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O  SPO ECZE STWIE 
 

Arkusz I 

 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

Czas pracy 120 minut 
 
Instrukcja dla zdaj cego 

 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron (zadania 

1 – 25). 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, a b dne zapisy przekre l. 
5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 
6. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy.  

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  
dla egzaminatora. 

7. 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! 
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Za rozwi zanie 
wszystkich zada  
mo na otrzyma  

cznie 
100 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 
     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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2 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Arkusz I 

Zadanie 1. (2 pkt) 
Podkre l dwie cechy wspó czesnego pa stwa. 

A) Organizacja polityczna 

B) Organizacja internacjonalistyczna 

C) Organizacja terytorialna 

D) Organizacja eksterytorialna 

E) Organizacja dobrowolna 

 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Wybierz stwierdzenie, które odpowiada prawnej ocenie opisanej sytuacji. 
 
K.K. Art.278 § 2. Kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy 
w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy 
do lat 5. 

Opis sytuacji 
Janek ci gn  z Internetu now  gr  komputerow  wraz z kodem, który umo liwia instalacj  
i uruchomienie programu bez kupna wymaganej licencji. Dziewczyna Janka odmówi a grania 
w t  gr . Stwierdzi a, e zosta a ona zdobyta w sposób bezprawny. Janek poczu  si  dotkni ty 
t  uwag , uznaj c, e ceny gier komputerowych s  zbyt wysokie, by kupowa  je legalnie. 

A) Janek zdoby  program i kod umo liwiaj cy jego instalacj  bez kupna licencji od autora, 
w zwi zku z czym odniós  konkretn  korzy  maj tkow . 

B) Janek uzyska  program, który nie by  cudzy, skoro mo na go by o bez problemu zdoby  
w Internecie. 

C) Janek zdoby  program i kod umo liwiaj cy jego instalacj  bez kupna licencji od autora, 
ale poniewa  program i kod by  powszechnie dost pny do ci gni cia w Internecie nie 
odniós  on specjalnej korzy ci maj tkowej. 

Zadanie 3. (4 pkt) 
Podkre l skróty czterech nazw organizacji mi dzynarodowych, których cz onkiem jest lub 
by a Polska. 
 
A) APEC     E) ASEAN 

B) CEFTA     F) NAFTA 

C) NATO     G) OBWE 

D) OPA     H) UE 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Podkre l nazw  dokumentu stanowi cego podstaw  prawn  powo ania i funkcjonowania 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

A) Karta Atlantycka 

B) Deklaracja Narodów Zjednoczonych 

C) Karta Narodów Zjednoczonych 

D) Powszechna Deklaracja Praw Cz owieka 
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 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 3 

 Arkusz I 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Uporz dkuj hierarchicznie, od najwa niejszego, ród a prawa powszechnego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
A) Rozporz dzenia 

B) Ustawy 

C) Konstytucja RP 

Odp.: 1. C 2. B 3. A 

 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Uporz dkuj chronologicznie pe nienie funkcji Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej przez nast puj ce osoby: 
 
A) Waldemar Pawlak 

B) Tadeusz Mazowiecki 

C) Jan Olszewski 

D) Jan Krzysztof Bielecki 

 
Odp.: 1. B 2. D 3. C 4. A 

 

Zadanie 7. (4 pkt) 
Przyporz dkuj zasadom pa stwa demokratycznego (1 – 4) odpowiadaj ce im zapisy 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (A – E). 

1) Zasada suwerenno ci narodu 

2) Zasada pa stwa prawa 

3) Zasada podzia u w adzy 

4) Zasada pluralizmu politycznego 

A) „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera si  na […] równowadze w adzy ustawodawczej, 
w adzy wykonawczej i w adzy s downiczej.” 

B) „Rzeczpospolita Polska jest pa stwem jednolitym.” 

C) „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolno  tworzenia i dzia ania partii politycznych.” 

D) „W adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale y do Narodu.” 

E) „Organy w adzy publicznej dzia aj  na podstawie i w granicach prawa.” 

 

Odp.: 1. D 2. E 3. A 4. C 

 

 
Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Maks. liczba pkt 2 1 4 1 1 1 4 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt        
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4 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Arkusz I 

Zadanie 8. (7 pkt) 
Zaznacz te zdania, które s  zgodne z zasadami wprowadzanymi przez Konstytucj  RP 
z 2 kwietnia 1997 roku, wpisuj c przy nich TAK, a w wypadku zda  niezgodnych, wpisz 
NIE. 
 

Zdania TAK/NIE

1. Nikt nie mo e by  dyskryminowany w yciu politycznym, spo ecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. TAK 

2. Kobieta i m czyzna w Rzeczypospolitej Polskiej maj  równe prawa w yciu 
rodzinnym, politycznym, spo ecznym i gospodarczym. TAK 

3. Obywatel polski nie mo e utraci  obywatelstwa polskiego ani si  go zrzec. NIE 

4. Nikt nie mo e by  poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poni aj cemu 
traktowaniu i karaniu. TAK 

5. Obywatel bezprawnie pozbawiony wolno ci nie ma prawa do odszkodowania. NIE 

6. Ka demu zapewnia si  wolno  sumienia i religii. TAK 

7. Odpowiedzialno ci karnej podlega ten, kto dopu ci  si  czynu zabronionego przez 
ustaw  obowi zuj c  w chwili aresztowania. NIE 

 
Zadanie 9. (4 pkt) 
Do podanych zada  lub uprawnie  instytucji Unii Europejskiej (A – D) przyporz dkuj ich 
nazwy (1 – 5). 
 
A) Wypracowuje i koordynuje polityk  wewn trzn  i zagraniczn  UE, zawiera umowy 

mi dzynarodowe. 
 
B) Jest g ównym organem zarz dzaj cym i wykonawczym Wspólnot Europejskich, 

reprezentuje ich interesy oraz koordynuje dzia ania Wspólnot, realizuje postanowienia 
zawarte w traktatach i aktach prawnych. 

 
C) Ma prawo uchwalania bud etu, ma prawo przyjmowania nowych cz onków oraz 

zatwierdzania uk adów stowarzyszeniowych, kontroluje prac  Komisji Europejskiej. 
 
D) Zapewnia przestrzeganie prawa wspólnotowego, orzeka o zgodno ci aktów prawnych 

wydawanych przez instytucje Wspólnot z traktatami Wspólnot, rozpoznaje spory mi dzy 
pa stwami lub mi dzy Komisj  Europejsk  i pa stwami za o ycielskimi. Jego orzeczenia 
s  bezpo rednio wykonywane w pa stwach cz onkowskich. 

 
1) Komisja Europejska 

2) Europejski Trybuna  Sprawiedliwo ci 

3) Parlament Europejski 

4) Trybuna  Rewidentów Ksi gowych (Obrachunkowy)  

5) Rada Unii Europejskiej 

 
A) – 5   B) – 1   C) – 3   D) – 2 
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 Arkusz I 

Zadanie 10. (3 pkt) 
Rozwi  skróty nazw partii i ugrupowa  politycznych. 
 
AWS – Akcja Wyborcza Solidarno  

SDPL – Socjaldemokracja Polska* 

UPR – Unia Polityki Realnej 

Zadanie 11. (5 pkt) 
Jednym z najwa niejszych problemów spo ecznych wspó czesnej Polski jest brak 
wystarczaj cej liczby miejsc pracy. Podaj nazw  tego zjawiska i  jego przyczyny kulturowo –
spo eczne, ekonomiczno – gospodarcze, prawne i polityczne. 
 
bezrobocie 

 

nieskuteczno  uregulowa  prawnych dotycz cych walki z bezrobociem 

likwidacja (upadek) wielkich zak adów przemys owych i gospodarstw 

rolnych 

wysokie koszty pracy 

restrukturyzacja gospodarki 

wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcyjnych 

ograniczenie kosztów produkcji 

wej cie na rynek pracy osób urodzonych w latach wy u demograficznego 

niedostosowanie kwalifikacji osób poszukuj cych pracy do wymogów rynku 

pracy 

 

 

 

 

 

 

 

* w zwi zku z b dem literowym w arkuszu, 1 punkt zostanie przyznany tak e za ka d  inn  

odpowied , jak równie  za brak odpowiedzi. 

 

Nr zadania 8. 9. 10. 11. 

Maks. liczba pkt 7 4 3 5 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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6 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Arkusz I 

5. D 

4. B 

3. C 

2. A. 

1…E… 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Wymie  dwa sposoby bezpo redniego udzia u w sprawowaniu w adzy przez obywateli 
we wspó czesnym pa stwie demokratycznym. 
 
referendum 

weto ludowe  

 

 

Zadanie 13. (2 pkt) 
Podaj pe n  nazw  dwóch organizacji pozarz dowych dzia aj cych w Polsce. 
 
Polska Akcja Humanitarna  

Amnesty International 

 
Zadanie 14. (1 pkt) 
Uzupe nij schemat, wpisuj c w odpowiednie miejsca diagramu litery przypisane 
poszczególnym jego elementom. 

A) Rodzina 

B) Spo eczno  lokalna 

C) Grupa towarzyska 

D) Spo ecze stwo 

E) Cz owiek 
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 Arkusz I 

Zadanie 15. (2 pkt) 
Wyja nij zalety ordynacji proporcjonalnej. 
 
Ró ne grupy spo eczne posiadaj  swoj  reprezentacj  polityczn  w  Sejmie 

i w Senacie, a wi c na forum parlamentu poruszane s  problemy wielu grup 

spo ecznych. 

 

Zadanie 16. (1 pkt) 
Napisz, co jest podstawow  jednostk  terytorialn  we wspó czesnej Polsce. 
 
gmina 

 

 

Zadanie 17. (4 pkt) 
Uzupe nij schemat struktury organów wymiaru sprawiedliwo ci w Polsce. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

Maks. liczba pkt 2 2 1 2 1 4 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       

 

Trybuna  Stanu 

ORGANY W ADZY S DOWNICZEJ 

Trybuna  

Konstytucyjny

Wojewódzki S d 

Administracyjny

Naczelny S d 

Administracyjny

 

S d 

Najwy szy 

S d Apelacyjny

 

S d Okr gowy 

S d Rejonowy
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8 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Arkusz I 

Zadanie 18. (4 pkt) 
Nazwij problemy wspó czesnego wiata, które zosta y przedstawione na rysunkach Szymona 
Kobyli skiego i Plantu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szymon Kobyli ski, Mówi c mi dzy nami,1982                                          Szymon Kobyli ski, Mówi c mi dzy nami,1982 

 
A)  terroryzm      B)  ubóstwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantu, Bój to jest nasz ostatni, 1993, s. 219                                                   Szymon Kobyli ski, Mówi c mi dzy nami,1982 

 
C)  konflikty zbrojne     D)  ska enie rodowiska 

Zadanie 19. (6 pkt) 
Na podstawie tabeli i wykresu oraz wiedzy w asnej wykonaj polecenia (19.1. –19.5.). 

Tabela  

Liczba poszczególnych rodzajów przest pstw w Polsce 

Rodzaj przest pstwa 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 

1. Zabójstwo 1 269 1 325 1 188 1 039 980 
2. Udzia  w bójce lub pobicie 14 363 14 369 14 194 14 010 14 338 
3. Uszkodzenie cia a 18 429 16 968 16 775 15 669 15 814 
4. Kradzie  309 846 314 820 314 929 336 143 339 086

ród o danych: www.kgp.gov.pl 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
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 Arkusz I 

Wykres  

Wykrywalno  poszczególnych rodzajów przest pstw w Polsce (dane w procentach) 
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21,5 21,7 21,2
19,8 19,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

2000 2001 2002 2003 2004

Zabójstwo Udzia  w bójce lub pobiciu Uszkodzenie cia a Kradzie

 

ród o danych: www.kgp.gov.pl 

19.1. (1 pkt) 

Porównaj liczb  przest pstw przeciwko zdrowiu i yciu cz owieka oraz liczb  kradzie y 
pope nionych w roku 2000 i w roku 2004. Napisz, jakie dostrzegasz zmiany. 
 

zmniejsza si  liczba przest pstw przeciwko zdrowiu i yciu cz owieka 

wzrasta liczba kradzie y  

 

Nr zadania 18.

Maks. liczba pkt 4 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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10 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Arkusz I 

19.2. (1 pkt) 

Podaj, w którym roku i jakich przest pstw pope niono najwi cej. 
 
2004 rok – kradzie e 

19.3. (1 pkt) 

Napisz, w którym roku i w jakiej kategorii przest pstw wykrywalno  by a najwi ksza. 
 
2004 rok – zabójstwa 

19.4. (1 pkt) 

Napisz, w jakiej kategorii przest pstw nast pi  najwi kszy spadek wykrywalno ci . 
 
uszkodzenia cia a 

19.5. (2 pkt) 

Na podstawie materia ów ród owych i wiedzy w asnej wyja nij, dlaczego wyst puje tak 
powa na ró nica w wykrywalno ci mi dzy przest pstwami przeciwko yciu i zdrowiu 
a kradzie . 
 
Przest pstwa przeciwko zdrowiu i yciu mobilizuj  zarówno organy cigania, 

jak i spo ecze stwo do podj cia wszelkich dzia a  i u ycia najnowocze niejszych 

rodków w celu ich wykrycia. Kradzie e – okre lane cz sto jako czyny o ma ej 

szkodliwo ci spo ecznej – w zale no ci od warto ci poniesionej straty 

nie powoduj  uruchomienia takich si  i rodków.  

 

 

 

Zadanie 20. (4 pkt) 
Przyporz dkuj wymienione przyczyny niepowodze  prawid owego funkcjonowania systemu 
prawnego (oznaczone literami A – E) do opisanych sytuacji. (o numerach 1 – 4) np.5 – F. 
 
A) Formu owanie praw w sposób niezrozumia y 

B) Niemo no  sformu owania prawa w ogóle 

C) Stanowienie praw sprzecznych 

D) Nieopublikowanie lub nieudost pnianie praw poddanym 

E) Zbyt cz ste modyfikowanie przepisów prawnych 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
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 Arkusz I 

Rex wst pi  na tron pe en reformatorskiego zapa u. S dzi , e najwi ksze niepowodzenia 
spotka y jego poprzedników w dziedzinie prawa. Od wielu pokole  system prawny nie uleg  
adnej zasadniczej reformie.  

1. Pierwszy oficjalny krok, jaki uczyni , by  dramatyczny, ale jednak pomy lny. Og osi  
poddanym natychmiastowe zniesienie wszystkich obowi zuj cych praw, a nast pnie zabra  
si  do pisania nowego kodeksu. Wykszta cenie zdobyte podczas indywidualnych lekcji 
udzielanych przez kolejne guwernantki okaza o si , niestety, pe ne luk. Wysz o na jaw, e 
niezdolny jest do najprostszych nawet uogólnie . Chocia  nie brak mu by o pewno ci, gdy 
rozstrzyga  musia  poszczególne spory, to sformu owanie uzasadnienia czy jakiegokolwiek 
orzeczenia przekracza o ca kowicie jego mo liwo ci. Og osi  poddanym, e odt d sam pe ni  
b dzie funkcj  s dziego we wszystkich konfliktach. Mia  nadziej , e w nawale rozmaitych 
konkretnych spraw jego umiej tno  uogólniania rozwinie si , i zdo a sformu owa  system 
przepisów, które dadz  si  po czy  w kodeks. Niestety, kiedy wyda  setki orzecze , ani jego 
poddani, ani on sam nie potrafili dopatrzy  si  w nich adnego wspólnego schematu.  

2. Po tym niepowodzeniu Rex zda  sobie spraw , e trzeba zacz  od nowa. Postanowi  
zatem wys ucha  wyk adów o uogólnianiu. Wzmocniwszy w ten sposób swe intelektualne 
si y, powróci  do idei projektu kodeksu i po wielu godzinach samotnej pracy og osi  
poddanym, e opracowa  kodeks i odt d kierowa  si  nim b dzie wydaj c orzeczenia, ale na 
razie kodeks pozostanie tajemnic  pa stwow , zna  go b dzie tylko on i jego pisarz. Ten 
przemy lny plan bynajmniej nie zachwyci  jego poddanych. Stwierdzili oni, e jest rzecz  dla 
ka dego nader niedogodn , by jego sprawa s dzona by a wed ug praw, z którymi nie sposób 
si  zapozna .[...] 

3. Zrozumia  teraz, e nie obejdzie si  bez og oszenia kodeksu stwierdzaj cego, jakie 
prawa b d  stosowane przy rozstrzyganiu przysz ych spraw. Pobieraj c nadal lekcje 
uogólniania, pilnie pracowa  nad kodeksem i wreszcie zapowiedzia  jego rych e og oszenie. 
Konsternacja w ród poddanych by a jednak ogromna, kiedy nowy kodeks sta  si  dost pny. 
Okaza o si , e jest szczytem niejasno ci. Znawcy prawa orzekli, e nie ma w nim ani 
jednego zdania, które by oby zrozumia e dla zwyk ego obywatela lub wykszta conego 
prawnika. Przed pa acem królewskim pojawi a si  demonstracja z transparentami, na których 
widnia o: „Jak mo na stosowa  si  do praw, których nikt nie mo e zrozumie ?!” 

4. Kodeks szybko wycofano. Rex doszed  wreszcie do wniosku, e potrzebuje pomocy, 
kaza  grupie prawników zrewidowa  kodeks. Zaleci , by nic w nim nie zmieniali, lecz 
wyrazili wszystko w sposób zrozumia y. Nowy dokument okaza  si  szczytem przejrzysto ci, 
ale kiedy zacz to go studiowa  przekonano si , e wprowadzona cis o  i uporz dkowanie 
ujawni y ogrom sprzeczno ci. Znów odby a si  demonstracja z transparentami: „Tym razem 
wszystko jest jasne – a  za bardzo!”  

   L. L. Fuller, Moralno  prawa, Warszawa  2004 
 
 

Odp.:  1. B  2. D   3. A   4. C 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 19. 20.

Maks. liczba pkt 6 4 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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 Arkusz I 

Zadanie 21. (4 pkt) 
Na podstawie wybranych fragmentów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.– Kodeks karny  
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553) wykonaj polecenia (21.1.–21.3.). 

Art. 1. § 1. Odpowiedzialno ci karnej podlega ten tylko, kto pope nia czyn zabroniony pod 
gro b  kary przez ustaw  obowi zuj c  w czasie jego pope nienia. 
§ 2. Nie stanowi przest pstwa czyn zabroniony, którego spo eczna szkodliwo  jest znikoma. 
§ 3. Nie pope nia przest pstwa sprawca czynu zabronionego, je eli nie mo na mu przypisa  
winy w czasie czynu.[...] 

Art. 3. Kary oraz inne rodki przewidziane w tym kodeksie stosuje si  z uwzgl dnieniem 
zasad humanitaryzmu, w szczególno ci z poszanowaniem godno ci cz owieka.[…] 

Art. 7. § 1. Przest pstwo jest zbrodni  albo wyst pkiem. 
§ 2. Zbrodni  jest czyn zabroniony zagro ony kar  pozbawienia wolno ci na czas nie krótszy 
od lat 3 albo kar  surowsz . 
§ 3. Wyst pkiem jest czyn zabroniony zagro ony grzywn  powy ej 30 stawek dziennych, 
kar  ograniczenia wolno ci albo kar  pozbawienia wolno ci przekraczaj c  miesi c.[…] 

Art. 32. Karami s : 
1) grzywna, 
2) ograniczenie wolno ci, 
3) pozbawienie wolno ci, 
4) 25 lat pozbawienia wolno ci, 
5) do ywotnie pozbawienie wolno ci.[…] 
 

Art. 39. rodkami karnymi s : 

1) pozbawienie praw publicznych, 
2) zakaz zajmowania okre lonego stanowiska, wykonywania okre lonego zawodu 

prowadzenia okre lonej dzia alno ci gospodarczej, 
3) zakaz prowadzenia pojazdów, 
4) przepadek przedmiotów, 
5) obowi zek naprawienia szkody, 
6) nawi zka, 
7) wiadczenie pieni ne, 
8) podanie wyroku do publicznej wiadomo ci.[…] 
 
21.1. (1 pkt) 

Wymie  kategorie przest pstw. 

 

zbrodnia 

wyst pek 
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21.2. (1 pkt) 

Napisz, jakimi zasadami powinny kierowa  si  osoby stosuj ce kar . 
 
Powinny kierowa  si  zasadami humanitaryzmu i poszanowania godno ci 

cz owieka. 

 

 

21.3. (2 pkt) 

Wymie  kary i rodki karne polegaj ce na bezpo rednim obci eniu maj tku. 
 

grzywna 

nawi zka 

wiadczenie pieni ne 

przepadek przedmiotów 

 
 
 
Zadanie 22. (8 pkt) 
Po przeczytaniu tekstu wypisz numery zda , w których przedstawiono fakty oraz numery 
zda  zawieraj cych opinie. 
 
1) Kupuj c kradzione, amiesz Dekalog. 2) Jak wskazuj  statystyki Komendy G ównej 
Policji, dwie trzecie przest pstw w Polsce to drobne kradzie e. 3) Tych kradzie y boimy si  
najbardziej. 4) Boimy si  o zdrowie i ycie, bo kradzie  staje si  coraz bardziej prymitywna i 
brutalna. 5) Badania PBS wskazuj , e czterech na pi ciu obywateli domaga si  zaostrzenia 
kar. 6) Jednak wielu spo ród nich dzi , jutro w warsztacie, na bazarze, u znajomego trafi 
niewiarygodn  okazj  i kupi kolejn  kradzion  rzecz. 7) Wielu nie zadr y przy tym r ka, 
a tylko niektórym przejdzie przez g ow  refleksja, e bior  udzia  w zwyk ym dra stwie. 
8) W ten sposób – kupuj c kradzione – obywatele wspieraj  pospolite z odziejstwo 
i podziemny rynek zrabowanych towarów.  

Na podstawie: Igor Miecik, Nie kupuj kradzionego, ,,Polityka”, 36 (2314), Warszawa 2001 r., s. 3-9. 
 
 
 
Fakty   1, 2, 5, 8. 

Opinie  3, 4, 6, 7. 

 

 

Nr zadania 21. 22.

Maks. liczba pkt 4 8 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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Zadanie 23. (4 pkt) 
Przeczytaj tekst i na jego podstawie oraz na podstawie wiedzy w asnej wykonaj polecenia 
(23.1.–23.4.). 

[…] 
PROTOKÓ  NR 6 

do Konwencji o ochronie praw cz owieka i podstawowych wolno ci,  
dotycz cy zniesienia kary mierci 

 
Pa stwa-Cz onkowie Rady Europy [...] uzgodni y, co nast puje: 
 

Artyku  1 
Zniesienie kary mierci 

Znosi si  kar  mierci. Nikt nie mo e by  skazany na tak  kar  ani nie mo e nast pi  jej 
wykonanie. 

Artyku  2 
Kara mierci w czasie wojny 

Pa stwo mo e przewidzie  w swoich ustawach kar  mierci za czyny pope nione podczas 
wojny lub w okresie bezpo redniego zagro enia wojn ; kara ta b dzie stosowana jedynie 
w  przypadkach przewidzianych przez te ustawy i zgodnie z ich postanowieniami. Pa stwo 
zawiadomi Sekretarza Generalnego Rady Europy o odpowiednich postanowieniach tych 
ustaw.[…] 

Artyku  7 
Podpisanie i ratyfikacja 

Niniejszy protokó  jest otwarty do podpisu dla Pa stw-Cz onków Rady Europy, sygnatariuszy 
Konwencji. Podlega on ratyfikacji, przyj ciu lub zatwierdzeniu.[…] 
 
Sporz dzono w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r. […] 
 
Po zapoznaniu si  z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
o wiadczam, e:  
- zosta  on uznany za s uszny, zarówno w ca o ci, jak i ka de z postanowie  w nim 
  zawartych,  
- jest on przyj ty, ratyfikowany i potwierdzony, 
- b dzie on niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany zosta  akt niniejszy, opatrzony piecz ci  Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Dano w Warszawie dnia 18 pa dziernika 2000 r. 
 

23.1. (1 pkt) 

Wyja nij, dlaczego w Polsce nie stosuje si  kary mierci wobec sprawców zbrodni. 
 
Kary mierci nie stosuje si , poniewa  Polska ratyfikowa a Protokó  nr 6 

do Konwencji o ochronie praw cz owieka i podstawowych wolno ci.  
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23.2. (1 pkt) 

Napisz, w jakich okoliczno ciach przytoczony protokó  dopuszcza stosowanie kary mierci. 
 
Stosowanie kary mierci dopuszcza si  za czyny pope nione w czasie wojny lub 

w okresie bezpo redniego zagro enia wojn . 

 

23.3. (1 pkt) 

Napisz, jakie konsekwencje prawne powstaj  w wyniku ratyfikacji umowy mi dzynarodowej. 
 
Po ratyfikacji umowy mi dzynarodowej staje si  ona obowi zuj cym prawem 

wewn trznym pa stwa. 

 

23.4. (1 pkt) 

Podaj nazw  organu pa stwa, który ratyfikowa  Protokó  nr 6 do Konwencji o ochronie praw 
cz owieka i podstawowych wolno ci, dotycz cy zniesienia kary mierci. 
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Zadanie 24. (10 pkt) 
Przeczytaj zamieszczony poni ej tekst i wykonaj polecenia (24.1.–24.3.). 
 
O jako ci prawa 
 

Warunkiem funkcjonowania pa stwa prawa jest odpowiedni poziom kultury prawnej 
i wiadomo ci prawnej spo ecze stwa. Mo emy mie  doskona e prawo i znakomite instytucje 
publiczne, jednak nie b d  st d p yn y adne pozytywne efekty, je li owe instytucje i prawo 
nie natrafi  na w a ciwe otoczenie spo eczne, na tych, którzy  jako adresaci prawa  prawo to 
rozumiej  i przejawiaj  wol  jego akceptowania oraz na tych, którzy - b d c wykonawcami 
prawa  czyni  to b d  w dobrej wierze, z przekonaniem s u enia innym, a nie wy cznie 
swym w asnym partykularnym interesom. 

Prawo w pa stwie prawa ma sta  si  instrumentem wolno ci, skutecznie 
przeciwdzia aj cym arbitralno ci, nieprzewidywalno ci, niepewno ci dzia a  organów w adzy 
publicznej. Ma ono wyra a  podstawowe warto ci, jakimi kieruje si  spo ecze stwo, 
rozstrzyga  konflikty, jakie na tle realizacji tych warto ci powstaj , oraz stanowi  skuteczny 
instrument wyra ania w asnych interesów przez poszczególne osoby i grupy. 

Wypada skonstatowa , e yjemy od kilkunastu lat w pa stwie prawa, a to ju  - samo 
przez si  narzuca pewien sposób my lenia o roli prawa i pa stwa oraz sposobie jego 
funkcjonowania, a przede wszystkim o zasadzie, jakiej podporz dkowane s  relacje pomi dzy 
w adz  publiczn  a jednostk . Nie wystarczy rozumie  i wiedzie , czym s  poszczególne 
regulacje prawne, jaki jest ich sens. W pa stwie prawa trzeba przede wszystkim zna  ca  
struktur , metod , wedle której ca a ta skomplikowana maszyneria funkcjonuje.  
 
 

Nr zadania 23.

Maks. liczba pkt 4 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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Wielko  i urok pa stwa prawa polega na tym, e prawo pisane przez du e „P” wyznacza rol  
i status prawa pisanego przez ma e „p” i e w konsekwencji w sam system zosta y wpisane 
mechanizmy samoobrony i usuwania patologii. Ten system mo e zadzia a  jednak tylko 
wtedy, kiedy dla jego uczestników zrozumia a jest wewn trzna zasada, konstrukcja 
i aksjologia systemu. Tylko ci prawnicy, którzy rozumiej  istot  pa stwa prawa, b d   
w stanie zapewni  korzystanie z przynoszonych przez taki model benefitów (dobrodziejstw). 

Dzisiaj trudno sobie wyobrazi  kompetentnego juryst  (prawnika), który przy nawet 
bardzo dogmatycznie zawik anych problemach nie usi owa by spojrze  na uprawian  przez 
siebie dziedzin  z perspektywy norm ponadustawowych, ogólnych zasad i warto ci systemu.  

Ocena konstytucyjno ci prawa nie jest bowiem ju  dzisiaj (i nawet nie powinna by ) 
wy cznym zadaniem s du konstytucyjnego, ale je li ma funkcjonowa  realnie w systemie, 
wymaga zaanga owania po stronie ka dego, kto prawem si  zajmuje i podejmuje decyzje o 
jego stosowaniu.[...] 

Owa szersza perspektywa ogl du obowi zuj cego prawa to, co nazywa si  
promieniowaniem konstytucji na wszystkie dziedziny prawa staje si  wielk  szans  i mo e 
prowadzi ' do stopniowej ewolucji ca ego systemu w kierunku sprzyjaj cym bardziej 
ludziom, ich wolno ci i potrzebom.  

M. Safjan, Prawa Polska, Warszawa 2005 

 

24.1. (3 pkt)  

Napisz, jakimi zasadami, wed ug autora, powinni kierowa  si  funkcjonariusze publiczni, 
zarówno adresaci, jak i wykonawcy prawa (podaj trzy przyk ady). 
 

potrzeba s u enia innym 

post powanie w dobrej wierze 

respektowanie warto ci uznawanych przez spo ecze stwo 

 

 

 

 

24.2. (3 pkt) 

Napisz, jakie s  zadania prawników w pa stwie prawa (wymie  trzy). 
 

znajomo  struktury i metody funkcjonowania prawa 

rozumienie zasad konstytucyjnych i aksjologii systemu pa stwa i prawa  

rozumienie roli prawa przez du e „P” 
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24.3. (4 pkt) 

Wyja nij, jak rozumiesz twierdzenie autora, e w pa stwie prawa prawo przez du e 
„P” wyznacza rol  i status prawa pisanego przez ma e „p”. 
 
 

Wa no  i obowi zywanie prawa przez ma e „p” zale y od jego zgodno ci 

ze sprawiedliwo ci , s uszno ci , zasadami moralnymi, prawem pisanym przez 

du e „P”. 

Jasno  i przejrzysto  przepisów zabezpiecza przed nadu yciem i wypaczeniem 

prawa. 

 

 

 

 

 

Zadanie 25. (15 pkt) 
Napisz list otwarty do redakcji, w którym przedstawisz i uzasadnisz swoje stanowisko 
w  sprawie tocz cej si  dyskusji na temat zaostrzenia kar jako sposobu walki 
z przest pczo ci . W li cie zwró  szczególn  uwag  na aspekty prawne, polityczne, spo eczne 
i ekonomiczne. Wykorzystaj materia y ród owe (co najmniej trzy), które zosta y 
zamieszczone w te cie. 
 
 
 
 

Warszawa, 8 maja 2006 r. 

Szanowna Redakcjo, 

 

tocz ca si  w mediach dyskusja na temat zaostrzenia kar w walce 

z przest pczo ci  sk oni a mnie do zabrania g osu w tej sprawie. 

Przede wszystkim nale y postawi  sobie pytanie, czym ma by  kara i jak  ma 

spe nia  rol . Niew tpliwie nie mo e by  zemst  ani odwetem. Powinna 

rekompensowa  poszkodowanemu straty, które w wyniku przest pstwa poniós , 

powinna by  spo ecznie u yteczna, zapobiega  przest pczo ci i pomóc 

winowajcy wróci  do spo ecze stwa. 

 

Nr zadania 24.

Maks. liczba pkt 10 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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W tej dyskusji zdania s  mocno podzielone. Nie ma dowodów na to, 

e zaostrzenie kary wp ywa na zmniejszenie liczby przest pstw. Wed ug mnie, 

o wiele wa niejsza od wysoko ci i surowo ci wymierzonej kary jest jej 

nieuchronno . Dane Komendy G ównej Policji przytoczone w zadaniu 19. 

wskazuj , e spada liczba najci szych przest pstw, takich jak: zabójstwo, 

uszkodzenie cia a. Jest to wynikiem zarówno wzrostu wykrywalno ci, 

jak i dowodem wi kszej skuteczno ci organów cigania oraz dobrej wspó pracy 

spo ecze stwa z policj . Utrzymanie takiego stanu rzeczy wymaga du ych 

nak adów finansowych – to jeden problem. Drugi to koszty utrzymania wi nia 

i zapewnienia mu zgodnych z obowi zuj cymi normami warunków, co niekiedy 

budzi spo eczny sprzeciw. A jednak, je eli kara ma pe ni  funkcj  

resocjalizacyjn  i je eli skazany ma zosta  przywrócony spo ecze stwu, to takie 

warunki musz   by  spe nione. Koszty spo eczne, a tak e ekonomiczne zwi zane 

z istnieniem wiata przest pczego s  przecie  znacznie wy sze. 

 Osobne miejsce w tej dyskusji zajmuje problem kary mierci, której jestem 

zdecydowanie przeciwna. Problem wraca za ka dym razem, kiedy dochodzi 

do tak powa nego przest pstwa, jakim jest zabójstwo. Zwolennicy kary mierci 

uwa aj , e odstraszy ona potencjalnych przest pców, a tak e b dzie 

zado uczynieniem dla bliskich ofiary. Za  jej przeciwnicy podkre laj , 

e „prawa cz owieka dotycz  zarówno winnych, jak i niewinnych”. Niezwykle 

wa nym argumentem, równie  dla mnie, przeciwko stosowaniu kary mierci jest 

jej nieodwracalno . Znane s  na ca ym wiecie przypadki pomy ek wymiaru 

sprawiedliwo ci. Skutki takich pomy ek s , niestety, nie do naprawienia. 

Problem ten nie jest nowy, rozwa any by  w ró nych okresach historii. 

Prawo do karania mierci  kwestionowa , np. Biernat z Lublina. W okresie 

o wiecenia mediola ski arystokrata Cesary Beccaria wyda  dzie o 

o przest pstwach i karach, które Wolter nazwa  „kodeksem ludzkich uczu ”. 

Mia o ono i do dzi  ma ogromny wp yw na reformowanie prawa w duchu 

humanitaryzmu. W rozwoju cywilizacji coraz bardziej odchodzi si  

od stosowania kary mierci. Przyk adem tego jest równie  postawa Ko cio a, 

która ewoluowa a od akceptacji kary w przesz o ci do odrzucenia jej obecnie. 
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Po wej ciu Polski do Unii Europejskiej i podpisaniu Protoko u Nr 6 

do „Konwencji o ochronie praw cz owieka i podstawowych wolno ci 

dotycz cych zniesienia kary mierci” przywrócenie jej jest niemo liwe. 

Decyduj ce pozostaj  argumenty prawne i humanitarne. 

 Z przytoczonych przeze mnie argumentów wynika, e zaostrzenie kar 

nie wp ynie na zmniejszenie przest pczo ci. Wa niejsze od surowych wyroków 

s  wykrywalno  przest pstw i dzia ania prewencyjne. 

 

Sta a czytelniczka Zofia Kowalska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr zadania 25.

Maks. liczba pkt 15 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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Brudnopis (nie podlega ocenie) 
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