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PRÓBNY EGZAMIN 
MATURALNY 

Z WIEDZY  
O  SPO ECZE STWIE 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 

1 – 23). 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 
LISTOPAD 
ROK 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie 

100 punktów 
 

Wype nia zdaj cy przed 
rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 
ZDAJ CEGO 

Miejsce 
na naklejk  

z kodem szko y 
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2 Próbny egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Poziom podstawowy 

W zadaniach 1 – 7 zakre l prawid ow  odpowied . 

 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Proces przystosowania jednostki do ycia spo ecznego, polegaj cy na przyswajaniu 
wzorców kulturowych nazywamy 
A) demokratyzacj . 

B) stratyfikacj . 

C) socjalizacj . 

D) reedukacj . 

 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Do pierwszej generacji praw cz owieka nale y prawo do 
A) korzystania z dóbr kultury. 

B) opieki socjalnej. 

C) zawierania zwi zków partnerskich. 

D) wolno ci sumienia. 

 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Nazwa pa stwa Rzeczpospolita Polska zosta a przyj ta przez Sejm w roku 
A) 1988. 

B) 1989. 

C) 1990. 

D) 1991. 

 
Zadanie 4. (1 pkt) 
Traktaty Rzymskie z 25 marca 1957 roku powo a y do ycia  
A) Europejski Program Odbudowy. 

B) Europejsk  Wspólnot  Gospodarcz . 

C) Europejsk  Wspólnot  W gla i Stali. 

D) Rad  Europy. 

 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Islamska fundamentalistyczna organizacja terrorystyczna dzia aj ca g ównie na terenie 
Autonomii Palesty skiej nazywa si   
A) Al Kaida. 

B) Bractwo Muzu ma skie. 

C) Hamas. 

D) Tupamaros. 

 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Vacatio legis oznacza 
A) czas, jaki up ywa mi dzy przed o eniem uchwalonej ustawy do podpisania prezydentowi 

a jej podpisaniem. 

B) czas, jaki up ywa od momentu z o enia projektu ustawy w Sejmie do jego pierwszego 

czytania. 

C) okres mi dzy dniem og oszenia ustawy a dniem jej wej cia w ycie. 

D) okres mi dzy uchwaleniem ustawy przez Sejm a jej rozpatrzeniem przez Senat. 
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 Próbny egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 3 

 Poziom podstawowy 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 
Nadzór nad dzia alno ci  s dów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania  
sprawuje w Polsce 
A) Naczelny S d Administracyjny. 

B) Najwy sza Izba Kontroli. 

C) S d Najwy szy. 

D) Trybuna  Konstytucyjny. 

 
Zadanie 8. (4 pkt) 
Opisanym zasadom ustrojowym demokratycznego pa stwa prawnego przyporz dkuj 
w a ciwe okre lenia. 

1. Zasada pluralizmu politycznego 

2. Zasada trójpodzia u w adzy 

3. Zasada praworz dno ci 

4. Zasada suwerenno ci narodu 

A) Najwy sza w adza zwierzchnia nale y do ogó u obywateli. 

B) Zobowi zanie do stosowania prawa, przestrzegania prawa i dzia anie na mocy 

prawa przez wszystkich uczestników ycia publicznego. 

C) Uczestnictwo w yciu publicznym ró norodnych si  politycznych 

konkuruj cych ze sob . 

D) Wyodr bnienie trzech obszarów kompetencji w adzy publicznej i realizowanie 

ka dej z nich przez inny zespó  organów. 

E) Zasadnicz  rol  odgrywa konstytucja reguluj ca podstawowe kwestie 

dla pa stwa i spo ecze stwa. 

 

Odp.: 1. .......   2. .......   3. .......   4. ....... 

 

Zadanie 9. (4 pkt) 
Przyporz dkuj nazwy doktryn politycznych (1- 5) do zamieszczonych ni ej opisów  
(A – D), np. E – 6.   
 

1. anarchizm, 2. chrze cija ska demokracja, 3. konserwatyzm, 4. liberalizm,  

5. socjaldemokracja 

 

A) Przyjmuje, e najwy sz  warto ci  jest jednostka ludzka i jej szcz cie, a jedyn  granic  

wolno ci cz owieka jest wolno  innych ludzi. Uznaje równo  wszystkich ludzi w sensie 

równego prawa do wolno ci. K adzie nacisk na wolno  dysponowania w asno ci . Zak ada 

ograniczenie dzia alno ci pa stwa do zapewnienia praw jednostki oraz zapewnienia 

bezpiecze stwa. Przeciwstawia si  ingerencji pa stwa w sprawy moralne i decydowanie 

o dobru obywateli. 

 

B) Zak ada budow  sprawiedliwego adu spo ecznego uwzgl dniaj cego dobro i godno  

osoby ludzkiej. Uznaje zasad  solidaryzmu spo ecznego, pomocniczo ci i dobra wspólnego. 

Przyjmuje, e w asno  prywatna jest najlepszym, bo skutecznym gwarantem wolno ci 

i niezale no ci cz owieka. Dopuszcza inne uspo ecznione formy w asno ci, je li tylko b d  

one s u y y cz owiekowi. Szczególn  rol  przypisuje pracy ludzkiej, akcentuj c godno  

cz owieka pracuj cego i przeciwstawiaj c si  traktowaniu pracy wy cznie jako towaru. 

Pa stwo powinno rozpozna  podmiotowo  rodziny jako podstawy ycia spo ecznego.  
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4 Próbny egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Poziom podstawowy 

C) Odwo uje si  do poszanowania tradycji i uznanych zasad moralnych. Krytykuj c 

rewolucj  i  gwa towne zmiany, przeciwstawia im powolne, naturalne przemiany ewolucyjne. 

Zak ada nieufno  wobec egalitaryzmu i uniformizmu, po czon  z przekonaniem, e  

istnienie hierarchii warstw i  grup spo ecznych a tak e elit rz dz cych jest nieod cznym 

elementem  adu spo ecznego. Przyjmuje przekonanie, e w asno  i wolno  s  

nierozdzielne, krytykuj c programy nacjonalizacji i kolektywizacji.  

 

D) Opiera si  na idei uspo ecznienia rodków produkcji (ziemi, maszyn i surowców), tak aby 

s u y y one wszystkim w jednakowym stopniu. Uznaje za niesprawiedliwe spo ecze stwo, 

w którym o pozycji jednostki decyduje w asno . K adzie nacisk na  uzupe nienie praw 

obywatelskich i politycznych prawami spo ecznymi i ekonomicznymi. Przyjmuje, e 

równo ci wobec prawa musi towarzyszy  wyrównywanie dysproporcji maj tkowych. Zak ada 

aktywny udzia  pa stwa w procesach gospodarczych i opieku cz  polityk  spo eczn . 

 

Odp.: A - ..........       B - ..........       C - ..........        D - ........ 

 

Zadanie 10. (2 pkt)  
Podaj dwa – inne ni  obszar l dowy – wymiary przestrzeni, które prawnie nale  
do terytorium wspó czesnych pa stw. 
 
...................................................................................................................................................................................

. 

 

Zadanie 11. (2 pkt)  
Do opisanych mechanizmów systemów demokratycznych dopisz w a ciw  nazw  formy 
demokracji. 

A) Podstawowe decyzje na szczeblu lokalnym s  podejmowane w g osowaniach 

obywateli mieszkaj cych na danym terytorium (np. wybór prezydenta). 

 

demokracja ....................................................... 

B) Akty reguluj ce sprawy spo eczne, gospodarcze i ustrojowe s  uchwalane w 

specjalnej procedurze przez wy anianych w wyborach bezpo rednich przedstawicieli 

spo ecze stwa (np. uchwalanie bud etu). 

 

demokracja ....................................................... 
Zadanie 12. (3 pkt) 
Uzupe nij luki, wpisuj c nazw  normy. 

A) Zwi zana jest z tradycj  (np. obchodzenie wi t),  przekazywana z pokolenia 

na pokolenie, mo e by  spisana, nieprzestrzeganie jej mo e powodowa  izolacj  

w rodowisku. 

norma................................................ 

B) Dotyczy wszystkich obywateli, jest spisana i poparta sankcj  pa stwa. 

norma................................................ 

C) Oparta na wyobra eniu co dobre, a co z e, ma charakter grupowy, nie jest poparta 

sankcj  pa stwa. 

norma................................................ 
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 Próbny egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 5 

 Poziom podstawowy 

 

Zadanie 13. (3 pkt) 
Podaj trzy warunki ustrojowe istnienia spo ecze stwa obywatelskiego. 

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

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

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

 
Zadanie 14. (4 pkt) 
Podaj polskie pe ne nazwy wymienionych organizacji mi dzynarodowych. 
 

A) OBWE – .................................................................................................................................  

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

B) OJA – ......................................................................................................................................  

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

C) MFW – ....................................................................................................................................  

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

D) MOP – ....................................................................................................................................  

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

 

Zadanie 15. (4 pkt) 
Podaj trzy has a (dopuszczalna wersja polska) symbolizuj ce próby reformowania 
systemu komunistycznego podj te w polityce ZSRR w po owie lat osiemdziesi tych XX 
wieku oraz nazwisko sekretarza generalnego KC KPZR, który te reformy zainicjowa . 
 

Has a: 

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

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

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

 

Nazwisko - ................................................... 
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6 Próbny egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Poziom podstawowy 

Zadanie 16. (8 pkt) 
Informacja sta a si  towarem, a wiat mediów uniezale ni  si  od wiata realnego i zacz  y  

wed ug w asnych regu  (Ryszard Kapu ci ski). 
Podaj cztery argumenty za i cztery argumenty przeciw tezie Ryszarda Kapu ci skiego.  
 
argumenty za 

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

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

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

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

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

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

4. .................................................................................................................................................

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

argumenty przeciw 
 

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

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

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

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

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

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

4. .................................................................................................................................................

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

 

Zadanie 17. (10 pkt) 
Przeczytaj tekst i zdecyduj, które zdania zawieraj  fakty, a które opinie. Wpisz w tabeli 
odpowiednio opinia lub fakt 
(uwaga: za zaznaczenie wszystkich jednakowych odpowiedzi, czyli tylko O lub tylko F 

otrzymasz 0 pkt) 
 

1) W tym roku nie by o przyj  na aplikacje adwokackie i radcowskie. 2) Przyj  nie by o, 

bo Sejm pracuje opieszale i nie uchwali  na czas stosownych przepisów. 3) Podobno dlatego, 

e w parlamencie istnieje silne lobby prawnicze, które nie chce dopu ci  do otwarcia tych 

zawodów. 4) Debata na temat zmian w ustawie trwa ju  ponad siedem miesi cy. 

5) Tymczasem jest wyrok Trybuna u Konstytucyjnego, w którym okre lono kryteria, jakie 

trzeba ustawowo zapisa , by przyj cia do zawodów prawniczych by y przejrzyste, wolne 

od podejrze  o kumoterstwo czy nepotyzm. 6) Wysi ek legislacyjny nie by by wi c zbyt 

wielki. 7) Radykalnej zmiany wymaga jeden z przepisów ustawy lustracyjnej tak, by chroni  

on dobra osobiste lustrowanych. 8) Wyrok Trybuna u Konstytucyjnego w tej sprawie wszed  

w ycie   w marcu 2003 r., do dzi  nie ma inicjatywy ustawodawczej i uchwalenia przepisu 
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 Próbny egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 7 

 Poziom podstawowy 

 

w nowym brzmieniu. 9) W odczuciu spo ecze stwa jako  stanowionego prawa pogarsza si  

z roku na rok. 10) Istnieje przekonanie, e niespójny, chaotyczny system prawny staje si  

coraz wi kszym problemem dla obywateli, gospodarki, dla sprawnego funkcjonowania 

pa stwa.  
na podstawie: J. Paradowska, „Polityka”, nr 46, 2004. 

 

Nr zdania Fakt/Opinia 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 
Zadanie 18. (6 pkt) 

 
Gazeta Wyborcza, 7 lipca 2004 

 

A) Podaj po dwa kraje, które Polacy uznali za: 
1. najbardziej przyjazne Polsce. 

2. najbardziej niech tne Polsce. 

B) Podaj po jednym argumencie, potwierdzaj cym wskazanie dla ka dego 
z wymienionych przez ciebie pa stw.  

 

A) 

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

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

B) 

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

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

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

................................................................................................................................................ 
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8 Próbny egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Poziom podstawowy 

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

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

4. .................................................................................................................................................

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

Zadanie 19. (7 pkt) 
Przeczytaj zamieszczone materia y i wykonaj polecenia. 

 

Tekst nr 1. 

Spo ród wielu cech charakteryzuj cych fenomen nacjonalizmu, dwie s  szczególnie 

odpychaj ce i gro ne. Pierwsza to butne i aroganckie przekonanie o w asnej wy szo ci 

kulturowej tych, którzy g osz  swoj  odmian  nacjonalizmu. Druga za  cecha to ta, e 

odr bno  i to samo  danej wspólnoty okre la si  poprzez wrog  i za lepion  opozycj  

wobec innych, najcz ciej s siedzkich, wspólnot i spo eczno ci. Wspólnoty owe nacjonali ci 

traktuj  jako najwi ksze zagro enie dla w asnych narodów i jako jedyne wyj cie z tej sytuacji 

widz  fizyczne pokonanie wymy lonych wrogów. (...) 

Wielu wspó czesnych my licieli uwa a nacjonalizm za g ówn , panuj c  ideologi  

wspó czesno ci, podkre laj c jej niszczycielsk  agresywno . 
Ryszard Kapu ci ski,Odczyt o wspó czesnych patologiach w adzy, 

wyg oszony na Kongresie Kultury Chrze cija skiej w Lublinie „Gazeta 

Wyborcza”, 18.09.2000 r. 

 

A) Wymie  trzy cechy, jakie przypisuje nacjonali cie autor. 

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

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

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

B) Opisz patriotyzm, korzystaj c ze sposobu, w jaki Ryszard Kapu ci ski podaje informacje 

na temat nacjonalizmu (uwzgl dnij cztery cechy). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 20. (5 pkt) 
Przeczytaj fragment Ustawy o kredycie konsumenckim z 3 sierpnia 2004 r. i wykonaj 
polecenia. 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl
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 Poziom podstawowy 

 

 
art. 11.1. Konsument, (...) mo e, bez podania przyczyny, odst pi  od umowy o kredyt 

konsumencki w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Je eli umowa o kredyt konsumencki nie 

zawiera a informacji o uprawnieniu do odst pienia od umowy, konsument mo e odst pi  od 

umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odst pienia od umowy, nie 

pó niej jednak ni  w terminie 3 miesi cy od dnia zawarcia umowy. 

2. Kredytodawca obowi zany jest przy zawarciu umowy wr czy  konsumentowi wzór 

o wiadczenia o odst pieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) 

i adresu zamieszkania (siedziby).  

3. Termin do odst pienia od umowy jest zachowany, je eli konsument przed jego up ywem 

z o y pod wskazanym przez kredytodawc  adresem o wiadczenia o odst pieniu  

od umowy  (...). 

 

A) Okre l strony umowy o kredyt konsumencki. 

 

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

 
Przypadek I 
W dniu 5 maja 2005 roku pomi dzy Panem Adamem Kowalskim, zamieszka ym 

w Warszawie, ul. Polna 333, a Bankiem ABE zosta a zawarta umowa gotówkowego kredytu 

konsumenckiego nr 2556 na kwot  1000 z . Umowa zawiera a informacj  o uprawnieniu 

do odst pienia od umowy. Konsument otrzyma  wzór o wiadczenia o odst pieniu od umowy. 

Nast pnego dnia Adam Kowalski postanowi  zrezygnowa  z kredytu. 

 

B) Wype nij poni szy druk zgodnie z ustaw  o kredycie konsumenckim (wykorzystaj dane 

z „Przypadku I”). 

 
 

Wzór o wiadczenia o odst pieniu od umowy kredytu 

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

Imi  i nazwisko Kredytobiorcy 

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

   Miejscowo , data        

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

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

Adres Kredytobiorcy        

 

         ADRES DO DOR CZE  

         Bank ABE 

         ul. Weso a 3 

         80-230 Warszawa 

 

1. O wiadczam, e odst puj  od zawartej przeze mnie umowy kredytu gotówkowego nr......... 

2. O wiadczam, e w zwi zku z odst pieniem od umowy zwróci em Bankowi kwot  kredytu........................ 

 

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

          Podpis kredytobiorcy 

 

Przypadek II  
W dniu 5 maja 2005 roku pomi dzy Panem Adamem Kowalskim, zamieszka ym 

w Warszawie, ul. Polna 333, a Bankiem ABE zosta a zawarta umowa gotówkowego kredytu 
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 Poziom podstawowy 

konsumenckiego nr 2556 na kwot  1000 z . Umowa nie zawiera a informacji o uprawnieniu 

do odst pienia od umowy. Konsument otrzyma  wzór o wiadczenia o odst pieniu od umowy. 

 

C) Do kiedy Adam Kowalski mo e odst pi  od umowy? Podaj dat . ....................................... 

D) Podkre l w a ciw  odpowied . 

Przepisy reguluj ce stosunki mi dzy bankiem a konsumentem nale  do dziedziny prawa 

1) administracyjnego. 

2) cywilnego. 

3) karnego. 

4) konstytucyjnego. 

 
Zadanie 21. (8 pkt ) 
Jednym ze zjawisk wspó czesnego wiata jest globalizacja gospodarki. Jest to z o ony, 

wielowymiarowy proces pog biania mi dzynarodowego podzia u pracy, zwi kszania 

obrotów handlu mi dzynarodowego, nasilenia przep ywów kapita u, ludzi, technologii 

i towarów, przenikania si  kultur i narastania zale no ci mi dzy krajami zapocz tkowany 

w latach 80. XX wieku. We wspó czesnym wiecie cieraj  si  pogl dy zwolenników 

i przeciwników globalizacji. 

Przedstaw po dwa argumenty ka dej ze stron, dotycz ce: 
 

A) globalizacji sfery spo eczno-politycznej. 

argumenty za: 

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

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

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

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

argumenty przeciw: 

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

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

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

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

B) globalizacji sfery gospodarczej. 

argumenty za: 

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

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

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

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

argumenty przeciw: 

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

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

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

 
Zadanie 22. (10 pkt) 
(...) Narody Zjednoczone maj  bardzo mocny fundament – Kart  Narodów Zjednoczonych. 

Inicjatywa Nowego Aktu Politycznego dla Narodów Zjednoczonych, któr  w imieniu Polski 

przedstawi em przed dwoma laty na forum ONZ, nie zak ada rewizji tego dokumentu. (...) 

Celem tej inicjatywy jest podkre lenie wagi Karty przy jednoczesnym umiejscowieniu jej 

tre ci w zupe nie nowym mi dzynarodowym rodowisku geopolitycznym. Dokument ten 

powinien okre la , jak dostosowa  Narody Zjednoczone do walki z nowymi zagro eniami 

wiatowego bezpiecze stwa, w szczególno ci z mi dzynarodowym terroryzmem 

i rozprzestrzenianiem broni masowego ra enia. Musi tworzy  narz dzia do zarz dzania 

stosunkami politycznymi i gospodarczymi w dobie globalizacji. Wreszcie, co jest szczególnie 

wa ne, stworzy  warunki do dzia ania w obliczu szczególnie gro nego zjawiska, jakim s  

“s abe” lub “upad e” pa stwa. Dzisiaj Narody Zjednoczone coraz cz ciej  wykazuj  si  

bezsilno ci  wobec tych wyzwa . 
W.Cimoszewicz, Zgrana Karta Narodów Zjednoczonych? „Wprost”, nr 1138, 2004 r. 

 

A) Napisz, jakie nowe obszary dzia a  ONZ wymienia autor tekstu? 

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

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

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

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

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

B) Uzupe nij schemat (zamieszczony na nast pnej stronie), wpisuj c w odpowiednie 
miejsca na schemacie numery instytucji i organów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

1. Rada Bezpiecze stwa, 2. Rada Gospodarcza i Spo eczna, 3. Mi dzynarodowy Trybuna  

Sprawiedliwo ci, 4. Sekretariat, 5. Sekretarz Generalny, 6. Zgromadzenie Ogólne, 7. FAO, 

8. UNICEF, 9. UNESCO, 10. UNHCR. 
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wybiera

wybiera

na 9 lat

na 3 lata

wybiera
niesta ych
cz onków
na 2 lata

tworzy
wspó pracuj

mianuje

personel

w ramach ONZ
Organy specjalne
i programy ONZ

Niezale ne organizacje
wyspecjalizowane

 

Zadanie 23. (13 pkt) 
Wiele organizacji mi dzynarodowych staje obecnie przed nowymi wyzwaniami.  
Wyobra  sobie, e jeste  cz onkiem sejmowej komisji spraw zagranicznych. Przygotuj 
na posiedzenie sejmu wyst pienie, w którym przedstawisz i uzasadnisz cztery g ówne 
obszary dzia ania ONZ w XXI wieku. Wykorzystaj informacje zawarte w zadaniu nr 22. 
Pami taj o w a ciwej formie wypowiedzi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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