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MWO-P1_1P-072 

EGZAMIN MATURALNY 

Z WIEDZY  

O  SPO ECZE STWIE 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2007 
 

 

 

 
 

 

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 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom podstawowy 
2

W zadaniach 1 – 6 zakre l jedn  w a ciw  odpowied . 

 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Cz owiek jest istot  spo eczn , poniewa  

A) jego osobowo  zale y od indywidualnych cech (np. temperamentu). 

B) musi je  i oddycha . 

C) mo e y  i rozwija  si  tylko w ród innych ludzi. 

D) posiada zdolno  homeostazy. 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Struktur  spo ecze stwa, w której uwzgl dnia si  poziom wykszta cenia i kultury oraz 

styl ycia nazywamy 

A) klasow . 

B) warstwow . 

C) demograficzn . 

D) zawodow . 

 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Jednym z elementów charakteryzuj cych pa stwo demokratyczne jest 

A) kontrola wszystkich dziedzin ycia spo ecznego. 

B) podporz dkowanie instytucji spo ecznych w adzy pa stwowej. 

C) swoboda zrzeszania si  obywateli i dzia alno ci politycznej. 

D) wymuszenie zachowa  oczekiwanych przez w adze. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
G osicielem teorii zak adaj cej powstanie pa stwa w wyniku walki klas by  

A) Fryderyk Nietzsche. 

B) Jean Jacques Rousseau. 

C) Ludwik Gumplowicz. 

D) Karol Marks. 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Polityka – to  

A) sztuka rz dzenia pa stwem. 

B) ogó  norm reguluj cych stosunki mi dzy lud mi. 

C) zasada nakazuj ca przekazanie ka demu tego, co s usznie mu si  nale y. 

D) kszta towanie osobowo ci przez przekazywanie warto ci, norm i wzorców. 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom podstawowy 
3

Zadanie 6. (1 pkt) 
Stowarzyszenie jest to 

A) grupa spo eczna, która obejmuje ludno  danego województwa. 

B) organizacja powo ana do obrony interesów pracowniczych obywateli. 

C) najwy sza polityczna forma organizacji spo ecze stwa. 

D) dobrowolne zrzeszenie ludzi skupionych wokó  wspólnych celów. 

 

W zadaniach 7 – 9 zaznacz, które zdania s  prawdziwe, a które fa szywe, wpisuj c  

w odpowiednie miejsce w tabeli Prawda (zdanie prawdziwe) lub Fa sz (zdanie fa szywe). 

 

 

Zadanie 7. (4 pkt) 
Samorz d terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 Zdania 
Prawda 

lub Fa sz 

A) 
Organ stanowi cy samorz du terytorialnego na szczeblu województwa 

nosi nazw  sejmiku województwa. 

 

B) 
Prowadzenie przez gmin  akt stanu cywilnego mieszka ców nale y 

do jej zada  w asnych. 

 

C) 
Województwo ma charakter rz dowo-samorz dowy, a w adz  sprawuj  

tam organy samorz du terytorialnego i organy administracji rz dowej. 

 

D) Wojewoda pe ni funkcj  przewodnicz cego zarz du województwa. 
 

  

Zadanie 8. (4 pkt) 
Wspó czesna my l polityczna 

 

 Zdania 
Prawda 

lub Fa sz 

A) 
Apartheid zak ada mo liwo  wspó pracy obywateli ró nych ras 

i kolorów skóry, jako równorz dnych partnerów. 

 

B) 
My l liberalna zak ada umocnienie w asno ci prywatnej i stworzenie 

warunków dla rozwoju cz owieka poprzez poszerzanie jego wolno ci. 

 

C) 
My l socjaldemokratyczna zak ada spe nianie przez pa stwo funkcji 

socjalnej i zapewnienie równo ci spo ecznej przez wyrównanie szans. 

 

D) 
Konserwatyzm zak ada polityk  g bokiej interwencji pa stwa w sfer  

gospodarcz .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt         
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Zadanie 9. (4 pkt) 
Polska polityka zagraniczna 

 

 Zdania 
Prawda 

lub Fa sz

A) 
Kompetencje organów w adzy pa stwowej w zakresie polityki 

zagranicznej s  okre lone przez ustaw  zasadnicz . 

 

B) 
Priorytetem polskiej polityki zagranicznej w latach 1989 – 2005 by  sojusz 

z ZSRR i Rosj . 

 

C) 

Na mocy zawartego w 1990 roku traktatu granicznego RFN i RP uzna y 

obecn  granic  polsko-niemieck  za nienaruszaln  i ostatecznie 

uregulowan . 

 

D) 

Zaanga owanie Polski w walk  z terroryzmem i opowiedzenie si  po 

stronie USA w wojnie z Irakiem wp yn o na polepszenie stosunków 

Rzeczypospolitej Polskiej z RFN i Francj . 

 

 

 

W zadaniach 10 – 13 przyporz dkuj odpowiednie liczby do liter, wpisuj c w a ciw  

liczb  obok litery, np. F) 7.  

 

Zadanie 10. (4 pkt) 
Przyporz dkuj organizacjom w a ciwe im opisy. 

 

Organizacja Opisy 

A) Organizacja 

Bezpiecze stwa  

i Wspó pracy 

w Europie 

1. Organizacja powo ana 5 maja 1949 roku w Londynie dla 

realizacji idei wolno ci Europy przez rozwój wspó pracy 

pa stw w dziedzinie politycznej, gospodarczej i kulturalnej 

oraz ochrony praw cz owieka i obywatela.  

B) Organizacja Paktu 

Pó nocnoatlantyckiego 

2. Organizacja mi dzynarodowa dzia aj ca na rzecz 

bezpiecze stwa zbiorowego w Europie oraz pokojowej 

wspó pracy w dziedzinie ekonomii, kultury, techniki i nauki 

mi dzy pa stwami cz onkowskimi. Jej poprzedniczka – 

w  Dokumencie Kopenhaskim z 1990 roku – okre li a 

standard ochrony praw cz onków mniejszo ci narodowych 

i  etnicznych w Europie.  

C) Rada Europy 

3. Organizacja polityczno-wojskowa powsta a jako sojusz 

zbiorowej obrony, gwarantuj cy swoim cz onkom 

wzajemn  pomoc w przypadku agresji wroga. Sojusz zosta  

podpisany w Waszyngtonie. 

D) Organizacja Narodów 

Zjednoczonych 

4. Organizacja zrzeszaj ca szefów rz dów pa stw 

cz onkowskich Unii Europejskiej. G ównym jej celem jest 

prowadzenie nieoficjalnych rozmów, w trakcie których 

podejmowane s  decyzje najwy szej wagi w sprawach 

politycznych i gospodarczych. 

 

5. Organizacja powo ana w 1945 r. na konferencji w San 

Francisco w celu utrzymania bezpiecze stwa na wiecie 

oraz rozwijania mi dzynarodowej wspó pracy politycznej, 

spo ecznej i kulturalnej. 

 

A) ………, B) ………, C) ………, D) ……… 
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Zadanie 11. (3 pkt) 
Do danej dziedziny prawa przyporz dkuj rodzaj sprawy. 

 

Dziedzina prawa Rodzaj sprawy 

A) Prawo karne 
1. Kierownik sklepu odmówi  sprzeda y towaru z  oznaczon  

cen , wystawionego na widok publiczny. 

B) Prawo cywilne 
2. Pracownik firmy budowlanej od kilku miesi cy nie 

otrzymuje wynagrodzenia za wykonywan  prac . 

C) Prawo pracy 
3. Obywatel dokona  rozboju z u yciem broni lub innego 

niebezpiecznego narz dzia. 

 
4. Obywatel polski nie mo e podj  studiów na uczelni 

ameryka skiej, poniewa  nie uzyska  wizy wjazdowej. 

 

 

A) ………, B) ………, C) ……… 

 

 

Zadanie 12. (3 pkt) 
Dopasuj odpowiednie kompetencje do w a ciwych instytucji w adzy s downiczej. 

 

Instytucje w adzy s downiczej Kompetencje 

A) Trybuna  Konstytucyjny 
1. Rozpoznaje rodki odwo awcze od orzecze  

wojewódzkich s dów administracyjnych.  

B) Rzecznik Praw Obywatelskich 

2. Orzeka w sprawach nadrz dno ci i podleg o ci 

organizacyjnej w stosunkach pomi dzy organami 

administracji publicznej. 

C) Naczelny S d Administracyjny 

3. Stoi na stra y wolno ci, praw cz owieka i obywatela 

okre lonych w Konstytucji oraz innych aktach 

normatywnych. 

 

4. Orzeka o zgodno ci przepisów prawa, wydawanych 

przez centralne organy pa stwowe, z konstytucj , 

ratyfikowanymi umowami mi dzynarodowymi 

i  ustawami.  

 

 

A) ………, B) ………, C) ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 9. 10. 11. 12. 

Maks. liczba pkt 4 4 3 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 13. (5 pkt) 
Napisz nazwiska postaci odpowiadaj ce przedstawionym biogramom.  

 

A) Zmar y w 2004 roku prezydent USA (przez dwie kadencje w latach 1981–1989) skutecznie 

d y  do przywrócenia presti u i znaczenia tego pa stwa w wiecie. Narzuci  ZSRR wy cig 

zbroje , co pogorszy o sytuacj  ekonomiczn  tego kraju. Popiera  polskie d enia 

do niepodleg o ci, w tym dzia alno  NSZZ “Solidarno ”. 

B) Wybitny przywódca Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, kanclerz RFN w latach  

1969–1974, jeden z g ównych ideologów socjaldemokracji europejskiej, rzecznik polityki 

normalizacji stosunków RFN z ZSRR i Polsk , za co zosta  uhonorowany Pokojow  

Nagrod  Nobla w 1971 r. 

C) Przywódca ZSRR w latach 1985–1991. Jedyny prezydent  ZSRR. Zapocz tkowa  proces 

transformacji ustrojowej obejmuj cy tzw. pieriestrojk , g asnost (jawno ) i uskorienie 

(przy pieszenie). Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1990 r. 

D) Premier Wielkiej Brytanii w latach 1979–1990, autorka szeregu reform spo ecznych 

i  gospodarczych w duchu ideologii konserwatywnej i gospodarki wolnorynkowej. 

Sceptyczna wobec europejskiej integracji, w 1982 r. odpowiedzia a zbrojnie na argenty ski 

atak na Falklandy. 

E) Minister spraw zagranicznych Francji w latach 1948–1953, gor cy or downik 

porozumienia francusko-niemieckiego i integracji europejskiej. Wspó tworzy  Europejsk  

Wspólnot  W gla i Stali w 1951 r. Uwa any jest za jednego z ojców integracji 

europejskiej. 

 

A) ................................................................................................................................................. 

B) ................................................................................................................................................. 

C) ................................................................................................................................................. 

D) ................................................................................................................................................. 

E) ................................................................................................................................................. 

 

 

Zadanie 14. (2 pkt)  
W ród wymienionych pi ciu wydarze  wska  to, które chronologicznie by o pierwsze 

i to, które by o ostatnie. 

W tabeli obok wydarzenia pierwszego (chronologicznie) umie  liczb  1, obok ostatniego 

– liczb  5. 

 

Polska na drodze do Unii Europejskiej 

Wydarzenie 
 

A) Przeprowadzenie referendum w sprawie przyst pienia Polski do Unii Europejskiej. 
 

B) Przyst pienie Polski do NATO. 
 

C) Z o enie przez Polsk  wniosku o przyst pienie do Unii Europejskiej. 
 

D) Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej. 
 

E) Uroczyste podpisanie traktatu akcesyjnego w Atenach. 
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Zadanie 15. (5 pkt) 
Zapoznaj si  z zamieszczonym poni ej plakatem i wykonaj polecenia. 

www.attac.org.pl 

A) Jednym z problemów, który podejmuj  twórcy plakatu, jest prawo do ycia. Napisz, 

do której generacji praw jest ono zaliczane. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

B) Nazwij problem ekonomiczny wyst puj cy we wspó czesnym wiecie przedstawiony 

na plakacie.  

 

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

 

C) Podaj propozycje trzech dzia a , które rz dy pa stw rozwini tych mog  

podejmowa , by rozwi za  problemy przedstawione na plakacie. 

 

…………………………………………………………………………………………….…

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

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

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

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

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

Nr zadania 13. 14. 15. 

Maks. liczba pkt 5 2 5 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 16. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego oraz wiedzy w asnej wska  dwie ró nice mi dzy 

immunitetem materialnym i formalnym. 

 

Konstytucja RP z 1997 roku zna obydwa rodzaje immunitetu parlamentarnego. Dzi ki 

immunitetowi materialnemu pose  (senator) nie mo e by  poci gni ty do odpowiedzialno ci 

za swoj  dzia alno  wchodz c  w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, 

ani po jego wyga ni ciu. Za tak  dzia alno  odpowiada tylko przed Sejmem (pose ) 

lub Senatem (senator). W przypadku za  naruszenia praw osób trzecich mo e by  poci gni ty 

do odpowiedzialno ci tylko za zgod  izby. Konstytucja zna te  immunitet formalny, który 

polega na tym, e pose  (senator) od dnia og oszenia wyników wyborów do dnia wyga ni cia 

mandatu nie mo e by  poci gni ty do odpowiedzialno ci karnos dowej bez zgody izby, chyba 

e sam wyrazi na to zgod  […]. 
W. Skrzyd o, Leksykon wiedzy o pa stwie i Konstytucji, Warszawa 2003, s. 39. 

 

 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 17. (4 pkt)  
Na podstawie tekstu i wiedzy w asnej wykonaj podane poni ej polecenia.  

 

Pierwszy wniosek zg osili pi sudczycy i socjali ci 2 kwietnia 1924 r. Chodzi o o poci gni cie 

do odpowiedzialno ci konstytucyjnej by ego ministra przemys u i handlu, a nast pnie skarbu 

W adys awa Kucharskiego. Kucharskiemu zarzucano, e „przez swoje dzia anie w czasie 

i zakresie swego urz dowania z w asnej winy wyrz dzi  Skarbowi Pa stwa szkod ”, jak 

precyzyjnie wyliczono, w wysoko ci 2 567 358 franków szwajcarskich. 

A. Garlicki, Armata na lepaki, „Polityka”, 5 listopada 2005. 

 

A) Podaj nazw  organu w adzy s downiczej, który rozstrzyga obecnie 

w Rzeczypospolitej Polskiej o odpowiedzialno ci cz onków Rady Ministrów 

w sytuacjach podobnych do opisanych w tek cie. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

B) Wymie  trzy powody, dla których cz onkowie rz du mog  zosta  postawieni przed 

wymienionym w podpunkcie A) organem w adzy s downiczej. 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 18. (3 pkt) 
Nazwij trzy podstawowe funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

A) ........................................................................................................................................... 

B) ........................................................................................................................................... 

C) ........................................................................................................................................... 

 

Zadanie 19. (3 pkt) 
Uzupe nij poni sze zdania, wpisuj c w a ciwe dane w wykropkowane miejsca. 

 

Dokonany przez organizacj  Al-Kaida zamach na wiatowe Centrum Handlu (WTC) mia  

miejsce (podaj dzie , miesi c i rok) 1) …………………………………… . Po zamachu  

w stosunkach polsko-ameryka skich nast pi o zacie nienie wspó pracy w zwalczaniu 

terroryzmu. Pod egid  wspólnej dzia alno ci antyterrorystycznej w 2003 roku polskie 

jednostki wojskowe wzi y udzia  w ataku koalicji na (podaj nazw  kraju) 

2) ……………………….. . W maju 2003 roku ówczesny prezydent USA (podaj imi   

i nazwisko) 3) …………………………………………………., podczas wizyty w Polsce 

podzi kowa  polskim w adzom za walk  z mi dzynarodowym terroryzmem. 

 

Zadanie 20. (8 pkt) 
Przeczytaj tekst ród owy. Na jego podstawie oraz wiedzy w asnej wykonaj podane 

poni ej polecenia. 
 

Rz d potrzebuje wsparcia 231 pos ów – przy za o eniu, e na sali nikogo nie zabraknie. 

Policzmy. PO (133 pos ów) i SLD (55) mówi  premierowi Marcinkiewiczowi „nie”. PiS ma 

154 pos ów (plus Jacka Kurskiego, który rz d poprze), „za” b dzie Mniejszo  Niemiecka 

(2). Brakuje 74 g osów. 
W. Szacki, Kto poprze rz d PiS, „Gazeta Wyborcza”, 4 listopada 2005.  

 

A) Podaj, kto zgodnie z Konstytucj  Rzeczypospolitej Polskiej desygnuje szefa rz du. 

……………………………………………………………………………………………… 

B) Napisz, czego dotyczy wniosek, który przedstawia sejmowi Prezes Rady Ministrów 

w  ci gu 14 dni od powo ania go przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
Nr zadania 16. 17. 18. 19. 

Maks. liczba pkt 2 4 3 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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C) Podaj, jak okre la si  w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przytoczon  w tek cie 

liczb  231 g osów. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

D) Napisz, co powinien zrobi  Prezydent RP, gdy nie uda si  powo a  Rady Ministrów  

w procedurze „trzech kroków”. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

E) Rozwi  skróty nazw partii wymienionych w tek cie. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

F) Napisz, na czyj wniosek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje zmian 

w  sk adzie Rady Ministrów. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 21. (8 pkt) 
Na podstawie analizy tabeli i w asnej wiedzy wykonaj zamieszczone poni ej polecenia. 

 

Kraje wst puj ce do Unii (stan na rok 2003) 

Kraj 
Obszar  

w tys. km2 

Ludno   

w mln 

PKB 

w mld 

euro 

Dochód na g ow  

wed ug parytetu 

si y nabywczej  

w tys. euro 

Wzrost 

PKB 
Inflacja 

Bezrobocie 

w % 

Cypr 9,2 0,7 11,3 18,9 1,9 4,0 4,4 

Czechy 78,9 10,2 75,7 15,5 2,9 0,1 7,8 

Estonia 45,2 1,3 7,4 10,5 4,7 1,3 10,1 

Litwa 65,3 3,4 16,1 10,6 9,0 -1,2 12,7 

otwa 64,6 2,4 9,2 9,0 7,5 2,9 10,5 

Malta 0,3 0,4 4,4 16,8 2,8 2,6 8,2 

Polska 312,7 38,2 185,2 10,4 3,7 0,8 19,2 

S owacja 49,0 5,4 28,8 11,8 4,2 8,4 17,1 

S owenia 20,3 2,0 24,5 17,2 2,3 5,6 6,5 

W gry 93,0 10,1 73,2 13,4 2,9 4,7 5,8 
W. Gadomski, Nowa dziesi tka w Unii, „Gazeta Wyborcza”, 10 maja 2004.  

 

A) Wpisz nazwy dwóch wymienionych w tabeli pa stw niezaliczanych do krajów 

postkomunistycznych. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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B) Podaj nazw  kraju postkomunistycznego, który mia  w 2003 r. najwy szy dochód na 

g ow  mieszka ca oraz podaj wysoko  tego dochodu.  

nazwa kraju – ………………………………………………………………………… 

wysoko  dochodu – …………………………………………………………………. 

C) Podaj nazw  kraju postkomunistycznego, który mia  w 2003 r. najni szy dochód 

na g ow  mieszka ca oraz podaj wysoko  tego dochodu.  

nazwa kraju – ………………………………………………………………………… 

wysoko  dochodu – …………………………………………………………………… 

 

D) Wymie  dwie przyczyny, które wp yn y na lepsze wyniki gospodarcze Malty 

i  Cypru w 2003 r. 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

E) Wymie  dwie przyczyny, które wp yn y na to, e Litwa, otwa i Estonia by y 

w 2003 r. jednymi z najbiedniejszych krajów kandyduj cych do Unii. 
 

…………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

F) Wymie  nazwy dwóch pa stw, w których odsetek bezrobotnych w 2003 r. by  

najwy szy.  

 

………………………………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 20. 21.

Maks. liczba pkt 8 8 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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Zadanie 22. (12 pkt) 
Zapoznaj si  z zamieszczonymi materia ami ród owymi i wykonaj polecenia. 

 

 

22.1. Na postawie tabeli odpowiedz na poni sze pytania. (9 pkt) 

 

Tabela. INDEKS PERCEPCJI (POSTRZEGANIA) KORUPCJI (IPK) 

Wynik indeksu percepcji korupcji dotyczy postrzegania stopnia korupcji przez biznesmenów 

i analityków. Ocena ryzyka zawiera si  w przedziale mi dzy 10 punktów – brak korupcji  

a 0 punktów – wysoka korupcja. 

 

Miej-

sce w 

rankin-

gu 

1997 

Pa stwo 
Ocena 

1997 

Miej-

sce w 

rankin-

gu 

2003 

Pa stwo 
Ocena 

2003 

Miej-

sce w 

rankin-

gu 

2005 

Pa stwo 
Ocena 

2005 

1 Dania 9,9 1 Finlandia 9,7 1 Islandia  9,7 

2 Finlandia 9,5 2 Islandia 9,6 Finlandia  9,6 

3 Szwecja 9,4 Dania 9,5 
2 Nowa 

Zelandia 
9,6 

4 
Nowa 

Zelandia 
9,2 

3 
Nowa 

Zelandia 
9,5 4 Dania 9,5 

5 Kanada 9,1 5 Singapur 9,4 5 Singapur  9,4 

6 Holandia 9,0 6 Szwecja 9,3 6 Szwecja  9,2 

7 Norwegia 8,9 7 Holandia 8,9 7 Szwajcaria  9,1 

8 Australia 8,9 Australia 8,8 8 Norwegia 8,9 

9 Singapur 8,7 Norwegia 8,8 9 Australia 8,8 

10 Austria 8,7 
10 Luksemburg 8,6 

8 

Szwajcaria 8,8 
11 Holandia  8,6 

29 Polska 5,1 64 Polska 3,6 70 Polska  3,4 
Opracowano na podstawie: www.halat.pl/korupcja.html oraz www.transparency.pl  

 

A) Okre l i opisz tendencje w postrzeganiu korupcji w Polsce mi dzy rokiem 1997 

a 2005, zobrazowane w tabeli indeksu percepcji korupcji. Oce  konsekwencje dla 

Polski wynikaj ce ze zmiany jej pozycji w tym rankingu. Ocen  uzasadnij.  

 

Napisz, jaki by  poziom korupcji w Polsce w latach 1997–2005 i opisz tendencj . 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom podstawowy 
13

Oce  i uzasadnij konsekwencje, jakie dla Polski wynikaj  z przedstawionego 

w  tabeli stanu korupcji w kraju.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

B) Wypisz nazwy trzech pa stw, w których – w ocenie badanych – w analizowanym 

w tabeli okresie nast pi  najwi kszy spadek poziomu korupcji.  

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

C) Wypisz nazwy trzech pa stw, w których – w ocenie badanych – w analizowanym 

w tabeli okresie nast pi  najwi kszy wzrost poziomu korupcji.  

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

D) Zaznacz, które zdania odnosz ce si  do pierwszych dziesi ciu pa stw w rankingu 

z 2003 r. s  prawdziwe, a które fa szywe, wpisuj c w odpowiednie miejsce w tabeli 

Prawda (zdanie prawdziwe) lub Fa sz (zdanie fa szywe).  
 

 
Zdanie 

Prawda lub 

Fa sz 

1. Pa stwa te s  postrzegane jako najmniej skorumpowane w wiecie.  

2. Wszystkie te pa stwa nale  do Unii Europejskiej.  

3. Wszystkie te pa stwa zaliczane s  do grona pa stw demokratycznych.  

4. 
Wed ug danych IPK korupcja w Norwegii w 2003 roku by a wy sza ni  

w  pozosta ych 9 pa stwach. 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 22.1. 

Maks. liczba pkt 9 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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22.2.  W zadaniu zamieszczone zosta y wykresy przedstawiaj ce wyniki 

przeprowadzonego przez mi dzynarodowy instytut badawczy GfK w 2004 roku badania 

opinii publicznej w 14 pa stwach Europy po wi conego korupcji. Wykorzystuj c 

podane dane, wykonaj polecenia. (3 pkt) 

 

Wykres nr 1. Pytanie do respondentów: „Czy w waszym kraju wyst puje zjawisko korupcji?” 

96%
92% 90% 88% 88%

72% 64%
59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bu garia Polska Rosja S owenia Ukraina W gry Czechy Estonia

odpowiedzi: TAK

Korupcja powszechna, „Rzeczpospolita”, 19 maja 2004. 

 

Wykres nr 2. Pytanie do respondentów: „Czy dajesz apówki?” 

58% 58%
55%

52% 51%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Rumunia Litwa Ukraina W gry S owacja Polska

odpowiedzi: TAK

Korupcja powszechna, „Rzeczpospolita”, 19 maja 2004. 
 

A) Na podstawie analizy wykresu nr 1 podaj nazw  kraju, którego obywatele wyra aj  

najbardziej krytyczn  opini  o skali zjawiska korupcji w ich kraju.  

 

………………………………………….………………………………………….……… 
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B) Porównaj dane z wykresów nr 1 i 2 dotycz ce Polski. Sformu uj wniosek, wynikaj cy  

z tego porównania. Odwo aj si  do danych procentowych. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 23. (2 pkt) 
Poni sze zdania podziel na fakty i opinie, wpisuj c w wyznaczone miejsca numery 

trzech zda  dotycz cych faktów i trzech zda  wyra aj cych opinie. 

 

1. G ówn  przyczyn  katastrofalnej korupcji, jakiej do wiadczamy w Polsce, jest s abe, 

niewydolne i nadmiernie rozbudowane pa stwo. 

2. Ostatnio media przypominaj  afer  sprzed kilku lat, w któr  zaanga owany by  by y 

wiceminister zdrowia. 

3. Szpitale otrzymywa y darowizny w postaci sprz tu, a gdy je przyj y, dostawa y rachunek 

do zap acenia. 

4. Ostatecznie d ugi spad y na skarb pa stwa, który gwarantuje zobowi zania jednostek 

bud etowych. 

5. Afera ta na pierwszy rzut oka wydaje si  absurdalna. 

6. To, e pa stwo lekk  r k  regulowa o rachunki, wynika o przede wszystkim  

z rozpaczliwej niezdolno ci instytucji pa stwowych do podj cia oczywistych dzia a . 

7. Najwy szy czas, by naprawi  pa stwo. 

Opracowano na podstawie tekstu: W. Gadomski, Ekonomia korupcji, 

„Gazeta Wyborcza”, 30 lipca 2004. 

 

 

 

 

Fakty 

 

   

 

Opinie 

 

   

 

 

 
Nr zadania 22.2. 23.

Maks. liczba pkt 3 2 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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Zadanie 24. (4 pkt) 
Zapoznaj si  z wykresami nr 3 – 6, przedstawiaj cymi opinie polskich respondentów 

(dane przedstawiono w procentach) na temat cech typowego Polaka i typowego 

Europejczyka i wykonaj polecenia.  

 
Wykres nr 3. Religijny Wykres nr 4. Patriotyczny 

 

0
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40

60

80

100

1992 1994 1996 2001 2004

Polak Europejczyk
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Wykres nr 5. Wa niejsza jest dla niego rodzina Wykres nr 6. Pomaga innym 

 

0

20

40

60
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Polak Europejczyk

 

 

0

20

40

60

1992 1994 1996 2001 2004

Polak Europejczyk

 
Opracowano na podstawie: www.cbos.pl 

 

A) Wska  cech , w odniesieniu do której respondenci dostrzegaj  najmniejsze ró nice 

mi dzy typowym Polakiem a Europejczykiem. 

 

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

B) Podaj cech , któr  w badanym okresie respondenci coraz rzadziej wymieniaj  jako 

cech  typowego Polaka. 

 

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

 

C) Okre l, który obraz – Polaka czy Europejczyka – silniej eksponuje orientacj  

wspólnotow , który za  indywidualistyczn . Odpowied  uzasadnij. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 25. (14 pkt) 
Napisz list–petycj , skierowan  do pos ów na Sejm Rzeczypospolitej, w którym 

przedstawisz swoje stanowisko w sprawie korupcji w Polsce i zaapelujesz o dokonanie 

zmian. W petycji uwzgl dnij ró ne aspekty tej sprawy: moralne, polityczne, 

gospodarcze i spo eczne (po dwa przyk ady ka dego aspektu). Przedstaw propozycje 

czterech dzia a , jakie mog  podj  organy publiczne oraz organizacje spo eczne, 

by zmniejszy  korupcj . W argumentacji wykorzystaj tak e informacje zawarte 

w materia ach z zada  22 i 23. Pami taj o w a ciwej formie wypowiedzi.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nr zadania 24. 25.

Maks. liczba pkt 4 14 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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....................................................................................................................................................... 
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