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POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 150 minut 
 
Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 
26 – 33). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 
nadzoruj cego egzamin. 

2. Arkusz zawiera dwie cz ci. Cz  pierwsza arkusza wymaga 
analizy materia ów ród owych, a cz  druga napisania 
krótkiego wypracowania na jeden z podanych tematów. 

3. Rozwi zania zada  zamie  w miejscu na to przeznaczonym. 
4. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 
5. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy 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! 
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2 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Arkusz II 

Zadanie 26. (1 pkt) 
Na podstawie fragmentów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w asnej wiedzy 
wykonaj polecenie. 
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

 
Artyku  11 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolno  tworzenia i dzia ania partii politycznych. Partie 
polityczne zrzeszaj  na zasadach dobrowolno ci i równo ci obywateli polskich w celu 
wp ywania metodami demokratycznymi na kszta towanie polityki pa stwa. [...] 

 
Artyku  13 

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwo uj cych si  w swoich 
programach do totalitarnych metod i praktyk dzia ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, 
a tak e tych, których program lub dzia alno  zak ada lub dopuszcza nienawi  rasow  
i narodowo ciow , stosowanie przemocy w celu zdobycia w adzy lub wp ywu na polityk  
pa stwa albo przewiduje utajnienie struktur lub cz onkostwa.  

ród o: Dz. U. z 1997 roku, nr 78, poz. 483 

 

Napisz, w jakich wypadkach mo na zakaza  dzia alno ci partii politycznej. 

 

Gdy odwo uj  si  w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk 

dzia ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu.  

Kiedy ich dzia anie dopuszcza nienawi  rasow  i narodowo ciow . 

 

 

 

Zadanie 27. (3 pkt) 
Przeczytaj zamieszczony poni ej tekst i wykonaj polecenia (27.1.–27.2.). 
 

„Zasady i programy s  w polityce wa ne, ale decyduj c  rol  odgrywaj  okoliczno ci, które 
s  tak niesko czenie ró norodne, e my l c o polityce, musimy korzysta  z doktryn. 
Przynajmniej one maj  jak  intelektualn  spójno . Cz sto doktryna jest jedyn  wskazówk  
pozwalaj c  oceni  zmiany polityczne. Zawsze te  ma pewne walory intelektualne, dla 
których warto j  studiowa . Jednocze nie nale y zdawa  sobie spraw  z tego, e 
w rzeczywistym sprawowaniu w adzy rola jej jest bardzo ograniczona. Ka de bowiem 
uzasadnienie jakiego  kierunku politycznego formu owane jest w kategoriach abstrakcyjnych 
i gdy zmieniaj  si  okoliczno ci, uzasadnienie to popycha parti  dalej, ni  rzeczywi cie 
chcia aby si  znale . Kiedy tak si  zdarza, zachodzi konieczno  modyfikacji albo polityki, 
albo doktryny. Czasem obu”. 

ród o: K. Minogue, Polityka, Warszawa 1997, s. 85-89. 
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27.1. (1 pkt) 

Wyja nij przedstawion  przez autora zale no  pomi dzy doktryn  a programem 
politycznym. 
 
Program polityczny budowany na podstawie doktryny jest jej uszczegó owieniem 

uwzgl dniaj cym aktualn  sytuacj  w poszczególnych obszarach ycia 

spo ecznego, politycznego i gospodarczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2 (2 pkt) 

Wyja nij, dlaczego – zdaniem autora – programy partii politycznych powinny by  budowane 
na podstawie doktryn (podaj dwie przyczyny). 
 
Poniewa  mog : 

1. by  bardziej kompletne i spójne, 

2. bardziej integrowa  wyborc  z parti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr zadania 26 27.1 27.2 

Maks. liczba pkt 1 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
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 Arkusz II 

Zadanie 28. (4 pkt) 
Przeczytaj tekst i na jego podstawie wykonaj polecenie. 

Czy sprawiedliwo  wystarcza? 

  
 „Trudno nie stwierdzi , e w wiecie wspó czesnym zosta o rozbudzone na wielk  
skal  poczucie sprawiedliwo ci. Z pewno ci  te  ono jeszcze bardziej uwydatnia to wszystko, 
co ze sprawiedliwo ci  jest sprzeczne zarówno w stosunkach mi dzy lud mi, pomi dzy 
grupami spo ecznymi czy ‘klasami’, jak te  pomi dzy poszczególnymi narodami, pa stwami, 
wreszcie systemami politycznymi, czy te  ca ymi tak zwanymi wiatami. Ów g boki 
i  wieloraki nurt, u podstaw którego wiadomo  wspó czesnych ludzi postawi a 
sprawiedliwo , wiadczy o etycznym charakterze owych napi  i zmaga , które przenikaj  
wiat. [...] 

 Trudno wszak e nie zauwa y , i  bardzo cz sto programy, które bior  pocz tek w idei 
sprawiedliwo ci, które maj  s u y  jej urzeczywistnieniu we wspó yciu ludzi, ludzkich grup 
i spo ecze stw, ulegaj  w praktyce wypaczeniu. Chocia  wi c w dalszym ci gu na t  sam  
ide  sprawiedliwo ci si  powo uj , do wiadczenie wskazuje na to, e nad sprawiedliwo ci  
wzi y gór  inne negatywne si y, takie jak zawzi to , nienawi  czy nawet okrucie stwo. 
Wówczas ch  zniszczenia przeciwnika, narzucenia mu ca kowitej zale no ci, ograniczenia 
jego wolno ci, staje si  istotnym motywem dzia ania; jest to sprzeczne z istot  
sprawiedliwo ci, która sama z siebie zmierza do ustalenia równo ci i prawid owego podzia u 
pomi dzy partnerami sporu. Ten rodzaj nadu ycia samej idei sprawiedliwo ci oraz 
praktycznego jej wypaczania wiadczy o tym, jak dalekie od sprawiedliwo ci mo e sta  si  
dzia anie ludzkie, nawet je li podj te jest w imi  sprawiedliwo ci. [...]  
 Do wiadczenie przesz o ci i wspó czesno ci wskazuje na to, e sprawiedliwo  sama 
nie wystarcza, e – co wi cej – mo e doprowadzi  do zaprzeczenia i zniweczenia samej 
siebie, je li nie dopu ci do kszta towania ycia ludzkiego w ró nych jego wymiarach owej 

g bszej mocy, jak  jest mi o . To przecie  do wiadczenie dziejowe pozwoli o, mi dzy 
innymi, na sformu owanie twierdzenia: summum ius – summa iniuria (najwy sze prawo – 
najwy szym bezprawiem). Twierdzenie to nie deprecjonuje sprawiedliwo ci, nie pomniejsza 
znaczenia porz dku na niej budowanego, wskazuje tylko w innym aspekcie na t  sam  
potrzeb  si gania do g bszych jeszcze si  ducha, które warunkuj  porz dek sprawiedliwo ci. 

    ród o: Jan Pawe  II, Encyklika Dives in misericordia, pkt 12.  

 

Podaj dwie cechy programów politycznych, które by yby zgodne z zaproponowan  w tek cie 
wizj  porz dku spo ecznego. Uzasadnij wybór.  
 
1. Uwzgl dnienie zasady sprawiedliwo ci – s u y budowaniu porz dku 

opartego na równo ci i poszanowaniu pogl dów wszystkich uczestników 

ycia spo ecznego. 

2. Zgodno  konkretnych programów politycznych i dzia a  z podstawowymi 

warto ciami – pozwala na zachowanie wolno ci i godno ci cz owieka. 
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Zadanie 29. (3 pkt) 

Na podstawie zamieszczonego tekstu wykonaj polecenie. 
 

Traktat ustanawiaj cy Konstytucj  dla Europy 

 

Tytu  I 

Definicja i cele Unii 

 
Artyku  I-2. Warto ci Unii 

Unia opiera si  na warto ciach poszanowania godno ci osoby ludzkiej, wolno ci, demokracji, 
równo ci, pa stwa prawa, jak równie  poszanowania praw cz owieka, w tym osób nale cych 
do mniejszo ci. Warto ci te s  wspólne Pa stwom Cz onkowskim w spo ecze stwie opartym 
na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwo ci, solidarno ci oraz na równo ci 
kobiet i m czyzn. 
 
Artyku  I-5. Stosunki mi dzy Uni  a Pa stwami Cz onkowskimi 

1. Unia szanuje równo  Pa stw Cz onkowskich wobec Konstytucji, jak równie  ich 
to samo  narodow , nierozerwalnie zwi zan  z ich podstawowymi strukturami politycznymi 
i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorz du lokalnego i regionalnego. Szanuje 
podstawowe funkcje pa stwa, w tym maj ce na celu zapewnienie jego integralno ci 
terytorialnej, utrzymanie porz dku publicznego oraz ochron  bezpiecze stwa narodowego. 
[...] 

Tytu  III  

Kompetencje Unii 

Art. I-11. Zasady podstawowe 

[...] 3. Zgodnie z zasad  pomocniczo ci, Unia w dziedzinach, które nie nale  do jej 
wy cznej kompetencji, podejmuje dzia ania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim 
cele zamierzonego dzia ania nie mog  zosta  osi gni te w sposób wystarczaj cy przez 
Pa stwa Cz onkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, 
je li ze wzgl du na rozmiary lub skutki proponowanego dzia ania mo liwe jest lepsze jego 
osi gni cie na poziomie Unii. 
4. Zgodnie z zasad  proporcjonalno ci, zakres i forma dzia ania Unii nie wykracza poza to, 
co jest konieczne do osi gni cia celów Konstytucji.[...] 
 
Napisz, jakie za o enia le  u podstaw zasady pomocniczo ci i zasady proporcjonalno ci 
dzia ania Unii Europejskiej w odniesieniu do Pa stw Cz onkowskich. 
 

Rozpoznanie to samo ci narodowej i podmiotowo ci struktur politycznych 

i konstytucyjnych Pa stw Cz onkowskich. Pierwsze stwo struktur lokalnych 

i narodowych przed unijnymi w dziedzinach, które nie zosta y przekazane 

do wy cznej kompetencji UE. Ograniczenie dzia a  UE tylko do tych, które 

s  konieczne do osi gni cia  celów Konstytucji. 

 

Nr zadania 28 29 

Maks. liczba pkt 4 3 Wype niaa 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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Zadanie 30. (4 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia (30.1., 30.2.). 

Czyje cele, które warto ci 

 „Konkretna wizja kszta tu relacji mi dzy obywatelami nak ada na w adz  publiczn  
okre lone ograniczenia odno nie motywów regulacji. Wyra a je tytu owy dylemat: czyje cele 
i które warto ci maj  by  przez prawo realizowane i zabezpieczone, decyduj cy dla 
rozstrzygni cia o kszta cie i granicach dopuszczalnej instrumentalizacji prawa. Spór ten 
mo na sprowadzi  do dyskusji dotycz cej trzech zasad, sformu owanych pierwotnie przez 
J.S. Milla. Stosownie do pierwszej z nich, wolno  jednostki mo e by  ograniczona wówczas, 
gdy ta swym zachowaniem wyrz dza krzywd  innym (tzw. zasada krzywdy). Nale y 
j  rozumie  jako zasad  oderwan  w maksymalnie mo liwy sposób od warto ciowania. Dwie 
nast pne to zasada prawnego moralizmu i paternalizmu. Ich ca kowite zanegowanie b dzie 
oznacza o zakaz udzia u pa stwa odpowiednio: w kszta towaniu w ród obywateli przekona  
wiatopogl dowych, etycznych lub religijnych (np. o niemoralno ci bigamii) oraz nakazaniu 

obywatelom czegokolwiek, co by oby konieczne ze wzgl du na ich w asne dobro (przejawia 
si  to np. w potencjalnym braku obowi zku zapinania pasów bezpiecze stwa lub zakazu 
za ywania narkotyków). Ka da z tych zasad stanowi w istocie p aszczyzn , na której 
w okre lonej spo eczno ci balansuje si  rol  warto ci indywidualnych ze wspólnotowymi. 
Nawet w skrajnie liberalnej spo eczno ci zajdzie potrzeba ochrony porz dku, bezpiecze stwa 
i w asno ci – a zatem konieczno  zgody na zasad  krzywdy i cz ciowej zgody na zasad  
prawnego moralizmu (w postaci kszta towania przekonania o warto ci w asno ci prywatnej, 
wolno ci jednostki w sprawach moralnych itp.), jako podstawy ograniczenia ca kowitej 
wolno ci jednostki.  
 Dopuszczalno  motywów regulacji i zakresu instrumentalnego pos ugiwania si  
prawem zale y – jak wida  – od konkretnej decyzji na obowi zuj cy nas wszystkich idea  
etyczny. Gdyby ze wzgl du na wspomniane wspólnotowe d enia liberalnych spo ecze stw 
wspó czesnych zgodzi  si  zatem na zaproponowan  kompromisow  wizj  kszta towania 
stosunków mi dzy lud mi, b dzie mo na pos u y  si  prawem dla gwarantowania autonomii, 
wolno ci i prywatno ci, uj tych w schemat pluralizmu i wzajemnego szacunku. Procedura 
realizowania tego kszta tu spo ecze stwa nada prawu potrzebn  legit-+ymizacj , przy czym 
konkretne rozwi zania prawne i sposób wyk adni przepisów b d  musia y przej  test 
krytycznej oceny moralnej, zw aszcza pod k tem praw cz owieka oraz warto ci dla prawa 
wewn trznych – celowo ci, uczciwo ci, sprawiedliwo ci, s uszno ci itp. W ten sposób, 
tworzenie prawa sta o si  tam równie  instrumentem wype nienia obowi zku, na który 
wskazuje Ronald Dworkin, mówi c, e «rz dz cy musz  traktowa  obywateli z respektem 
i szacunkiem». 

ród o: M. Królikowski, Czyje cele, które warto ci, „Rzeczpospolita” nr 83, 08.04.03 r. 

 

30.1. (3 pkt) 

Wyja nij trzy zasady ograniczania wolno ci jednostki w spo ecze stwie. 

1. Zasada krzywdy: wolno  jednostki mo e by  ograniczona wówczas, kiedy ta 

swym zachowaniem wyrz dza krzywd  innym. 

2. Zasada prawnego moralizmu: wolno  jednostki mo e by  ograniczona 

wówczas, kiedy uwa a si , e s u y to kszta towaniu odpowiednich postaw. 
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3. Zasada paternalizmu: jednostce narzuca si  to, co jest uwa ane za dobre dla 

niej. 

 

 

 

30.2. (1 pkt) 

Podaj interpretacj  poj cia dobra wspólnego wed ug jednej z zasad ograniczania wolno ci 
jednostki w spo ecze stwie.  
 
Dobro wspólne pozwala na jak najszerszy zakres wolno ci jednostki, granic  

tych swobód jest jednak jej bezpiecze stwo osobiste. 

 

 

 

Zadanie 31. (4 pkt) 

 
Przeczytaj zamieszczone teksty i na ich podstawie wykonaj polecenia (31.1.–31.3.). 

 

„Tymczasem sygna y o radykalizowaniu si  elektoratu dochodzi y z du ym 
wyprzedzeniem. Rosn ce bezrobocie, […] zapowiedzi ci  bud etowych, lamazarne 
i nieudolne reformy, ogólnie z y wizerunek rz du spowodowa y generalne zniech cenie 
rzeczywisto ci , przesuni cie spo ecznej sympatii w kierunku […] ugrupowa  nowych (lub 
pozornie nowych), nieskalanych dot d praktycznym sprawowaniem w adzy. 

To widoczny efekt znu enia retoryk  rz dz cych, uwik anych w codzienne 
administrowanie, przemawiaj cych do ludzi j zykiem wyniesionym z posiedze  Rady 
Ministrów. W adza prosi a o cierpliwo , obiecywa a, e przyjdzie czas na efekty 
pozytywnych procesów i  transformacji, usi owa a wyborcy co  wyt umaczy , negocjowa  
z nim, wnioskowa  o  kolejny kredyt zaufania. Ale wyborca nie chcia  czeka , i tak zreszt  
[…] czeka  zbyt d ugo. Gdyby stara  si  prze o y  wyniki tych dziwnych wyborów na jeden 
czytelny komunikat, jaki elektorat – tak e przez nieobecno  przy urnach – wystosowa  
do swoich politycznych elit, to by oby to dramatyczne wo anie: dajcie nam spokój. Dajcie 
nam odpocz  od w asnych nieustaj cych k ótni, chorych ambicji i wiecznych podzia ów, 
przesta cie nami szarpa  nieprzemy lanymi reformami, zmianami na gorsze, cho  niby na 
lepsze, przesta cie nas strofowa  i wychowywa , decydowa  za nas, czy mamy na przyk ad 
robi  zakupy w niedziele. Przesta cie liczy  nasze pieni dze, je li sami prze arci jeste cie 
korupcj . Ale te  has o ,,dajcie nam spokój” oznacza o: przywró cie nam utracone poczucie 
bezpiecze stwa i zacznijcie rz dzi  w sposób przewidywalny. Mniej dworskiej polityki, 
a wi cej zrozumienia dla tych, którzy zarabiaj  700 z  miesi cznie albo i nie”. 

ród o: M. Janicki, W. W adyka, Kto wpu ci  Leppera?, ,,Polityka”, 40 (2318) 2001, s. 3-9. 

 

 
 
 

Nr zadania 30.1 30.2 

Maks. liczba pkt 3 1 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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„Partie – pozbawione etosu, bez tradycji, skupione na w asnej rywalizacji – 
pozmienia y si  na wy szych szczeblach w adzy w grupy wielkich interesów, a w biura 
po rednictwa pracy na szczeblach niskich. Polskie partie sta y si  organizacjami 
partyzanckimi: nie maj  sta ych garnizonów, strategii, zaplecza, regulaminów, nastawione s  
na improwizowane ataki i  obron . Oddzia om wystarczy jaki  jeden prosty znak 
identyfikacji, osoba lidera, has o, wspólne do wiadczenia. Celem akcji jest zaj cie instytucji 
publicznych i opanowanie miejscowej ludno ci.[…] Tym te  mo na t umaczy  niezwykle 
siln  personifikacj  polskiej polityki, a raczej jej witryn. To liderzy (dowódcy) partyjni daj  
twarz swoim partiom, to z  nimi wyborcy, a raczej respondenci kojarz  partyjne szyldy, has a 
i zawo ania, atwiej identyfikuj  swoje sympatie i  antypatie. Z jednej strony, wi c silne 
pozycje przywódców w ich partiach s  oznak  s abo ci tych e partii, z drugiej s  oznak  
niedow adu ca ego systemu politycznego, którego znakami identyfikacyjnymi s  namaszczani 
liderzy i wodzowie, a nie tre ci i sensy polityczne […] S  wielorakie koszta takiej polityki. 
Odrywa si  ona od rzeczywisto ci, od ycia, realizuje si  w permanentnej walce, o miejsca 
w parlamencie przede wszystkim, metodami najbardziej skutecznymi, czyli medialnymi 
i sonda owymi. Robi si  w ten sposób coraz bardziej cyniczna, zw aszcza od 2001 r. Mo na 
zaryzykowa  tak  tez , e w pierwszym okresie, w latach 1989-1993, polska polityka by a 
w najwi kszym stopniu misyjna, podporz dkowana wielkim celom i s u ca bardzo udatnie 
wielkiej reformie i  przemianie. Pó niej wesz a ona w faz  pragmatyczn , co zapewne by o 
wymogiem czasu i  warunków. Niestety, od po owy kadencji AWS, a ju  zdecydowanie po 
zwyci stwie Leszka Millera, przemieni a si  w  polityk  cyniczn , w której cele zosta y 
podporz dkowane instrumentom i socjotechnice – z op akanymi skutkami i nie bez ch tnego 
udzia u w tego rodzaju polityce opozycji. Istniej ca geografia polityczna nijak nie pasuje do 
geografii problemów Polski i jej obywateli”. 

ród o: J. Paradowska, J. Baczy ski, Wyborcy bez wyboru, „Polityka”, 17 (2449), 2004, s. 3-8. 

 

„S dz c z wyniku wyborów nast pi o przesuni cie sympatii ideowych Polaków 
w kierunku warto ci konserwatywnych, tradycyjnych, gdzie liczy si  bezpiecze stwo, tak e 
socjalne, porz dek, surowe prawo i mniejsza ni  dot d tolerancja wobec obyczajowych 
ekstrawagancji i mniejszo ci seksualnych. Okaza o si , e wzorce politycznej poprawno ci, 
spo ecze stwa otwartego, laickiego, nierepresyjnego, lansowane przez cz  wielkomiejskiej 
inteligencji, nie by y przekonuj ce. 

Ugrupowania postuluj ce swobody obyczajowe, liberalizacj  aborcji, rozwa enie 
mo liwo ci formalizacji zwi zków homoseksualnych ponios y sromotn  pora k . Podobnie 
jak ci, którzy wyra nie bronili III RP, Okr g ego Sto u, ustrojowej i gospodarczej 
transformacji, dotychczasowej prywatyzacji.[…] III RP odchodzi a poniewierana, niemodna, 
schy kowa. Na topie znalaz y si  rozliczenia, lustrowanie, dekomunizowanie, oskar enia 
i gro by: Jeszcze chwila, a si  z wami porachujemy, obudzicie si  w innej Polsce, gdzie ju  
nie b dziecie tacy m drzy. 

Nigdy dot d wybory nie by y tak silnie powi zane z atmosfer  rewolucyjnego 
prze omu.[…] Teraz po raz pierwszy prawicowe partie sz y do wyborów z postulatami 
ca kowitego zanegowania przesz o ci, wr cz uniewa nienia dorobku ustrojowych przemian. 
I niezale nie od tego, w jakim stopniu zrealizuj  te obietnice, takie w a nie has a okaza y si  
zwyci skie. Czyli tego wyborcy oczekuj , je li akt wyborczy ma cokolwiek znaczy ”.  

ród o: M. Janicki, W. W adyka, Mniejszo  wybra a wi kszo , ,,Polityka”, 39 (2523) 2005, s. 6-7. 

 
 
31.1. (1 pkt) 

Wska  przedstawione przez autorów dwie przyczyny ewolucji pogl dów politycznych 
Polaków po 1989 roku. 
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lamazarne, nieudolne i nieprzemy lane reformy 

cynizm polityczny 

 
 
 
 
 
31.2. (1 pkt) 

Przedstaw dwie wymieniane przez autorów przyczyny kryzysu polskiego systemu partyjnego. 
 

niespe nienie obietnic wyborczych 

brak stabilnego zaplecza politycznego 

 
 
 
 
 
 
 
31.3. (2 pkt) 

Przedstaw dwa skutki kryzysu systemu partyjnego w Polsce, odwo uj c si  tak e do w asnej 
wiedzy. 
 

poparcie programów politycznych g osz cych tradycyjne warto ci, 

bezpiecze stwo socjalne, porz dek i surowe prawo 

przesuni cie spo ecznej sympatii i poparcia dla ugrupowa , które dot d nie 

uczestniczy y w sprawowaniu w adzy 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nr zadania 31.1 31.2 31.3 

Maks. liczba pkt 1 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 32. (1 pkt) 

 

ród o: http://ludzie.wprost.pl/G/pics/0/3636208/m.jpg 

 

Napisz, jaki problem ilustruje przedstawiony rysunek satyryczny Henryka Sawki. 
 
Ma a frekwencja wyborcza powoduje, e podwa ana jest reprezentatywno  

parlamentu. 

 
 
 
 
Zadanie 33. (30 pkt) 
Uwzgl dniaj c poni szy tekst, opracuj wybrany przez siebie temat. Wykorzystaj przynajmniej 
trzy materia y ród owe zamieszczone w tym arkuszu. 
 
 „Analiza poj cia ojczyzny i jej zwi zku z ojcostwem i rodzeniem t umaczy zasadniczo 
warto  moraln  patriotyzmu. Je li pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowied  
jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowi zuje nas, aby 
czci  ojca i matk . [...] Patriotyzm oznacza umi owanie tego, co ojczyste: umi owanie historii, 
tradycji, j zyka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to mi o , która obejmuje równie  
dzie a rodaków i owoce ich geniuszu. Prób  dla tego umi owania staje si  ka de zagro enie 
tego dobra, jakim jest ojczyzna. [...] Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli 
jako taka, jest te  wielkim obowi zkiem. Analiza dziejów dawniejszych i wspó czesnych 
dowodzi, e Polacy mieli odwag , nawet w stopniu heroicznym, dzi ki której potrafili 
wywi zywa  si  z tego obowi zku, gdy chodzi o o obron  ojczyzny jako naczelnego dobra. 
Nie oznacza to, e w niektórych okresach nie mo na by o dostrzec os abienia tej gotowo ci 
do ofiary, jakiej wymaga o wprowadzanie w ycie warto ci i idea ów zwi zanych z poj ciem 
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ojczyzny. By y to te momenty, w których prywata i tradycyjny polski indywidualizm dawa y 
o sobie zna  jako przeszkody. [...] 
 To samo  kulturalna i historyczna spo ecze stw jest zabezpieczana i o ywiana przez 
to, co mie ci si  w poj ciu narodu. Oczywi cie, trzeba bezwzgl dnie unika  pewnego ryzyka: 
tego, a eby ta niezbywalna funkcja narodu nie wyrodzi a si  w nacjonalizm. XX stulecie 
dostarczy o nam pod tym wzgl dem do wiadcze  skrajnie wymownych, równie  w wietle 
ich dramatycznych konsekwencji. W jaki sposób wyzwoli  si  od tego zagro enia. 
Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, e uznaje dobro w asnego narodu i tylko 
do niego d y, nie licz c si  z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako mi o  ojczyzny, 
przyznaje wszystkim innym narodom takie same prawo jak w asnemu, a zatem jest drog  do 
uporz dkowanej mi o ci spo ecznej”. 

 
ród o: Jan Pawe  II, Pami  i to samo , Kraków 2005, s. 71–73.  

 
Temat 1. 

Skonfrontuj koncepcj  programow  Unii Europejskiej (warto ci i relacje mi dzy UE 
a Pa stwami Cz onkowskimi) i zasady jej pomocniczego dzia ania z poj ciem ojczyzny, 
dobra wspólnego i patriotyzmu. Czy dostrzegasz w niej zagro enie dla to samo ci narodu 
politycznego, czy szans  dla jego promocji? Omów dwa przyk ady. 
 
Temat 2. 

Powo uj c si  na zaprezentowane teksty ród owe, przedstaw, jakie s  cechy jawnego ycia 
publicznego we wspó czesnej demokracji (omów trzy cechy). W jaki sposób mog  one 
pozwoli  na rozwój „prywaty i tradycyjnego polskiego indywidualizmu”, a w jaki pomóc 
w realizacji dobra wspólnego? Wymie  dwa przyk ady rozwi za  mog cych zagwarantowa  
to ostatnie. 
 

Wybieram temat nr  ......... 

Temat 1 

 

Unia Europejska opiera si  na okre lonych warto ciach, które warunkuj  

kszta t jej instytucji, ich dzia ania, relacje mi dzy organami wspólnotowymi 

a  pa stwami cz onkowskimi oraz charakter instrumentów prawnych. Mimo e 

u  podstaw powstania Unii Europejskiej znajdowa a si  koncepcja wspó pracy 

gospodarczej, to zgodnie z zamierzeniem ojców zjednoczonej Europy mia a ona 

s u y  budowie spo ecze stwa europejskiego opartego na takich warto ciach, 

jak pokój, poszanowanie podmiotowo ci ludzi i  kultur oraz rozwój wspó pracy 

w tych dziedzinach. W zwi zku z tym, do podstawowych idei Unii Europejskiej, 

niezatraconych  mimo  fiaska  Traktatu  Konstytucyjnego,  nale y poszanowanie  

 

Nr zadania 32 33.1 33.2 33.3 

Maks. liczba pkt 1 28 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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godno ci osoby ludzkiej i praw cz owieka, obrona demokracji, wolno ci 

i  równo ci obywateli Unii i pa stw cz onkowskich, jak równie  organizowanie 

dzia a  Unii Europejskiej na zasadach solidarno ci, pomocniczo ci 

i  proporcjonalno ci.  

Nie ma w tpliwo ci, e integracja europejska stanowi wyzwanie dla 

tradycyjnych warto ci i poj , czasem odbierane jako zagro enie. Do zespo u 

tych warto ci nale y idea ojczyzny (rozumianej jako zbiorowo  kulturowa, 

narodowa i jako system warto ci), oparta na silnie podkre lanej koncepcji 

pa stwa narodowego. Wi e si  z ni  idea patriotyzmu wyrastaj ca 

z  do wiadczenia obrony to samo ci narodowej przed obcymi wp ywami. W  tym 

kontek cie pojawia si  te  doktryna dobra wspólnego – dzia ania 

zorientowanego na identyfikacj  i obron  interesu wyrastaj cego ponad sum  

interesów jednostkowych – przez niektórych wpisywana w kontekst integracji 

europejskiej.  

Wydaje si , e szereg tych obaw jest z udnych. Zgodnie z zapisami 

„Traktatu ustanawiaj cego Konstytucj  dla Europy”, który stanowi przecie  

zbiór obowi zuj cych praw, w centrum funkcjonowania UE znajduje si  

podmiotowo  pa stw cz onkowskich. Wyra a j  przekonuj co mocne 

akcentowanie roli zasady pomocniczo ci, zgodnie z któr  Unia podejmuje 

dzia ania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego 

dzia ania nie mog  zosta  osi gni te w sposób wystarczaj cy przez pa stwa 

cz onkowskie. Uznaje ona pierwsze stwo dzia a  pa stw cz onkowskich, 

natomiast swoje kompetencje uzasadnia trosk  o prawid ow  realizacj  

przywo anych przeze mnie na pocz tku warto ci, które UE chroni. Z drugiej 

strony pragn  zwróci  uwag  na rol  prawa wtórnego europejskiego 

(dyrektywy, rozporz dzenia itp.), które zgodnie z zasadami prawnego moralizmu 

lub paternalizmu (jest o nich mowa w tek cie Micha a Królikowskiego 

pt.  „Czyje cele, które warto ci”) mo e kreowa  okre lon , w asn  wizj  

porz dku prawnego. Nadu ywanie dzia a  odwo uj cych si  do tych zasad, 

mog oby z kolei doprowadzi  do ograniczania tych prawnych rozwi za  

krajowych, które chroni  odpowiednio zidentyfikowane dobro wspólne. Obawa, 
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któr  wyrazi am, zostaje jednak os abiona dzi ki respektowaniu zasad 

proporcjonalno ci i pomocniczo ci oraz uznawaniu podmiotowo ci pa stw 

cz onkowskich. Organy UE nie mog  – przynajmniej teoretycznie – narzuca  

danemu narodowi swojej woli wbrew dobru wspólnemu, o ile da si  je pogodzi  

z warto ciami wspólnymi dla wszystkich narodów europejskich.  

Trudno nie spostrzec, e integracja europejska nie stanowi realnego 

zagro enia dla prawid owo uj tego poj cia patriotyzmu i ojczyzny. Jak zauwa a 

Jan Pawe  II, serce ka dego narodu politycznego i kulturowego, a zatem 

takiego, który zwi zany jest z to samo ci  kulturowo-historyczn , stanowi 

poj cie ojczyzny – tego, co ojczyste, zwi zane z dziedzictwem rodaków, dobrem 

bliskim ka demu z nas i jednocze nie przez nas wszystkich dzielonym. Jest nim 

równie  poj cie patriotyzmu, które podkre la znaczenie narodu i ojczyzny, ale 

jednocze nie nie przeradza si  w zamkni ty i niech tny innym nacjonalizm. 

Pozwala obra  „drog  do uporz dkowanej mi o ci spo ecznej”, a przecie  nie 

sposób zaprzeczy , e droga ta opiera si  na poszanowaniu dobra wspólnego 

tak poszczególnych narodów, jak i „narodu europejskiego”, uznaniu zasady 

pomocniczo ci i pluralizmu. 

Wskazuje si , e integracja europejska mo e stanowi  sama z siebie 

zaprzeczenie tradycyjnego uj cia idei pa stwa narodowego. W wietle 

powy szych uwag taka teza nie wydaje si  do ko ca trafna. Warto chyba 

powo a  si , parafrazuj c nieco, raz jeszcze na Jana Paw a II, który 

przestrzegaj c nas przed nadmiernym indywidualizmem i prywat , oponowa  

przeciwko nadmiernym tendencjom separatystycznym odnosz cym si  

do podmiotowo ci wspólnot kulturowych. Prawd  jest, e proces integracji 

powoduje, e pa stwa przestaj  by  typowymi suwerenami, w pe ni niezale nymi 

od zewn trznego podmiotu, ale staj  si  cz onkami wspólnego 

i  zorganizowanego dzia ania, które przez przyj cie pewnej formy 

organizacyjnej ogranicza ich niezale no . Jednak z drugiej strony wspiera 

realizacj  dzielonych przez nie celów i warto ci, stanowi c dla narodu kolejn  

szans  jego promocji.  
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Temat 2 

 

Jedn  z najwa niejszych cech wspó czesnych demokracji, wyrastaj cych 

z tradycji obywatelstwa i liberalizmu, jest jawno  ycia publicznego. Stanowi 

to nie tylko przywilej wypracowany w do wiadczeniu historycznym i rozwoju 

my li politycznej, ale istotny sk adnik gwarancji praw jednostki i mniejszo ci, 

jak równie  mechanizmów kontrolnych sprawowania w adzy publicznej. 

Do najwa niejszych cech jawnego ycia publicznego we wspó czesnej 

demokracji nale y zaliczy : usankcjonowany pluralizm pogl dów i argumentacji 

w  debatach publicznych, uczestnictwo ugrupowa  politycznych w debacie 

publicznej, które jest niejednokrotnie kszta towanie przez ch  uzyskania 

poparcia spo ecznego dla konkretnych rozwi za  spo ecznych i prawnych, 

w  ko cu – odpowiedzialno  polityczn , która pozwala realizowa  mechanizmy 

weryfikacji prawdomówno ci, sprawno ci i rzetelno ci samych polityków, jak 

równie  podejmowanych przez nich dzia a .  

Nie ma w tpliwo ci, e wszystkie elementy jawnego ycia publicznego s  

podatne na dysonans jaki wyst puje mi dzy ide  dobra wspólnego i tendencj  

do „tradycyjnego polskiego indywidualizmu i prywaty”, o której pisze Jan 

Pawe  II. Idea dobra wspólnego ukierunkowuje wspólne dzia anie na realizacj  

tego, co wyrasta ponad sum  interesów jednostkowych. Indywidualizm 

zniekszta ca tak wypracowany kompromis daniem uwzgl dnienia prywatnego 

interesu, niezale nie od jego relacji do dobra wspólnego. 

Analizuj c wspomniany dysonans, trzeba zwróci  uwag  na znu enie 

retoryk  rz dz cych i brakiem wymiernych efektów realizacji programów 

politycznych, nieustaj ce k ótnie i rozczarowanie spowodowane brakiem 

dzia ania polityków na rzecz dobra wspólnego (o problemach tych pisz  

M.  Janicki, W. W adyka). Wobec powy szego zanika rozumienie idei dobra 

wspólnego. J zyk ycia publicznego, zamiast przejrzycie definiowa  realizowane 

cele (nawet te, które podlegaj  ograniczeniom wynikaj cym ze stosowania zasad 

prawnego moralizmu, pluralizmu lub zasady krzywdy) staje si  nieprzejrzysty. W 

zwi zku z tym koncepcja odpowiedzialno ci politycznej wymyka si  kryteriom 
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racjonalnej oceny odnoszonej do idei dobra wspólnego. W konsekwencji zasady 

i programy polityczne – jak wskazuje to K. Minoque – trac  intelektualn  

spójno , staj c si  podatne na bie cy koniunkturalizm, jak e odleg y od dobra 

wspólnego, a zarazem jak e bliski tradycji pejoratywnie ocenianego 

indywidualizmu i partykularyzmu. Przestaj  te  niejednokrotnie odgrywa  

decyduj c  rol  w yciu publicznym.  

Przedstawione wy ej zagro enia dla realizacji idei dobra wspólnego 

nale y oceni  jako realne i powa ne. Co mo e stanowi  dla nich przeciwwag ? 

Z pewno ci  stanowi  j  cykliczne wybory powszechne, które s  

najpowa niejszym sprawdzianem odpowiedzialno ci politycznej. Czy  nie jest 

znacz ce, e ponad po owa pos ów nie zostaje wybrana na nast pn  kadencj , 

co z pewno ci  stanowi odpowied  na polityk  cyniczn , o której pisze 

J.  Paradowska i J.  Baczy ski. Drug  przeciwwag  jest oczywi cie 

funkcjonowanie wolnych i niezale nych mediów. To one mog  ukazywa , 

e programy, które bior  pocz tek w szczytnych ideach, mog  ulec w praktyce 

wypaczeniu, powoduj c e realizacje konkretnych programów politycznych 

s  dalekie od zamierzonego efektu. One te  mog  ukazywa  wzorce 

post powania w yciu publicznym, odwo uj ce si  do ogólnie przyj tego systemu 

warto ci. B d c cz ci  ycia publicznego mog  wi c ukierunkowywa  

dzia ania podejmowane w spo ecze stwie demokratycznym nie tyle w kierunku 

„prywaty i tradycyjnego polskiego indywidualizmu”, ile w  stron  troski o dobro 

wspólne.  

 

Jak e przekonuj co brzmi  w tym kontek cie s owa Jana Paw a II, 

e nawet programy si gaj ce do naszego poczucia sprawiedliwo ci, najbardziej 

dla nas bliskiego, mog  w praktyce zaprzeczy  jej istocie. 
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Brudnopis (nie podlega ocenie) 
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