguje apelacja, chyba 'e przepisy niniejszej 

ustawy stanowi& inaczej.  

 

Art. 14 

1. W razie powstania w&tpliwo$ci co do zgodno$ci z Konstytucj& celów lub zasad dzia!ania 

partii politycznej okre$lonych w statucie, zgodnie z art. 9 ust. 1, lub w programie partii 

S&d zawiesza post#powanie, o którym mowa w art. 12, i wyst#puje do Trybuna!u 

Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodno$ci celów partii politycznej z Konstytucj&.  

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, za'alenie nie przys!uguje.  

3. Je'eli Trybuna! Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczno$ci celów partii politycznej 

z Konstytucj&, S&d odmawia wpisu partii do ewidencji.  

4. Postanowienie S&du, o którym mowa w ust. 3, nie podlega zaskar'eniu. 

 

Art. 16 

Partia polityczna nabywa osobowo$% prawn& z chwil& wpisania do ewidencji. 

 

Art. 23a 

(ród!a finansowania partii politycznych s& jawne. 

 

Art. 24 

1. Maj&tek partii politycznej powstaje ze sk!adek cz!onkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, z dochodów z maj&tku oraz z okre$lonych ustawami dotacji i subwencji.  

2. Maj&tek partii politycznej mo'e by% przeznaczony tylko na cele statutowe lub 

charytatywne. 
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3. Partia polityczna nie mo'e prowadzi% dzia!alno$ci gospodarczej.  

4. Partia polityczna mo'e pozyskiwa% dochody z maj&tku pochodz&ce jedynie:  

1) z oprocentowania $rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach,  

2) z obrotu obligacjami Skarbu Pa"stwa i bonami skarbowymi Skarbu Pa"stwa,  

3) ze zbycia nale'&cych do niej sk!adników maj&tkowych,  

4) z dzia!alno$ci, o której mowa w art. 27.  

5. Partia polityczna mo'e u'ycza% posiadane przez siebie nieruchomo$ci i lokale jedynie na 

biura poselskie, senatorskie oraz biura radnych gminy, powiatu albo województwa.  

6. Partia polityczna nie mo'e przeprowadza% zbiórek publicznych.  

7. Partia polityczna mo'e zaci&ga% kredyty bankowe na cele statutowe.  

8. Partia polityczna mo'e gromadzi% $rodki finansowe jedynie na rachunkach bankowych, 

z zastrze'eniem art. 26a. 

 

a) Z posiadania osobowo#ci prawnej wynika (podkre#l w"a#ciw$ odpowied!): 
 

1) zdolno#&  prawna i zdolno#& do  czynno#ci prawnych. 

2) mo'liwo#& prowadzenia akcji strajkowych. 

3) mo'liwo#& tworzenia i egzekwowania prawa. 

4) prawo do zatrudniania osób o wykszta"ceniu prawniczym. 

 

b) Podaj, jaki warunek musi by& spe"niony, aby partia polityczna uzyska"a osobowo#& 
prawn$. 

 �������������������������������������.. 

 

c) Napisz nazw( organu, który mo'e odmówi& wpisu partii do ewidencji partii politycznych 

oraz wypisz dwie przyczyny, z powodu których mo'e to nast$pi&. 
 

Nazwa organu Przyczyna 

 

 

 

 

 

� 

 

� 

 

 

 

d) Wymie% siedem sposobów finansowania dzia"alno#ci partii politycznych. 

 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.   
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Zadanie 20. (5 pkt) 
Ni'ej zamieszczone zosta"y wykresy zawieraj$ce dane dotycz$ce podzia"u liczby g"osów 

(w procentach) w Radzie Unii Europejskiej wed"ug traktatu nicejskiego (2002 r.) oraz wed"ug 

projektu Konstytucji UE (2003 r.). Wykorzystuj$c zamieszczone poni'ej dane, wykonaj 

polecenia. 

 

Kto ile mo'e: Nicea kontra Konstytucja 
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+ród"o: �Gazeta Wyborcza� z 29.09.2003 r. 
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8,41

7,83

3,48

2,03

1,16

2,9

3,48

8,41

8,41

0,77

0,09

0,52

0,08

17,12

8,07

2,04

1,13

0,42

1,86

2,11

12,14

11,99

0 5 10 15 20

Litwa

Luksemburg
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S"owacja
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Bry tania
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e
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h
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   w g traktatu nicejskiego

    
    w g projektu konstytucji

 

a) Wymie% nazwy czterech pa%stw Unii Europejskiej, które zyska"yby najwi(cej punktów 

procentowych g"osów w Radzie UE w przypadku wej#cia w 'ycie Konstytucji UE, 

w porównaniu do ustale% przyj(tych w Nicei. 

 

1. 

 

 

 

3. 

 

2. 

 

 

 

4. 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z wiedzy o spo!ecze"stwie 11 

 Arkusz I 

b) Napisz, jak zmieni"aby si( si"a g"osu Polski wed"ug traktatu nicejskiego i Konstytucji UE 

oraz wyja#nij, dlaczego rz$d tak stanowczo broni" ustale% z Nicei. 

 

Zmiana si"y g"osu Polski � ........................................................................................................... 

 

Wyja#nienie � ............................................................................................................................... 

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

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

 

Zadanie 21. (8 pkt) 
Zapoznaj si( z zamieszczonymi poni'ej materia"ami (!ród"a A i B � badania przeprowadzone 

przez CBOS w dniach 4�7 VIII 2000 r. na temat �Dwadzie#cia lat NSZZ �Solidarno#&�) oraz 

wykonaj polecenia. 

 

 

+ród"o A 

 

a) Napisz, jaka opinia (negatywna czy pozytywna), dotycz$ca roli �Solidarno#ci�, wynika 

z tego diagramu. 

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

 

b) Podaj (w punktach procentowych), ile wynosi ró'nica mi(dzy tymi opiniami 

pozytywnymi a negatywnymi.  

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

 

                      
                      
                      
                      

                      
                      

   
   

                              
                              

                                
                                

          
          
          
          

                       
                       
                       
                       

                                
                                
                                                                                     

                                                     
                                                     
                                                     

                                                     
                                                     

NIEZALE"NIE OD PANA(I) POGL#DÓW NA OBECN# 
DZIA$ALNO%& "SOLIDARNO%CI" CZY, PANA(I) ZDANIEM, W 

HISTORII POLSKI NSZZ "SOLIDARNO%&" ODEGRA$ 
POZYTYWN# CZY NEGATYWN# ROL'?

12%
5%

14%

32%

37%

    
Raczej negatywn$

Zdecydowanie negatywn$    
    Trudno powiedzie%    
    Zdecydowanie pozytywn$
    

Raczej pozytywn$
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c) Wykorzystuj$c równie' wiedz( poza!ród"ow$, podaj po dwie przyczyny, które wp"yn("y 

na ukszta"towanie si( tych opinii (pozytywnych i negatywnych). 

 

przyczyny  przyczyny 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

+ród"o B 

Obecni 

cz"onkowie 

NSZZ 

�Solidarno#&" 

Cz"onkowie 

NSZZ 

�Solidarno#&" 

w 1981 roku 

Cz"onkowie 

PZPR przed 

1989 rokiem 

Czy w historii Polski NSZZ 

�Solidarno#&" odegra" pozytywn$ 
czy negatywn$ rol(?  

w procentach 

Pozytywn$  96 81 72 

Negatywn$  3 14 22 

Trudno powiedzie&  1 5 6 

 

a) Okre#l, jak w 2000 r. cz"onkowie by"ej PZPR oceniali rol( �Solidarno#ci� w historii 

Polski. 

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

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

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

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

 

b) Wykorzystuj$c równie' wiedz( poza!ród"ow$, podaj przyczyn( takiej oceny roli 

�Solidarno#ci� w historii Polski w#ród cz"onków PZPR. 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 22. (8 pkt) 
Wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli liter( F, je#li zdanie opisuje fakty, lub liter( O, je#li 
zdanie wyra'a opini(.  

Fragment relacji ze Zjazdu NSZZ �Solidarno#&� we wrze#niu 2003 r. 

Lp. Zdania F lub O 

1. 
To najwa'niejsza uchwa"a zjazdu i wynik kompromisu mi(dzy 

�jastrz(biami� i �go"(biami� zwi$zkowymi. 

 

2. W pi$tek górowali ci pierwsi, w sobot( do g"osu doszli drudzy. 
 

3. 
Has"o �strajk generalny� jako pierwszy rzuci" w pi$tek Piotr Duda, 

szef �S� #l$sko-d$browskiej.  

 

4. 
Cho& jednoznacznie nie opowiedzia" si( za wytoczeniem najci('szego 

zwi$zkowego dzia"a, rozbuja" nastroje na sali.  

 

5. Wielu delegatów najwidoczniej nie chcia"o 'adnych kompromisów.  
 

6. 
Mówili: od razu przekszta"camy Komisj( Krajow$ 
w mi(dzyzak"adowy komitet protestacyjny i bierzemy si( do roboty.   

 

7. 
Rz$d  skompromitowa" si( kompletnie, to ca"kowite bankructwo 

merytoryczne, polityczne i etyczne. 

 

8. Szef �S�  przedstawi" harmonogram dalszych dzia"a%. 
 

Na podstawie: �Prawda sali prawda kuluarów�, Rafa" Kalukin, �Gazeta Wyborcza�, 29.09.2003. 

 

Zadanie 23. (3 pkt) 
 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                
                
                
                
                
                
                
                

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                
                
                
                
                
                
                

Najgro(niejsi dla )wiatowego pokoju

48

50

52

54

56

58

60

Izrael Iran Korea

Pó"nocna

USA Irak

nazwa pa!stwa

d
a

n
e

 w
 p

ro
c

.

 
+ród"o: Eurobarometr (pa!dziernik 2003 r.) 
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Na podstawie przedstawionego wykresu i wiedzy poza!ród"owej wymie% po jednej 

przyczynie, maj$cej wp"yw na opinie badanych Europejczyków w odniesieniu do: 

 

a) Izraela - ������������������������������.. 

 

b) Korei Pó"nocnej -��������������������������� 

 

c) USA - ������������������������������.� 

 

 

Zadanie 24. (2 pkt) 
Na podstawie przedstawionych poni'ej danych wykonaj zamieszczone ni'ej polecenia. 
 

                                                                                                
                                                                                                

                                                                                                                            
                                                                                                                            

                                                                                                              

                                                                                           
                                                                                           

                                            
                                            

                                         
                                         

                                         
                                         

                                        

                                    
                                    

         
         

                      
                      

                                 
                                 

                                                                 
                                                                 

                                                             
                                                             

                                                                   

                                                                  
                                                                  

                           
                           

                           

                            
                            

                                   
                                   

                                                  
                                                  

                                                          
                                                          

                                                    
                                                    

                                                      
                                                      

Wyniki bada! dotycz*cych oceny 
funkcjonowania instytucji i organów 

pa!stwowych

60,9

78,5

69,7

57,8

27,6

25,6

25,4

24,6

22,4

5,2

13,4

20,6

41,1

38,1

42

41,7

16,7

16,2

16,9

21,6

31,3

36,3

32,6

33,7

0 20 40 60 80 100

Ko&ció"

rzymskokatolicki

Polskie Radio

Telewizja

publiczna

Prezydent

Rz$d

Senat

S$dy

Sejm

dane w procentach
     
     dobrze

     
     'le

     
     trudno powiedzie%

 
+ród"o: Badanie CBOS (2002 r.)  
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a) W#ród wy'ej wskazanych organów w"adzy pa%stwowej wska' ten, który uzyska" 
najwi(cej pozytywnych ocen i ten, który uzyska" ich najmniej. 

 

najwi(cej 
 

najmniej 
 

 

b) Wymie% wszystkie instytucje, w przypadku których oceny pozytywne przewa'a"y nad 

negatywnymi. 

 

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

 

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

 

Zadanie 25. (12 pkt) 
Jeste# ekspertem, którego poproszono o sporz$dzenie analizy stosunku Polaków do organów 

w"adzy pa%stwowej. Na podstawie wiedzy poza!ród"owej oraz danych w zad. 24 napisz 

krótkie opracowanie, zawieraj$ce: opis i ocen( wyników bada%, przedstawienie uzyskanych w 

nich wyników, hipotezy dotycz$ce przyczyn takiego stanu rzeczy oraz propozycje co 

najmniej trzech dzia"a%, które mog"yby poprawi& opinie obywateli o organach w"adzy 

pa%stwowej. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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