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EGZAMIN MATURALNY 

Z WIEDZY  

O  SPO ECZE STWIE 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 180 minut 
 
Instrukcja dla zdaj cego 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron (zadania 
1 – 17). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 
nadzoruj cego egzamin. 

2. Arkusz zawiera trzy cz ci. Cz  pierwsza arkusza polega 
na rozwi zaniu testu, cz  druga wymaga analizy materia ów 
ród owych, a trzecia 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! 

 
 
 
 

 

MAJ 

ROK 2007 
 

 

 

 
 

 

 

Za rozwi zanie 
wszystkich zada  
mo na otrzyma  

cznie  
50 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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CZ  I 
 
W zadaniach 1 – 4 zakre l prawid ow  odpowied . 

 
Zadanie 1. (1 pkt) 
Legislatywa – to okre lenie w adzy 

A) samorz dowej. 
B) s downiczej. 
C) ustawodawczej. 
D) wykonawczej. 
 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Ograniczon  zdolno  do czynno ci prawnych obywatel Rzeczypospolitej Polskiej 

uzyskuje po uko czeniu 

A) 10 lat. 
B) 13 lat. 
C) 16 lat. 
D) 18 lat. 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo e wyda  

A) rozporz dzenie z moc  ustawy. 
B) uchwa  uchylaj c  ustaw . 
C) ustaw  o zmianie ustawy. 
D) zarz dzenie nowelizuj ce ustaw . 
 
Zadanie 4. (1 pkt) 
Stron  procesu/post powania s dowego nie jest 

A) oskar ony. 
B) podejrzany. 
C) powód. 
D) pozwany. 
 
Zadanie 5. (2 pkt) 
Podaj cztery sytuacje, w których Marsza ek Sejmu do czasu wyboru nowego  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje jego obowi zki. 
 

Na przyk ad: 
 

1. mier  Prezydenta Rzeczypospolitej 
 
2. zrzeczenie si  urz du przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
 
3. stwierdzenie niewa no ci wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej 
 
4. z o enie Prezydenta Rzeczypospolitej z urz du orzeczeniem Trybuna u Stanu 
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Zadanie 6. (2 pkt) 
Podaj nazwy rodków odwo awczych od wyroków wydawanych w Polsce przez s dy 

 
A) I instancji: apelacja 
 
B) II instancji: kasacja 
 
 
Zadanie 7. (2 pkt) 
Uzupe nij poni szy schemat, wpisuj c w odpowiednie miejsca nazwy organów w adzy  

szczebla wojewódzkiego. 

 
7.A.                                                                                                           
                                                                                                                 jednoosobowy 
              organ powo uj cy                                                                    organ wykonawczy 
  
 
                                               
 
                
7.B.                                                                                                           
                                                                                                                  
                                                       organ uchwa odawczy                   organ wykonawczy 
 
 

 
 

 

Zadanie 8. (2 pkt) 
8.A. Napisz, na czym polega inkluzywno  grupy spo ecznej.  

 
Grupa inkluzywna jest to grupa otwarta, do której mo e przyst pi  ka da osoba. 
 
8.B. W ród podanych ni ej przyk adów podkre l dwie grupy inkluzywne. 

organizacja charytatywna, wojsko, policja, fan club, zwi zek zawodowy, 

grupa absolwentów 
 

Zadanie 9. (1 pkt) 
Zaznacz, które zdania s  prawdziwe, a które fa szywe, wpisuj c w odpowiednich 

miejscach tabeli Prawda lub Fa sz. 
 

Zdania 
Prawda lub 

Fa sz 
A) W procesie cywilnym najcz ciej wymierzan  kar  jest pozbawienie 

wolno ci. 

 

Fa sz 
 

B) Prawnym skutkiem adopcji jest mo liwo  ustawowego dziedziczenia przez 
przysposobionego. 

 

Prawda 
 

C) Jedn  z kar g ównych wymierzanych przez s dy jest przepadek 
przedmiotów.  

 

Fa sz 
 

 
Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt          

 Prezes Rady Ministrów 

[premier] 

 

wojewoda 

 

zarz d 
 

mieszka cy 

województwa 
sejmik 

województwa 
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Zadanie 10. (1 pkt) 
Opisz problem przedstawiony na rysunku satyrycznym. 

 

 
               ród o: http://ludzie.wprost.pl/sawka 

 
Przedstawiono problem wyobcowania polityków, którzy w okresie kampanii 

wyborczej uto samiaj  si  z lokaln  spo eczno ci , ale po osi gni ciu swoich 

celów cz sto zapominaj  o danych obietnicach. 
 
 
Zadanie 11. (2 pkt) 
Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy opisanych regionalnych inicjatyw integracji  

i wspó pracy mi dzynarodowej. 

 

Opis Nazwa 

1. 

Organizacja o charakterze konsultacyjnym, powsta a w 1991 r.  
podczas spotkania prezydentów Polski, W gier i Czechos owacji, 
s u ca przyspieszeniu integracji tych pa stw z NATO oraz 
Wspólnotami Europejskimi.  

 

Grupa  

Wyszehradzka 
 

2. 

Funkcjonuje od 1991 r. na zasadzie trójstronnego dialogu 
dyplomatycznego Francji, Niemiec i Polski. Jest g ównie forum 
wymiany pogl dów na temat rozwoju stosunków 
mi dzynarodowych. 

 
Trójk t 

Weimarski 
 

3. 

Utworzona w 1992 r. przez Dani , Estoni , Finlandi , Litw , 
otw , Niemcy, Norwegi , Polsk , Rosj , Szwecj  i Komisj  

Europejsk  m.in. w celu wspó pracy w dziedzinie ochrony 
rodowiska, kultury, turystyki, edukacji, transportu i czno ci. 

Rada Pa stw 

Morza Ba tyckiego
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Zadanie 12. (4 pkt) 
Na mapie literami A, B, C, D oznaczono pa stwa europejskie. Uzupe nij poni sz  tabel , 

wpisuj c nazwy tych pa stw, ich form  rz dów i ustrój terytorialny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

       ród o:  Meridian-Skaner Sp. z.o.o. 
 
 

Przyk ad Nazwa pa stwa Forma rz dów Ustrój terytorialny 

A Norwegia monarchia pa stwo unitarne 

B Belgia monarchia federacja 
C RFN [Niemcy] republika federacja 

D W gry republika pa stwo unitarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr zadania 10. 11. 12. 

Maks. liczba pkt 1 2 4 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    

A 

B 

C 

D 
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CZ  II 
 
Zadanie 13. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia. 

 
Rozmowa Joanny Blew skiej i Marcina Markowskiego z prof. Wielis aw  Warzywod - 
-Kruszy sk  „Politycy nic nie wiedz  o biedzie”, „Gazeta Wyborcza” 20.09.2005. 
 

eby z bied  walczy , trzeba ten problem zna . Wiedzie , gdzie jest bieda, jak powstaje, 

komu najbardziej zagra a. Czy politycy to wiedz ?  
 
– Teoretycznie powinni, bo informuj  o tym m.in. opracowania GUS, raporty Banku 

wiatowego. Ale eby si  dowiedzie , trzeba problem uzna  za wa ny i chcie  go pozna . 
A z tym jest gorzej. Politycy i ludzie biedni nale  do odmiennych spo ecznych wiatów. 
Pierwsi lokuj  si  wysoko pod wzgl dem dochodów, pozycji, konsumpcji, a drudzy – nisko. 
Ju  dawno dowiedziono, e wzajemna znajomo  warunków ycia ludzi z dwóch kra ców 
drabiny spo ecznej jest bardzo ograniczona. Liczby w raportach nie przek adaj  si  zapewne 
na wiedz  o ludziach borykaj cych si  z trudno ciami. Kilka lat temu przekaza am 
ówczesnemu wojewodzie ódzkiemu raport z bada  nad enklawami biedy na terenie miasta 
i zapanowa a cisza. Je li nawet wojewoda go przeczyta , nie podj  adnych dzia a , które 
mog yby wiadczy  o tym, e przej  si  wynikami. Ale po kilku latach zadzwoni  do mnie 
z pytaniem, czy nadal zajmuj  si  bied  i zaprosi  na spotkanie. Po to – jak si  okaza o – by 
przedstawi  mi biedne dziecko. Problem biedy przedar  si  do jego wiadomo ci dopiero 
wtedy, gdy napotka  ywy na ni  dowód, ywy egzemplarz. Sytuacji nie u atwia to, 
e informacje o ludziach biednych przekazywane s  cz sto w atmosferze skandalu. Dewastuj  

mieszkania, kradn  pr d, bij  dzieci, pij . Powstaje wra enie, e bieda równa si  patologii. 
To prowadzi do przekonania, e nie ma si  co tak biednymi przejmowa , bo sami s  sobie 
winni. Na dodatek, instytucje publiczne, powo ane do pomocy biednym, nie daj  pe nego 
obrazu ycia w biedzie. Nie informuj  si  wzajemnie, patrz  na problem w sko, zgodnie z im 
przypisanymi zadaniami: urz dy pracy nie interesuj  si  dzie mi bezrobotnych, szko a nie 
zastanawia si  nad statusem rodziców, piel gniarki rodowiskowe nie maj  obowi zku 
kontaktowania si  z pomoc  spo eczn  itd. ycie ludzi biednych przedostaje si  
do wiadomo ci polityków jako „pokawa kowane”. 
Poza tym bieda jest tematem nieprzyjemnym. 
 
Jak walczy  z bied ?  

 
– Skoncentrowa  si  na dzieciach. Z dwóch powodów – bieda dziecka nie jest jego win . 
Dziecko niczego przecie  nie zaniedba o, nie dokona o z ego wyboru, nie zaprzepa ci o 
adnej szansy. Po drugie – szanse na wyrwanie z biedy dziecka s  wi ksze ni  doros ego, 

cho by dlatego, e dziecko stoi na pocz tku drogi yciowej. Trzeba stwarza  mu warunki 
do nauki, organizowa  zaj cia pozaszkolne i wyrównawcze, zapewni  dost p do Internetu, 
kupowa  ksi ki, pokazywa  dobre wzorce, ludzi, którzy skorzystali na tym, e przyk adali 
si  w dzieci stwie do nauki. S owem – wyrwa  z getta biedy rodziny, kamienicy, ulicy, przy 
której to dziecko mieszka. Doros ym pomóc trudniej. Nawet je li po uko czeniu ilu  tam 
kursów znajd  wreszcie prac , to raczej nie tak dobrze p atn  i nie na tak d ugo, 
by zapomnieli o biedzie. Oni stracili swoj  szans  wtedy, gdy byli dzie mi.  
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Czy z  bied  mo na walczy  skutecznie? Rz dy tworz  przecie  politycy, którzy o yciu 

w biedzie nic nie wiedz . 
 
– Powiem tak: z bied  nale y walczy . Ta walka powinna sta  si  priorytetem na najbli sze 
lata. W Polsce ju  powstaje bowiem kultura biedy. Stan pogodzenia si  z ni , kiedy cz owiek 
przestaje szuka  pracy, nie wstydzi si  zasi ku, bez sprzeciwu dziedziczy bied  po rodzicach 
i sam przekazuje j  w asnym dzieciom. I nie ma nawet pretensji do losu. Pa stwo, w którym 
kwitnie kultura  biedy, nie ma szacunku  obywateli i odsuwa si  od standardów nowoczesnej 
europejskiej cywilizacji.  
 
13.A. Wyja nij, dlaczego, zdaniem prof. Wielis awy Warzywody-Kruszy skiej, politycy 

nie dostrzegaj  problemu biedy (podaj 3 argumenty). 

Na przyk ad: 

wiedz  na temat problemu biedy czerpi  z danych statystycznych, 

postrzegaj  problem biedy poprzez obraz kreowany w mediach,  

znajduj  si  na przeciwnym kra cu drabiny spo ecznej.  

 
13.B. Wyja nij, dlaczego, zdaniem prof. Warzywody-Kruszy skiej, instytucje powo ane 

do pomocy ubogim nie s  efektywne w dzia aniu (podaj 3 argumenty). 

Na przyk ad: 

ka da z instytucji dzia a tylko w w skim zakresie, 

instytucje nie informuj  si  wzajemnie o sytuacji i posiadanych danych,  

powierzchowne traktowanie problemu i brak ch ci ustalania przyczyn.   

 
13.C. Podaj, na czym, zdaniem prof. Warzywody-Kruszy skiej, nale y skupi  dzia ania, 

by zmniejszy  problem biedy. Uzasadnij swoj  odpowied . 

 

Na przyk ad: 

 

Zdaniem prof. Warzywody-Kruszy skiej, aby zmniejszy  problem biedy nale y 

skoncentrowa  si  na zapewnieniu dobrych warunków edukacji dla dzieci 

i m odzie y. Dzieciom mo na pomóc skuteczniej i atwiej, gdy  im szybciej 

wyrwie si  osob  z biedy, tym szybciej o niej zapomina. Za wszelk  cen  nale y 

przeciwdzia a  zjawisku dziedziczenia biedy. 

Nr zadania 13.

Maks. liczba pkt 3 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom rozszerzony 
8

Zadanie 14. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia. 

 
Micha  A. Zieli ski, „Czy wystarczy do pierwszego”, „Rzeczpospolita” 17.09.2005. 

Badania to „Diagnoza spo eczna 2005”– wielki sonda  niezale nej Rady Monitoringu 

Spo ecznego, w którym przebadano ponad 4 tys. gospodarstw domowych. Poprzednie 

diagnozy powsta y w 2000 i 2003 r.  

 
– W ostatnich dwóch latach spad a liczba tych gospodarstw, w których ludzie yj  
w niedostatku. Tak jest we wszystkich miejscowo ciach niezale nie od wielko ci 
i we wszystkich grupach spo ecznych. Co to znaczy „niedostatek”? Chodzi o prawdziwie 
biednych, takich którym nie starcza do pierwszego, ale i o tych, którzy yj  oszcz dnie i maj  
tylko na podstawowe potrzeby – wyja nia prof. Tomasz Panek ze Szko y G ównej 
Handlowej, wspó autor bada .  
Eksperci ustalili granic  niedostatku dla jednej pracuj cej osoby na 595 z . A na przyk ad 
dla typowej, czteroosobowej rodziny, w której koszty si  rozk adaj  – na 1500 z . Z bada  
wynika, e je li w gospodarstwie domowym nie ma takich dochodów, to wprawdzie 
wystarcza na najwa niejsze potrzeby, jak mieszkanie, jedzenie czy ubranie, ale brakuje 
np. na dojazdy do pracy, rachunek za telefon czy podr czniki dla dzieci.  
Wed ug „Diagnozy spo ecznej 2005” poni ej granicy niedostatku yje w Polsce 23 proc. 
gospodarstw. Od 2003 r. odsetek ten spad  o ponad 7 proc.  
 
Bieda wiejska  

Im mniejsza miejscowo , tym wi cej ludzi yj cych w niedostatku. Na wsi ponad 36 proc. 
gospodarstw nie osi ga wystarczaj cych dochodów. W miastach licz cych 20 – 100 tys. 
mieszka ców ten odsetek wynosi 20 proc., a w tych powy ej 500 tys. mieszka ców, nieca e 
11 proc. – Polska bieda jest bied  wiejsk . Na zachodzie Europy ubóstwo koncentruje si  
w miastach – komentuje prof. Henryk Doma ski z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.  
– Ale jestem przekonany, e sytuacj  na polskiej wsi ju  dzi  poprawiaj  dop aty z UE.  
W niedostatku yje ponad po owa gospodarstw domowych, w których s  bezrobotni. Spo ród 
rodzin, gdzie wszyscy maj  prac , tylko 18 proc. cierpi niedostatek. – Bieda w rodzinach, 
gdzie kto  nie ma pracy, nie tylko jest cz stsza, ale te  du o wi ksza – mówi prof. Panek.  
Naukowcy zbadali tak e trwa o  niedostatku. W latach 2000 – 2005 przeanalizowali sytuacj  
1,5 tys. tych samych gospodarstw domowych. Spo ród 31 proc., które y y w niedostatku 
w 2000 roku, ponad po owa w ci gu pi ciu lat wysz a z biedy. – Tylko 14 proc. pozostawa o 
w tej grupie we wszystkich trzech badaniach – mówi prof. Panek.  
– To dobry sygna . Niedostatek b dzie zawsze, ale wa niejsze, eby mo na by o z niego 
wyj . Kiedy jedni wpadaj  w bied , a drudzy wychodz , nie jest ju  tak le. Najgorzej, kiedy 
przechodzi z ojca na syna, kiedy ludzie si  do niej przyzwyczajaj  – t umaczy 
prof. Doma ski.  
Z bada  wynika, e najtrudniej wyj  z niedostatku ludziom, którzy yj  z zasi ków 
(rodzinnych i macierzy skich). A  80 proc. z nich brakuje pieni dzy.  
 
N dza wci  istnieje  

Jednak „Diagnoza spo eczna 2005” to tylko statystyka. – Bezrobocie wci  jest wysokie, 
a to g ówna przyczyna biedy. Wci  jest du a grupa osób, które sobie nie radz . Przychodz  
do nas starsi ludzie, którzy wprawdzie maj  co je , ale nie starcza im na leki. Setki tysi cy 
dzieci jest niedo ywionych – uwa a ks. Adam Dere  z Caritas Polska.  
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Z bada  wynika, e 10 proc. gospodarstw ma dochód mniejszy ni  419 z  na osob , a 5 proc. 
najubo szych mniejszy ni  330 z . – Ubóstwo dotyka te  tzw. normalne rodziny, szczególnie 
wielodzietne i to nawet je li obydwoje rodzice pracuj . W rodzinach z sze ciorgiem b d  
siedmiorgiem dzieci dochód rzadko przekracza 300 z  na osob  – mówi Miros awa Gregu a, 
kierownik filii Miejskiego O rodka Pomocy Rodzinie na Czechowie – 
pi dziesi ciotysi cznej dzielnicy Lublina.  
 
14.A. Wymie  dwie przes anki, które wskazuj , e dana osoba yje w niedostatku. 

 

Wed ug prof. Panka granic  niedostatku dla jednej osoby pracuj cej 

wyznacza dochód poni ej  595 z otych, a dla rodziny czteroosobowej 

1500 z otych. 

Rodzina yje w niedostatku, gdy sta  j  tylko na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb, ale ma problemy np. z op atami czy zakupem biletów miesi cznych.     

14.B. Uzupe nij tabel  przedstawiaj c  odsetek polskich gospodarstw domowych 

yj cych w niedostatku, w zale no ci od miejsca zamieszkania. 

 

Typ miejsca 
zamieszkania Wie  

Miasto 

20 – 100 tys. 

Miasto 

ponad 500 tys. 

Procent gospodarstw 
domowych yj cych 

w niedostatku 

 

36% 

 

 

20% 

 

 

11% 

 
 
 
14.C. Wyja nij, dlaczego w Europie Zachodniej istnieje odwrotna ni  w Polsce  

zale no  mi dzy miejscem zamieszkania a odsetkiem ludzi yj cych w biedzie. 

Wykorzystaj wiedz  poza ród ow . 

 
W Europie Zachodniej na wsi dominuje gospodarka wysokotowarowa, 

przynosz ca wysokie dochody, natomiast w miastach post puje proces 

dezurbanizacji, polegaj cy na przenoszeniu si  najbogatszych mieszka ców 

na przedmie cia lub na wie . Dodatkow  przyczyn  jest fala emigrantów, którzy 

koncentruj  si  g ównie w miastach.   

 
 

Nr zadania 14.

Maks. liczba pkt 3 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Poziom rozszerzony 
10

Zadanie 15. (3 pkt) 
Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenia. 
                     

Procent gospodarstw domowych poni ej granicy niedostatku 

w  województwach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Na podstawie: „Politycy nic nie wiedz  o biedzie”, „Gazeta Wyborcza”, 20.09.2005 
 

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia wed ug 

województw – stan w ko cu lipca  2005 r. 

WOJEWÓDZTWA Bezrobotni w tys. 
Stopa bezrobocia  

(w % aktywnych zawodowo) 

POLSKA 2809,0 17,9 

WARMI SKO-MAZURSKIE 150,4 27,5 
ZACHODNIOPOMORSKIE 165,5 25,3 

LUBUSKIE 93,3 24,5 
KUJAWSKO-POMORSKIE 190,4 22,5 

DOLNO L SKIE 239,4 20,9 
POMORSKIE 171,6 20,4 

WI TOKRZYSKIE 116,1 20,4 
OPOLSKIE 68,8 18,5 

ÓDZKIE 200,9 18,2 
PODKARPACKIE 158,6 17,9 

LUBELSKIE 155,2 16,9 
L SKIE 295,1 16,0 

WIELKOPOLSKIE 215,0 15,1 
PODLASKIE 69,9 14,7 

MAZOWIECKIE 339,5 14,4 
MA OPOLSKIE 179,1 13,9 

    ród o: www.stat.gov.pl  
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Wska  województwo, w którym wyst puje zale no  mi dzy stop  bezrobocia 

a odsetkiem gospodarstw yj cych poni ej granicy niedostatku oraz województwo, 

w którym nie wyst puje ta zale no . Uzasadnij swoj  odpowied , odwo uj c si  

do przytoczonych danych. 

 
W województwie warmi sko-mazurskim notuje si  najwy sze bezrobocie 

w Polsce, o prawie 10 punktów procentowych wy sze ni  rednia dla kraju. 

Przek ada si  to tak e na bardzo wysoki odsetek biednych gospodarstw 

domowych. Nale y pami ta , e istnia o tu wiele PGR-ów i po ich likwidacji 

sytuacja ekonomiczna wielu rodzin znacznie si  pogorszy a. W Podkarpackiem 

z kolei jest najwi cej biednych rodzin, podczas gdy bezrobocie jest równe 

redniej krajowej. Jest to spowodowane struktur  gospodarstw rolnych – jest 

ich du o (a wi c ludno  ma zaj cie), ale s  ma e i niskodochodowe.  

 
Zadanie 16. (1 pkt) 
Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenie.  

 
Wskazania bezrobotnych wed ug terminów bada  

2002 2003 2004 2005 Jak d ugo jest Pan(i) bezrobotny(a)? 
w procentach 

Krócej ni  trzy miesi ce 8 11 8 9 
Od trzech miesi cy do pó  roku 9 9 9 13 
Pó  roku do jednego roku 18 15 15 10 
Od roku do oko o dwóch lat 19 18 17 14 
D u ej ni  dwa lata 45 47 50 54 

ród o: CBOS IV 2005 r. 

 
Napisz, jak  tendencj  ukazuj  dane zawarte w tabeli. 

 
W Polsce coraz wyra niej mamy do czynienia z bezrobociem d ugotrwa ym. 

Kilka lat temu 45% bezrobotnych pozostawa o bez pracy d u ej ni  2 lata, ale 

w kolejnych badaniach odsetek ten systematycznie rós . Jest to niepokoj ce, 

gdy  d ugotrwale bezrobotni trac  prawo do zasi ku, a wi c rodków do ycia.  

 
Nr zadania 15. 16.

Maks. liczba pkt 3 1 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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CZ  III 
 
Zadanie 17. (20 pkt) 
Napisz prac  na jeden z podanych tematów. 

 
 
Temat nr 1 

Przedstaw problem biedy we wspó czesnej Polsce. Wyja nij jej historyczne 

i gospodarcze przyczyny (podaj po trzy przyk ady) oraz omów konsekwencje spo eczne 

i moralne (podaj po trzy przyk ady). Wykorzystaj materia y ród owe zamieszczone 

w drugiej cz ci arkusza. 

 
Temat nr 2 

Przedstaw sposoby rozwi zywania problemu biedy we wspó czesnej Polsce. Jakie 

dzia ania maj ce na celu zwalczanie biedy powinny by  podejmowane przez pa stwo, 

samorz dy lokalne i organizacje pozarz dowe w dziedzinie polityki spo ecznej, 

gospodarki i edukacji (podaj po 5 rodzajów dzia a  w ka dej dziedzinie, przypisuj c 

je poszczególnym podmiotom). Wykorzystaj materia y ród owe znajduj ce si  

w drugiej cz ci arkusza. 

 

Wybieram temat nr 1 
 
 W Polsce po 1989 roku zasz y znacz ce zmiany, które w wi kszo ci 

przyczyni y si  do poprawy warunków ycia spo ecze stwa. rodki masowego 

przekazu cz sto i ch tnie przypominaj  i podkre laj  sukcesy gospodarcze, 

udane reformy w ró nych dziedzinach ycia czy wzrost wska ników 

ekonomicznych. Owszem, dziennikarze informuj  równie  o zjawiskach 

niekorzystnych, lecz czyni  to niejako na marginesie i ma to dla mnie posmak 

szukania ciekawego tematu. Czasem przeradza si  to w dziennikarstwo 

interwencyjne, wzbudzaj ce zainteresowanie szerszych kr gów spo ecze stwa 

i  powoduje, e dany problem staje si  powszechnie znany. 

 Niew tpliwie takim problemem jest bieda. Warunkiem niezb dnym do 

przeprowadzenia rzetelnej analizy i zrozumienia z o ono ci tego zjawiska jest 

poznanie przyczyn jego wyst pienia i konsekwencji, do których mo e ono 

prowadzi .  

 Niektórzy dopatruj  si  historycznych róde  biedy w Polsce ju  w okresie 

rozbiorów, twierdz c, e spo ecze stwo polskie pod obcymi rz dami nie mog o 

liczy  na sprawiedliwy podzia  dochodów. Poza tym poszczególni zaborcy 

prowadzili polityk  gospodarcz  niejednokrotnie dyskryminuj c  wobec ziem 

polskich. Post powa o zatem zjawisko spo ecznego rozwarstwienia, którego nie 

uda o si  w pe ni zlikwidowa  po odzyskaniu niepodleg o ci.   

 Przyczyn biedy we wspó czesnej Polsce mo na doszuka  si  tak e 

w  historii okresu mi dzywojennego. Znaczny odsetek ludno ci utrzymuj cej si  

z rolnictwa (ok. 75% ogó u spo ecze stwa) czy s aby rozwój przemys u 

spowodowa y, e poziom ycia w Polsce w porównaniu z krajami Europy 
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Zachodniej by  znacznie ni szy. Bardziej dotkliwe by y te  skutki wielkiego 

kryzysu gospodarczego. Na znacznych obszarach przewa a y rodziny o  niskich 

dochodach. Nawet tak spektakularne inwestycje jak budowa portu w  Gdyni, 

magistrali kolejowej Gdynia- l sk czy Centralnego Okr gu Przemys owego nie 

zmieni y znacz co tej sytuacji. Utrzymywa y si  widoczne dysproporcje 

w  rozwoju gospodarczym mi dzy poszczególnymi cz ciami kraju, czego 

efektem by  podzia  na Polsk  A i Polsk  B. 

 Na pogorszenie sytuacji materialnej Polaków w oczywisty sposób 

wp yn y II wojna wiatowa i jej bezpo rednie konsekwencje, w tym okupacja 

i  zniszczenie ziem polskich, uzale nienie gospodarcze Polski od ZSRR, 

narzucenie jej nieefektywnych metod gospodarowania i odrzucenie przez w adze 

komunistyczne Planu Marshalla. Nie zlikwidowa y biedy przeprowadzane 

w  imi  „sprawiedliwo ci spo ecznej” nacjonalizacja przemys u, reforma rolna 

i  inne zmiany gospodarcze w Polsce powojennej. 

 Od historycznych przyczyn biedy niemniej wa ne s  przyczyny 

gospodarcze, cz sto b d ce konsekwencj  dzia a  politycznych i przyjmowanych 

regulacji prawnych. Jak pokazuj  dane przytoczone w artykule Micha a 

A.  Zieli skiego „Czy wystarcza do pierwszego” z „Rzeczpospolitej” 

z  17.09.2005 r. w najtrudniejszej sytuacji materialnej znajduj  si  polskie 

rodziny mieszkaj ce na wsi. Nie jest to zaskoczeniem, je li we mie si  pod 

uwag  istniej c  w Polsce fataln  struktur  gospodarstw rolnych; zw aszcza 

w  tych regionach, gdzie dominuj  gospodarstwa 2-5 ha, ludno  wiejska 

znajduje si  w naprawd  trudnym po o eniu. wiadcz  o tym równie  dane 

publikowane przez Uni  Europejsk , w wietle których na ostatnich miejscach 

rankingowych na li cie zamo no ci regionów plasuj  polskie województwa 

wschodnie. 

Wa n  gospodarcz  przyczyn  wyst puj cej obecnie biedy jest 

prowadzona przez w adze PRL polityka oparta na centralnym planowaniu, 

obejmuj ca ró nego rodzaju plany 6- czy 5-letnie, budow  Nowej Huty i wielu 

innych fabryk. Nie liczy  si  w niej rachunek ekonomiczny, natomiast wa ny by  

efekt propagandowy. Dzisiaj dostrzec mo na jej efekty gospodarcze i spo eczne 

gdzie po upadku fabryk-molochów mnóstwo robotników sta o si  bezrobotnymi, 

a ich rodziny dotkn  problem biedy. Ludziom przyzwyczajonym do centralnego 

sterowania gospodark  i nieprzygotowanym do dzia ania oraz podejmowania 

decyzji w ramach gospodarki rynkowej szczególnie trudno jest odnale  si  

w  nowej sytuacji, która zaistnia a po transformacji politycznej i gospodarczej. 

 Konsekwencje podejmowanych decyzji ekonomicznych nie omin y 

równie  polskiej wsi. W ich wyniku, m.in. wskutek likwidacji PGR-ów 

i  upad o ci przedsi biorstw zatrudniaj cych mieszka ców wsi, na niektórych 

terenach, np. w  województwach warmi sko-mazurskim i zachodniopomorskim, 

wyst puje ogromne bezrobocie. Na tym terenie nale y ono do najwy szych 

w  kraju. Wskazuj  na to dane zaczerpni te ze strony internetowej 
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www.stat.gov.pl. Nast pstwem wyst puj cego bezrobocia jest natomiast 

ubo enie mieszka ców obj tych nim regionów.  

I w a nie zarówno na terenach wiejskich, jak i na obszarach obj tych 

najwi kszym bezrobociem bieda przybiera szczególnie du e rozmiary. Liczba 

ludzi yj cych w niedostatku jest tym wi ksza, im mniejsza miejscowo . 

„Polska bieda jest bied  wiejsk ” stwierdzi  prof. Henryk Doma ski z IFiS 

PAN, a Micha  A. Zieli ski (w przywo anym ju  artykule z „Rzeczpospolitej”) 

poda , e „w niedostatku yje ponad po owa gospodarstw domowych, w  których 

s  bezrobotni”. Obawia  si  nale y, e ta sytuacja niepr dko znajdzie pozytywne 

rozwi zanie, gdy  nie sposób w krótkim czasie naprawi  b dy kilkudziesi ciu 

lat. 

 Tymczasem bieda jest przyczyn  innych zjawisk, cz stokro  bardziej od 

niej niepokoj cych. Jej konsekwencj  jest z jednej strony wzrost nastrojów 

radykalnych, poparcie dla programów i hase  populistycznych. Z drugiej 

natomiast strony – swoisty bunt przeciwko rz dz cym elitom i manifestowanie 

niezadowolenia, które w po czeniu z brakiem wiary w mo liwo  zmian 

skutkuj  nisk  frekwencj  podczas wyborów. Utrzymywanie si  trudnej sytuacji 

materialnej i wynikaj cego z niej niezadowolenia mo e z czasem prowadzi  do 

rezygnacji z aktywno ci spo ecznej i politycznej w ramach spo eczno ci 

lokalnych, które przecie  z natury powinny najszybciej i najskuteczniej 

reagowa  na problemy wyst puj ce w danym rodowisku.  

Bieda poci ga za sob  tak e powa ne nast pstwa moralne i spo eczne. 

Narusza godno  cz owieka, przez wielu jest postrzegana jako wyraz jego 

spo ecznej degradacji. Poci ga za sob  niejednokrotnie wiadomo  braku 

perspektyw, poczucie poni enia i marginalizacji spo ecznej, syndrom bycia 

niepotrzebnym, nieudolnym, oszukanym i odrzuconym przez spo ecze stwo, 

cz sto powi zane z  przekonaniem o niemo no ci zmiany zaistnia ej sytuacji. Jej 

skutkiem mog  by  wreszcie relatywizm moralny lub mentalno  nihilistyczna.   

Cz sto mówi si  i pisze ostatnio o kryzysie rodziny spowodowanym trudn  

sytuacj  materialn . Bieda degraduje spo ecznie ca e rodziny. Utrudnia, 

a  czasem uniemo liwia ich cz onkom korzystanie z istniej cych szans zdobycia 

wykszta cenia i zachowania dobrego zdrowia.  

Ubóstwo mo e przyczyni  si  te  do narastania zjawisk patologicznych. 

Jego skutkami s  cz sto: alkoholizm, narkomania, przest pczo , przemoc.  

Zjawisko biedy ma, jak wida , charakter bardzo z o ony. Zdaj  sobie 

spraw  z tego, e w tak krótkim czasie przedstawi em je pobie nie, zwracaj c 

szczególn  uwag  na niektóre jego historyczne i gospodarcze przyczyny oraz 

spo eczne i moralne skutki. Ich zrozumienie jest jednak niezb dne do tego, by 

zaproponowa  sposoby rozwi zania ukazanego przeze mnie problemu. My l , e 

w walk  z bied  powinny w czy  si  w adze pa stwowe, samorz dowe, 

organizacje spo eczne i wszyscy obywatele. U progu XXI wieku niepokoj ce jest 

bowiem, e tak e w Polsce s  jeszcze ludzie yj cy na granicy niedostatku.   
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Wybieram temat nr 2 
 
 Przemiany, jakie nast pi y w Polsce po 1989 r., dotyczy y wszystkich 

dziedzin ycia. Najbardziej zauwa alne i najcz ciej przywo ywane s  jednak 

przeobra enia polityczne i ekonomiczne, nierzadko okre lane jako 

transformacja ustrojowa i gospodarcza. Efekty tych przemian znacznie 

wykraczaj  poza dziedziny, których bezpo rednio dotyczy y – w powa nym 

stopniu wp ywaj  na inne obszary, np. na sprawy spo eczne.  

 Powa nym problemem wspó czesnej Polski jest wyra ne rozwarstwienie 

dochodów poszczególnych grup spo ecze stwa, czego przyk adem jest wysoki 

odsetek ludno ci yj cej poni ej progu ubóstwa. Zjawisko to ma wielorakie 

pod o e: historyczne, polityczne, geograficzne, ekonomiczne, demograficzne 

i  spo eczne. W zale no ci od regionu kraju ró ne uwarunkowania mia y 

decyduj cy wp yw na jego wyst pienie. Cho  ich analiza jest wa na dla 

zrozumienia problemu biedy, w niniejszej pracy koncentruj  si  jedynie na 

przedstawieniu sposobów jego rozwi zania, gdy  ze spo ecznego punktu 

widzenia s  one znacznie wa niejsze. Zarówno w adze pa stwowe i samorz dy 

terytorialne, jak i organizacje pozarz dowe powinny opracowa  programy 

mog ce przyczyni  si  do wyeliminowania wspomnianego zjawiska oraz podj  

ró norodne dzia ania zmierzaj ce do ich realizacji.  

 W adze pa stwowe posiadaj  liczne instrumenty kszta towania polityki  

spo ecznej. Nale  do nich, na przyk ad, opracowanie ca o ciowej strategii 

przeciwdzia ania biedzie na poziomie pa stwa i koordynacja dzia a  ró nych 

podmiotów pomagaj cych osobom z grup ryzyka socjalnego. Sposobem 

umo liwiaj cym pa stwu wp ywanie na rozwi zanie problemu biedy jest 

wprowadzanie rozwi za  prawnych, tworz cych podstaw  funkcjonowania 

instytucji czy organizacji wyspecjalizowanych w dziedzinie wiadcze , opieki 

i  pomocy spo ecznej. Przede wszystkim mam na my li rozwi zania, które wi  

si  z  ustalaniem wysoko ci wiadcze  pieni nych, takich jak emerytury, renty 

czy zasi ki. Sposób ich naliczania i waloryzowania powinien, moim zdaniem, 

w  jednakowym stopniu uwzgl dnia  realne koszty utrzymania, 

z  uwzgl dnieniem ró nych typów rodzin oraz wska niki makroekonomiczne 

uwzgl dniaj ce sytuacj  bud etu pa stwa. 

 Nie bez znaczenia jest tak e ustalanie wysoko ci pensji minimalnej, gdy  

sytuacja, w której jest ona tylko nieco wy sza od zasi ku dla bezrobotnych, jest 

niew a ciwa. Zestawienie danych z tabeli zaczerpni tej ze strony 

www.stat.gov.pl oraz liczb umieszczonych na mapie zaczerpni tej z „Gazety 

Wyborczej” z dnia 20. 09. 2005 r., wskazuje wyra nie, e biedne s  nie tylko 

rodziny bezrobotnych. Oznacza to zatem, e pensje niektórych osób pracuj cych 

s  na tyle niskie, e nie pozwalaj  na utrzymanie rodziny. Pewnym 

rozwi zaniem mo e by  tu stosowanie prorodzinnych rozwi za  podatkowych, 
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np. w postaci ulg czy odlicze . Uwa am, e w adze pa stwowe powinny 

w  bardziej zdecydowany sposób wspiera  rodziny wielodzietne. 

 Za sposób rozwi zania problemu ubóstwa mo na te  z pewno ci  uzna  

udzielanie pomocy materialnej uczniom, którzy pochodz  z rodzin o niskim 

statusie maj tkowym – na pewno trzeba j  zintensyfikowa . Stypendia naukowe 

i  socjalne oraz pomoc rodzicom uczniów w zakupie podr czników to bardzo 

dobre przedsi wzi cia, które mog  rzeczywi cie wyrównywa  szanse 

edukacyjne.  

 Pomoc pa stwa to tylko jedna z wielu mo liwo ci walki z bied . Du a 

odpowiedzialno  w tym wzgl dzie spoczywa tak e na w adzach lokalnych 

wszystkich szczebli, zw aszcza e na co dzie  stykaj  si  one z osobami w trudnej 

sytuacji materialnej. W adze województw w ramach rodków z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo ecznego mog  

zaproponowa  programy s u ce np. uzyskaniu nowych lub podniesieniu 

dotychczas posiadanych kwalifikacji zawodowych. W adze samorz dowe, maj c 

dobre rozeznanie w potrzebach lokalnego rynku pracy, powinny proponowa  

takie kursy czy szkolenia, które u atwi yby uczestnikom zdobycie pracy. 

Szczególnie wa ne jest to w ma ych miejscowo ciach oraz na wsiach, gdzie, jak 

twierdzi Micha  A. Zieli ski w artykule w Rzeczpospolitej z 17. 09. 2005 r., 

koncentruje si  polska bieda. 

 Poniewa  bieda to w du ym stopniu problem ludzi bezrobotnych, w adze 

samorz dowe powinny d y  do tworzenia nowych miejsc pracy. Zapewnianie 

dobrego klimatu dla inwestycji w gminie czy powiecie, promowanie rodowiska 

lokalnego na ró nego rodzaju targach czy wystawach mo e zaowocowa  

nap ywem inwestorów, a w konsekwencji popraw  sytuacji na rynku pracy. 

Tak e m drze opracowany plan zagospodarowania przestrzennego mo e sta  

si  w krótkim czasie olbrzymim atutem, zwi kszaj cym samorz dowy bud et, 

a  w  efekcie przyczyniaj cym si  do wzrostu standardu ycia wszystkich 

mieszka ców danego terenu lub – w wypadku województw ciekawych 

turystycznie – atrakcyjno ci obszarów o szczególnych walorach kulturowych. 

 Oprócz dzia a  d ugofalowych w adze gminy czy powiatu mog  w dora ny 

sposób wspiera  osoby ubogie, np. poprzez tworzenie o rodków pomocy 

spo ecznej. Mog  te  organizowa  i koordynowa  pomoc wiadczon  przez 

wolontariuszy. Z drugiej strony w adze samorz dowe powinny analizowa , czy 

udzielana pomoc jest odpowiednio adresowana. Wiele osób biednych wstydzi si  

bowiem przyzna  do swego ubóstwa i prosi  o pomoc. 

Wa nym dzia aniem w adz samorz dowych s  akcje do ywiania uczniów 

w szko ach. Jest to cz sto jedyny ciep y posi ek w ci gu dnia. Uwa am, e nie 

tylko warto t  akcj  kontynuowa , lecz tak e mo na by pomy le  o jej 

rozszerzeniu. Wydaje mi si , e taka forma pomocy najubo szym jest o wiele 

bardziej celowa ni  przydzielanie pieni nych zapomóg, których spo ytkowanie 

pozostaje poza kontrol . 
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Samorz dy w ramach swojej dzia alno ci mog yby tak e zorganizowa  

ciekawsz  ofert  kulturaln   czy sportow  dla dzieci i m odzie y, wykorzystuj c 

w tym celu istniej c  baz  lokalow . Nie wymaga oby to wielkich nak adów 

finansowych, a efekty tych dzia a  z pewno ci  by yby bardzo pozytywne. Przede 

wszystkim uczniowie z rodzin, których nie sta  na zakup komputera, mogliby 

doskonali  swoje umiej tno ci w tym zakresie, korzystaj c ze sprz tu szkolnego. 

Mo na by tak e zorganizowa  np. projekcje filmów, gdy  rosn ce ceny biletów 

do kina czy te  zlikwidowanie kin w ma ych miastach spowodowa o, e dost p 

do tej formy rozrywki sta  si  do  drogi lub utrudniony. 

Warto pomy le  tak e o przeprowadzaniu wycieczek krajoznawczych dla 

uczniów, gdy  jest to niejednokrotnie jedyna szansa, aby dzieci ze rodowisk 

biednych pozna y „szeroki wiat”. Z uwagi na sytuacj  materialn  swojej 

rodziny nie b d  one w stanie dok dkolwiek wyjecha , co mo e w istotny sposób 

wp yn  na ich sposób odbierania wiata. Pokazanie im innych miejsc i ludzi 

mia oby nie tylko walor typowo poznawczy. Sprzyja oby u wiadomieniu im, e 

podejmuj c odpowiednie dzia ania, mog  zmieni  sw  sytuacj  materialn .  

W ostatnim czasie dostrzec mo na o ywion  dzia alno  ró nych 

organizacji pozarz dowych. Wiele z nich za g ówny swój cel uznaje pomoc 

ludziom znajduj cym si  w trudnej sytuacji materialnej. Mo na wspomnie  tu 

o dzia aniach, jakie podejmuje Caritas Polska. Do najbardziej znanych nale y 

prowadzenie jad odajni dla ubogich i domów dziennego pobytu dla osób 

starszych. Trzeba jednak pami ta , e funkcjonowanie tego typu organizacji 

uzale nione jest od nas wszystkich, wi c my l , e warto w czy  si  w ich 

finansowanie (np. przez przeznaczenie na ich rzecz 1% swojego podatku ). 

Cz sto bieda jest wynikiem nieporadno ci i braku wiary we w asne 

mo liwo ci. My l , e dzia alno  organizacji pozarz dowych powinna zmierza  

w a nie w kierunku kszta towania podej cia do ycia ludzi biednych, a w ród 

nich i takich, którzy wskutek biedy stoczyli si  na margines ycia spo ecznego. 

Powinny one stwarza  programy adaptacyjne, polegaj ce na pracy w swego 

rodzaju „spó dzielniach” ucz cych przedsi biorczo ci, a przede wszystkim 

odpowiedzialno ci za swoj  prac  i jej efekty. Ograniczy oby to nie tylko 

obszary biedy w naszym spo ecze stwie, lecz przyczyni oby si  tak e do zmiany 

mentalno ci pewnej grupy ludzi biednych i mog oby pomóc im w znalezieniu 

nowego impulsu do zmiany swojego ycia. 

Organizacje pozarz dowe stanowi  istotne uzupe nienie zada  rz du 

i samorz du w zakresie polityki spo ecznej. Chodzi tu, np. o pozyskiwanie 

funduszy europejskich, dzi ki którym mo na realizowa  programy ma ych 

grantów dla szkó , zw aszcza wiejskich. Takie dzia ania (przy udziale 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) s  na przyk ad prowadzone 

w  ramach programu „Szko a z klas ” s u cego m.in. wyrównywaniu szans 

edukacyjnych.  

Bieda jest powa nym problemem, lecz jego przemilczanie nie doprowadzi 

do likwidacji zjawiska. Potrzebne s  kompleksowe dzia ania, przy udziale 
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struktur rz dowych i samorz dowych oraz fundacji czy stowarzysze . Ich 

wspó dzia anie mo e doprowadzi  do ograniczenia zjawiska biedy w Polsce, bo 

ca kowite jego wyeliminowanie uwa am za nierealne. Nawet w najbogatszych 

krajach zjawisko to wyst puje. Walka z bied  jest jednym z najwa niejszych 

wyzwa , przed jakim stanie nasze spo ecze stwo w najbli szych latach!  
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BRUDNOPIS 
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