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ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU 

ROZPOCZ CIA EGZAMINU! 

Miejsce 

na naklejk  
 

MWO-P1_1P-092 

EGZAMIN MATURALNY 

Z WIEDZY 

O SPO ECZE STWIE 
 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

 

Czas pracy 120 minut 
 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 

1 – 27). 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 wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

6. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL.  

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  

dla egzaminatora. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2009 
 

 

 

 
 

 

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 
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W zadaniach 1 – 6 zaznacz jedn  prawid ow  odpowied . 

 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Pogl d, i  cz owiek jest istot  spo eczn  sformu owa  

A. Arystoteles. 

B. Eurypides. 

C. Heraklit. 

D. Epikur. 
 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Pa stwo jest  

A. wspólnot  plemienn  ukszta towan  na przestrzeni dziejów. 

B. wspólnot  kulturow  ludzi mówi cych tym samym j zykiem. 

C. dobrowoln  organizacj  ludzi posiadaj cych poczucie odr bno ci. 

D. polityczn  organizacj  spo ecze stwa, suwerenn , terytorialn  i uprawnion  

do stosowania przymusu. 

 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przys uguje 

obywatelowi polskiemu, który najpó niej w dniu wyborów uko czy  

A. 35 lat. 

B. 30 lat. 

C. 21 lat. 

D. 18 lat. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Wa no  wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce stwierdza 

A. Naczelny S d Administracyjny. 

B. Pa stwowa Komisja Wyborcza. 

C. S d Najwy szy. 

D. Trybuna  Konstytucyjny. 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Europejski Trybuna  Praw Cz owieka w Strasburgu rozpatruje skargi dotycz ce 

naruszenia 

A. Karty Praw Podstawowych. 

B. Konwencji o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci. 

C. Mi dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. 

D. Powszechnej Deklaracji Praw Cz owieka. 

 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Mediacja jako jeden ze sposobów rozwi zywania konfliktów polega na  

A. podj ciu bezpo rednich rozmów przez strony konfliktu.  

B. poddaniu konfliktu pod os d spo eczny. 

C. rozstrzygni ciu konfliktu przez wybranego arbitra.  

D. po redniczeniu osoby bezstronnej w sporze w celu u atwienia stronom konfliktu 

osi gni cia porozumienia. 
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Zadanie 7. (3 pkt) 
Wymie  trzy typy legitymizacji w adzy nazwane przez Maxa Webera typami idealnego 

panowania. 
 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 8. (2 pkt) 

W ród wymienionych w tabeli wydarze  wska  to, które chronologicznie jest pierwsze, 

i to, które jest ostatnie. Obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz 1, obok 

ostatniego wpisz 5. 

 

 Wydarzenia Odpowied  

A. Powstanie Konferencji Bezpiecze stwa i Wspó pracy Europejskiej.  
 

B. Przyst pienie Polski do Organizacji Paktu Pó nocnoatlantyckiego. 
 

C. Rozpocz cie polskiej misji stabilizacyjnej w Iraku. 
 

D. 
Zamach terrorystyczny na wiatowe Centrum Handlu (WTC) 

w Nowym Jorku. 

 

E. Wkroczenie wojsk ZSRR do Afganistanu. 
 

 

Zadanie 9. (4 pkt) 
Spo ród poni ej wymienionych czynników wska  te, które mog  sprzyja  utrwalaniu 

demokracji, oraz te, które mog  stanowi  zagro enie dla wspó czesnej demokracji. 

Wpisz odpowiednie liczby do tabeli. 
 

Czynniki: 

1. Izolacja w adzy od spo ecze stwa 

2. Kryzys ekonomiczny  

3. Decentralizacja w adzy 

4. Jawno  ycia publicznego  

5. Zagro enie wojn  

6. Zaanga owanie obywateli w ycie publiczne 
 

Czynniki sprzyjaj ce utrwalaniu demokracji  

Czynniki stanowi ce zagro enie dla wspó czesnej demokracji  

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

Maks. liczba punktów 1 1 1 1 1 1 3 2 4 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów          
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Zadanie 10. (4 pkt) 

Dopisz do umieszczonych w tabeli stwierdze , g oszonych przez zwolenników 

okre lonych doktryn lub ideologii politycznych, nazwy tych doktryn lub ideologii. 

 

 

Stwierdzenia 

Nazwa doktryny 

lub ideologii 

politycznej 

A. 
Najwy sz  warto ci  jest dobro w asnego narodu, nawet kosztem 

innych narodów. 

 

B. 
Najwy sz  warto ci  jest ochrona tradycyjnych form organizacji 

spo ecze stwa i gospodarki. 

 

C. 
Najwy sz  warto ci  jest wolno  cz owieka, a jedyn  granic  

wolno ci jest wolno  drugiego cz owieka.  

 

D. 
Najwy sz  warto ci  jest pa stwo narodowe kierowane przez silnego 

przywódc . 

 

 

 

Zadanie 11. (5 pkt) 
Do podanych poni ej biogramów dopisz nazwiska odpowiadaj cych im postaci. 
 

A. Francuski m  stanu. Prezydent Francji w latach 1959-1969. Zwolennik silnej w adzy 

wykonawczej sprawowanej przez prezydenta. Zwolennik koncepcji „Europy Ojczyzn”. 
 

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

B. Niemiecki polityk. Wspó za o yciel partii chrze cija sko-demokratycznej CDU. W latach 

1949-1963 kanclerz RFN. W 1955 roku nawi za  stosunki dyplomatyczne z ZSRR. 

Uznawany za jednego z ojców integracji europejskiej. 
 

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

C. Rosyjski polityk. Cz onek KC KPZR. Pierwszy w historii prezydent Rosji. Urz d 

prezydenta sprawowa  w latach 1991-1999. Jako g owa pa stwa rosyjskiego dysponowa  

szerokimi uprawnieniami. Zgodzi  si  na plany rozszerzenia NATO na wschód.  
 

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

D. Dzia acz zwi zkowy i polityk. Przewodnicz cy NSZZ „Solidarno ”. Laureat Pokojowej 

Nagrody Nobla w 1983 roku. By  jednym z g ównych sygnatariuszy porozumie  

Okr g ego Sto u. W latach 1990-1995 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

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

E. Ukrai ski polityk. W 1999-2001 roku pe ni  funkcj  premiera Ukrainy. Po zwyci stwie 

w przeprowadzonej ponownie II turze wyborów i wydarzeniach zwanych pomara czow  

rewolucj  zosta  zaprzysi ony w 2005 roku na prezydenta Ukrainy.  
 

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

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie  

 Poziom podstawowy 
5

W zadaniach 12 – 13 rozstrzygnij, które zdania s  prawdziwe, a które fa szywe. Wpisz 

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

 

Zadanie 12. (4 pkt) 
Cz owiek i spo ecze stwo 
 

 
Zdania 

Prawda  

lub Fa sz 

A. 
Konformizm to postawa charakteryzuj ca si  odrzuceniem norm, 

warto ci i wzorców zachowa  obowi zuj cych w danej grupie. 

 

B. 
Grupy ekskluzywne stosuj  rygorystyczne kryteria przyj  nowych 

cz onków. 

 

C. 
Socjalizacja jest procesem ko cz cym si  wraz z osi gni ciem 

pe noletno ci.  

 

D. 
Altruizm to postawa wyra aj ca si  gotowo ci  do niesienia 

pomocy innym ludziom. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 13. (4 pkt) 
Prawo 
 

 
Zdania 

Prawda  

lub Fa sz 

A. 
Prawo karne reguluje rozstrzygni cia dokonywane w trybie decyzji 

administracyjnych. 

 

B. 
Zasada domniemania niewinno ci oznacza, i  udowodnienie 

niewinno ci le y po stronie oskar onego. 

 

C. Osoby fizyczne i osoby prawne s  podmiotami prawa cywilnego. 
 

D. 
Prawo aski w indywidualnych przypadkach przys uguje 

Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

 

 

 

 

 
Nr zadania 10. 11. 12. 13. 

Maks. liczba punktów 4 5 4 4 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów     
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Zadanie 14. (6 pkt) 
W poni szych tabelach A – C przedstawiono przyk adowe rozk ady mandatów 

po wyborach parlamentarnych we wspó czesnych pa stwach. Na ich podstawie 

rozpoznaj funkcjonuj ce w tych pa stwach systemy partyjne. Obok ka dej tabeli wpisz 

w wyznaczone miejsca nazw  tego systemu partyjnego oraz podaj jeden skutek 

funkcjonowania tego systemu w pa stwie.  
 

A. 

Partia A 57 % 

Partia B 43 % 

Partia C - 

Partia D - 

Partia E - 
 

Nazwa systemu partyjnego 

 

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

Skutek funkcjonowania systemu partyjnego w pa stwie 

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

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

 

B. 

Partia A 33 % 

Partia B 32 % 

Partia C 16 % 

Partia D 11 % 

Partia E 8 % 
 

Nazwa systemu partyjnego  

 

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

Skutek funkcjonowania systemu partyjnego w pa stwie 

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

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

 

C. 

Partia A 100 % 

- - 

- - 

- - 

- - 
 

Nazwa systemu partyjnego  

 

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

Skutek funkcjonowania systemu partyjnego w pa stwie 

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

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

 
 

Zadanie 15. (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w asnej wiedzy 

wykonaj polecenia. 

W trosce o byt i przysz o  naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku mo liwo  

suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy 

obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierz cy w Boga b d cego ród em prawdy, 

sprawiedliwo ci, dobra i pi kna, jak i nie podzielaj cy tej wiary […], ustanawiamy 

Konstytucj  Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla pa stwa oparte 

na  poszanowaniu wolno ci i sprawiedliwo ci, wspó dzia aniu w adz, dialogu spo ecznym 

oraz na zasadzie pomocniczo ci umacniaj cej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. [...] 

 

a) Podaj nazw , jak  okre la si  zamieszczony powy ej fragment Konstytucji. 

 

....................................................................................................................................................... 
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b) Zaznacz jedn  prawid ow  odpowied .  

U yte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej okre lenie my, Naród Polski – wszyscy 

obywatele Rzeczypospolitej nawi zuje do 

A. antropologicznej koncepcji narodu. 

B. normatywnej koncepcji narodu. 

C. politycznej koncepcji narodu. 

 

Zadanie 16. (5 pkt) 
Na podstawie fragmentu tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w asnej wiedzy 

rozstrzygnij, które zdania s  prawdziwe, a które fa szywe. Wpisz w tabeli Prawda 

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

 

Art. 235. 

1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji mo e przed o y  co najmniej 1/5 ustawowej liczby 

pos ów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. 

2. Zmiana Konstytucji nast puje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu 

przez Sejm i nast pnie w terminie nie d u szym ni  60 dni przez Senat. 

[...] 

4. Ustaw  o zmianie Konstytucji uchwala Sejm wi kszo ci  co najmniej 2/3 g osów 

w obecno ci co najmniej po owy ustawowej liczby pos ów oraz Senat bezwzgl dn  

wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowej liczby senatorów. 

[...] 

6. Je eli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdzia u I, II lub XII, podmioty 

okre lone w ust. 1 mog  za da , w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez 

Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzaj cego. 

 

 

 
Zdania Prawda lub Fa sz

A. 
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji mo e przed o y  

co najmniej 92 pos ów. 

 

B. 
Ka da zmiana Konstytucji musi by  zatwierdzona w referendum 

konstytucyjnym. 

 

C. 

Senat mo e za da  przeprowadzenia referendum 

zatwierdzaj cego, je eli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy 

przepisów rozdzia u II Konstytucji.  

 

D. 
Rada Ministrów nie posiada inicjatywy ustawodawczej 

w sprawie zmiany Konstytucji. 

 

E. 

Sejm uchwala ustaw  o zmianie Konstytucji bezwzgl dn  

wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy ustawowej 

liczby pos ów. 

 

 

 

 

Nr zadania 14. 15a. 15b. 16. 

Maks. liczba punktów 6 1 1 5 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów     
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Zadanie 17. (3 pkt) 

Przeczytaj fragment Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wykonaj polecenia. 
 

Art. 154. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje sk ad 

Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powo uje Prezesa Rady Ministrów wraz 

z pozosta ymi cz onkami Rady Ministrów […] i odbiera przysi g  od cz onków nowo 

powo anej Rady Ministrów. […] 

[…] 

3. W razie niepowo ania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania 

w trybie ust. 2 Sejm […] wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego 

cz onków Rady Ministrów bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy 

ustawowej liczby pos ów. Prezydent Rzeczypospolitej powo uje tak wybran  Rad  Ministrów 

i odbiera przysi g  od jej cz onków. 

Art. 155. 

1. W razie niepowo ania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej 

w ci gu 14 dni powo uje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozosta ych cz onków 

Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysi g . […] 

2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie okre lonym w ust. 1 

Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencj  Sejmu i zarz dza wybory. 

a) Powy sze przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiaj  procedur  

tzw. „trzech kroków” powo ywania rz du. 

Napisz, w którym kroku Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady 

Ministrów. 
 

Krok .............................. 
 

b) Wymie  dwa uprawnienia przys uguj ce Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 

w kroku drugim i trzecim. 
 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 18. (3 pkt) 
W poni szych przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej okre lone s  trzy 

funkcje sejmu. Uzupe nij tabel , dopisuj c do podanych artyku ów w a ciw  funkcj  

sejmu. 

 

Art. 120. 

Sejm uchwala ustawy zwyk  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy 

ustawowej liczby pos ów, chyba e Konstytucja przewiduje inn  wi kszo . W tym samym 

trybie Sejm podejmuje uchwa y, je eli ustawa lub uchwa a Sejmu nie stanowi inaczej.  

Art. 209. 

1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powo ywany przez Sejm za zgod  Senatu, na 5 lat. 

[...] 
 

Art. 226. 

1. Rada Ministrów w ci gu 5 miesi cy od zako czenia roku bud etowego przedk ada 

Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy bud etowej wraz z informacj  o stanie 

zad u enia pa stwa. 
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2. Sejm rozpatruje przed o one sprawozdanie i po zapoznaniu si  z opini  Najwy szej Izby 

Kontroli podejmuje, w ci gu 90 dni od dnia przed o enia Sejmowi sprawozdania, uchwa  

o udzieleniu lub odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium. 

 

Nr artyku u 

w Konstytucji 
Funkcja sejmu 

Art. 120.  

Art. 209.  

Art. 226.  

 

Zadanie 19. (4 pkt) 
Poni ej podano przyk ady zada  w asnych i zleconych realizowanych przez okre lone 

jednostki samorz du terytorialnego w Polsce.  

Uzupe nij zdania, wpisuj c rodzaj zadania i nazw  jednostki samorz du terytorialnego. 

1. Rejestracja pojazdów jest zadaniem ..................................................... realizowanym przez 

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

2. Organizowanie targowisk i hal targowych jest zadaniem ...................................................... 

realizowanym przez ............................................................................................................. . 

3. Prowadzenie szkó  pogimnazjalnych jest zadaniem .............................................................. 

realizowanym przez ............................................................................................................ . 

 

Zadanie 20. (5 pkt) 
Uzupe nij zdania zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

1. W adz  s downicz  w Polsce sprawuj  s dy i ..................................................................... .  

2. Post powanie s dowe jest co najmniej …............................................................................ .  

3. S dziowie s  powo ywani przez .…..................................................................................... ,  

na wniosek Krajowej Rady S downictwa.  

4. Do s dów powszechnych zalicza si  s dy rejonowe, okr gowe i …................................... . 

5. Nadzór nad dzia alno ci  s dów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania 

sprawuje ............................................................................................................................... . 

 

Nr zadania 17. 18. 19. 20. 

Maks. liczba punktów 3 3 4 5 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów     
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Zadanie 21. (4 pkt) 

Poni ej przedstawiono opisy czterech sytuacji, w których dosz o do naruszenia przez 

w adze praw i wolno ci cz owieka i obywatela zapisanych w Konstytucji 

Rzeczypospolitej. Dopisz do ka dego opisu to prawo (lub wolno ) cz owieka 

i obywatela, które zosta o naruszone przez w adze w przedstawionej sytuacji. 
 

A. W adze samorz dowe jednego z miast podj y decyzj  o rozpocz ciu budowy spalarni 

mieci w pobli u nowego osiedla. Wed ug ekspertów powo anych przez mieszka ców 

osiedla funkcjonowanie spalarni mo e zagrozi  zdrowiu mieszka ców. 
 

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

B. Burmistrz miasta podj  decyzj  o rozwi zaniu legalnej pikiety zorganizowanej przez 

kupców, którzy protestowali przeciwko likwidacji targowiska, chocia  jej przebieg nie 

zagra a  zdrowiu i yciu ludzi.  
 

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

C. Rz d wprowadzi  obowi zkow  op at  za przyst pienie ucznia do sprawdzianu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.  
 

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

D. Agresywni kibice zatrzymani na meczu pi karskim przez policj  przebywali w areszcie 

siedem dni, pomimo braku decyzji s du o ich tymczasowym aresztowaniu. 
 

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

 

 

Zadanie 22. (2 pkt) 

Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

 

Czy religia jest do czegokolwiek potrzebna demokracji? – pyta  kanadyjski filozof Charles 

Taylor
1
 podczas pi tkowej III Debaty Tischnerowskiej na Uniwersytecie Warszawskim. 

Na swe prowokacyjne pytanie Taylor odpowiedzia  za pomoc  tez stoj cych niekiedy – jak 

sam zauwa y  – ze sob  w sprzeczno ci. Po pierwsze, na obecnym etapie historii religia nie 

mo e by  ju  elementem jednocz cym spo ecze stwo w systemie demokratycznym, 

bo demokracja ze swej natury produkuje zró nicowanie postaw i pogl dów. Bez wzgl du 

na to, jak du a cz  spo ecze stwa identyfikuje si  z danym wyznaniem, w nowoczesnej 

demokracji nie mo e ono by  podstaw  jego jedno ci. Z drugiej strony, dobrze jest dla 

demokracji, gdy debata publiczna dotyczy spraw najwa niejszych. Religia dotyczy w a nie 

spraw kardynalnych, dlatego pogl dy religijne obywateli nie mog  by  wy cznie kwesti  

prywatn , bo wówczas ycie publiczne ubo eje, tym bardziej, e w perspektywie historycznej 

to w a nie wspólnota religijna le y u podstaw narodowych to samo ci w wielu krajach. 
1 Charles Taylor – wyk adowca na Uniwersytecie MC Gilla w Montrealu. 

ród o: M. Lizut, Bez religii nie ma demokracji, „Gazeta Wyborcza”, 22 V 2005. 
 

 

a) Jak  rol , zdaniem Charlesa Taylora, mo e odgrywa  religia we wspó czesnym 

spo ecze stwie demokratycznym? 
 

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

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

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

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie  

 Poziom podstawowy 
11

b) Podaj nazw  umowy mi dzynarodowej reguluj cej stosunki pa stwa z Ko cio em 

katolickim. 
 

Umowa ta nosi nazw  …............................................................................................................ . 

 

Zadanie 23. (4 pkt) 

W którym roku pa stwa oznaczone na mapie cyframi 1, 2, 3, 4 przyst pi y do Wspólnot 

Europejskich/Unii Europejskiej? Wpisz nazwy pa stw w tabeli. 

 

Rok  Nazwa pa stwa 

1981  

1986  

1995  

2004  

 

 

 
 

 

 
 

Nr zadania 21. 22a. 22b. 23. 

Maks. liczba punktów 4 1 1 4 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów     
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Zadanie 24. (4 pkt) 
Z poni szego tekstu wypisz cztery numery zda , które podaj  wy cznie fakty, oraz 

cztery numery tych zda , które zawieraj  opinie. 

 

[1] Idea poradnictwa obywatelskiego zrodzi a si  w Wielkiej Brytanii w czasach wojny. 

[2] Pierwsze polskie Biuro Porad Obywatelskich powsta o w Warszawie w 1996 roku. 

[3] Ka de biuro dzia a przy stowarzyszeniu albo fundacji na podstawie odpowiedniej ustawy. 

[4] Doradcy udzielaj  tam informacji o sposobach rozwi zywania yciowych problemów. 

[5] Nie s  to klasyczne porady prawne, ale i tak pomagaj  w przezwyci eniu yciowej  

bezradno ci.  

[6] Sytuacja biur jest nietypowa.  

[7] Biura nie maj c osobowo ci prawnej i dzia aj c przy organizacji pozarz dowej, za jej 

po rednictwem uzyskuj  wsparcie z bud etu pa stwa.  

[8] Wydawa  by si  mog o, e sytuacj  poprawi wej cie Polski do Unii.  

[9] Bruksela przeznacza rodki na projekty zwi zane z konkretnymi problemami spo ecznymi: 

bezrobociem, ubóstwem lub dyskryminacj  kobiet.  

[10] Biura Porad Obywatelskich powinny bardziej aktywnie poszukiwa  pieni dzy w ród 

przedsi biorców i zwyk ych ludzi. 

Na podstawie: I. Aleksandrowska, Biuro Dobra Rada, „Polityka”, nr 16, 23 IV 2005. 
 

FAKTY 
        

 

OPINIE 
        

 

 

 

Zadanie 25. (5 pkt) 
Na podstawie danych statystycznych z tabeli i w asnej wiedzy wykonaj polecenia.  

 

Akceptacja systemu demokratycznego 

 

Wskazania respondentów wed ug terminów bada  

X 

1992 

VI 

1993 

V 

1995 

XI 

1996 

X 

1997 

III 

1999 

X 

2000 

III 

2002 

V 

2004 

XI 

2006 

Czy zgadza si  Pan(i), czy te  

nie zgadza ze stwierdzeniem, 

e demokracja ma przewag  

nad innymi formami 

rz dów? w procentach 

Zgadzam si  52 62 67 67 63 64 70 66 60 62 

Nie zgadzam si  15 11 17 12 16 19 12 14 18 18 

Trudno powiedzie  33 27 16 21 21 17 18 20 22 20 

 

Na podstawie: Krytyczni demokraci: akceptacja demokracji a ocena jej funkcjonowania w Polsce. [w:] 

Komunikat z bada  CBOS, Warszawa, stycze  2007. 
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a) W tabeli zamieszczono dane prezentuj ce rozk ad opinii respondentów na temat 

demokracji.  

Okre l zmian  akceptacji systemu demokratycznego mi dzy rokiem 1992 a 2006. 

Przytocz dane liczbowe z tabeli. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Na podstawie w asnej wiedzy podaj trzy ró ne powody, które mog  zmniejsza  

akceptacj  demokracji. 

 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 24. 25a. 25b. 

Maks. liczba punktów 4 2 3 
Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba punktów    
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Zadanie 26. (6 pkt) 
Na wykresach 1 – 2 przedstawiono procentowy rozk ad opinii respondentów na temat 

warto ci wa nych dla respondentów oraz warto ci, którymi ich zdaniem powinien 

kierowa  si  polityk. 

Na podstawie analizy wykresów i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Wykres 1. 
 

Warto ci wa ne dla respondenta

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Uczciwo Odpowiedzialno Poczucie

bezpiecze stwa

Wolno Stabilizacja Niezale no

Sympatycy partii A Sympatycy partii B

 
Na podstawie: www.millwardbrown.com 
 

Wykres 2. 

Warto ci, którymi powinien si  kierowa  polityk

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Uczciwo Odpowiedzialno Skuteczno Patriotyzm Konsekwencja Do wiadczenie

yciowe

Sympatycy partii A Sympatycy partii B

 
 

Na podstawie: www.millwardbrown.com 

Partia A – partia konserwatywna                Partia B – partia liberalna 
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Wska  dwie warto ci, których aprobata najbardziej ró nicuje sympatyków partii A 

i partii B. Wyja nij ró nice w stopniu aprobaty ka dej z tych warto ci.  

 

Warto ci wa ne dla respondenta: 

1. ....................................................................  2.  ...................................................................... 

 

Wyja nienie 

1. ................................................................................................................................................

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

2. ................................................................................................................................................

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

Warto ci, którymi powinien kierowa  si  polityk: 

1. ....................................................................  2.  ...................................................................... 

 

Wyja nienie 

1. .................................................................................................................................................

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

2. .................................................................................................................................................

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

 

Zadanie 27. (15 pkt) 
Napisz artyku  do gazety przedstawiaj cy sylwetk  idealnego polityka.  

Jakimi warto ciami powinien kierowa  si  idealny polityk? Dlaczego te warto ci 

uwa asz za najwa niejsze? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr zadania 26. 27. 

Maks. liczba punktów 6 15 
Wype nia 

egzaminator
Uzyskana liczba punktów   
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.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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