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MWO-W1D1P-021 

 

 

EGZAMIN MATURALNY 

Z WIEDZY O 

SPO ECZE STWIE 
 

Arkusz I 
 

Czas pracy 60 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron. 

Ewentualny brak nale y zg osi  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Prosz  uwa nie czyta  wszystkie polecenia. 

3. Odpowiedzi trzeba zapisa  czytelnie w miejscu na to 

przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 

4. Prosz  pisa  tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie 

pisa  o ówkiem. 

5. Nie wolno u ywa  korektora. 

6. B dne zapisy trzeba wyra nie przekre li . 

7. Wszelkie notatki nale y sporz dza  tylko w brudnopisie, 

który nie b dzie oceniany. 

8. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba 

punktów, któr  mo na uzyska  za jego poprawne 

rozwi zanie. 

9. Podczas egzaminu mo na korzysta  z tekstu Konstytucji RP. 

10. Do ostatniej kartki arkusza do czona jest karta odpowiedzi, 

któr  wype nia egzaminator. 
 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 
 

 

STYCZE  

ROK 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

30 punktów 

(Wpisuje zdaj cy przed rozpocz ciem pracy) 

           

PESEL ZDAJ CEGO 

 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem 

(Wpisuje zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy) 
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2 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Arkusz I 

 

Zadanie 1.(1 pkt) 

 
Uzupe nij poni szy tekst: 

Naród jest ukszta towan  historycznie grup  spo eczn  zwykle zamieszkuj c  w zwarty 

sposób okre lone (a) .............................., posiadaj c  w asn  kultur  i wspólny 

(b)................................., po czon  wi ziami ekonomicznymi oraz silnie odczuwanymi 

zwi zkami emocjonalnymi, wynikaj cymi z poczucia przynale no ci do wspólnoty. Istotn  

cech  narodu jest zdolno  do przekazywania nast pnym pokoleniom swojej 

(c)....................................... , przez co realizowana jest ci g o  trwania. 

 

Zadanie 2.(3 pkt) 

 
Podaj trzy cechy wiadcz ce o tym, e dane spo ecze stwo mo na zakwalifikowa  

do kategorii spo ecze stwa obywatelskiego. 

a) .......................................................................................................................................... 

b) .......................................................................................................................................... 

c) .......................................................................................................................................... 

 

Zadanie 3.(1 pkt) 

 
Podane ni ej informacje podziel na fakty i opinie. 

a) Wybory prezydenckie w 2000 r. wygra  Aleksander Kwa niewski. 

b) Na zwyci zc  g osowa o 53,9 % bior cych udzia  w wyborach. 

c) Na sukces prezydenta wp yn  fakt u ywania niebieskich soczewek. 

d) Trzecie miejsce Mariana Krzaklewskiego to kl ska. 

e) Za sukces nale y uzna  pozycj  Andrzeja Leppera. 

f) By y prezydent Lech Wa sa zaj  siódme miejsce. 

 

Fakty .......................................    Opinie .................................. 

 

Zadanie 4.(1 pkt) 

 
Wymie  jeden przypadek, kiedy protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP nie zostanie 

uwzgl dniony przez S d Najwy szy? 

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

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

 

Zadanie 5.(1 pkt) 

 
Spo ród podanych ni ej cech wybierz t  jedn , która nie wyst powa a w demokracji 

ate skiej: 

a) po redni udzia  obywateli w yciu politycznym pa stwa, 

b) bezpo redni wybór urz dników pa stwowych przez Zgromadzenie Ludowe, 

c) mo liwo  eliminowania nieudolnych polityków z ycia politycznego, 

d) ograniczenie praw politycznych tylko do m czyzn, 

e) mo liwo  swobodnej wymiany pogl dów podczas obrad Zgromadzenia. 
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 Arkusz I 

 

 

Zadanie 6.(1 pkt) 

 
Poni szy ci g dat odnosi si  do wydarze  zwi zanych z dziejami Europy. Jaki wspólny 

mianownik czy te wydarzenia? 

 

1951, 1957, 1967, 1987, 1992, 1993, 1995 

Odpowied ................................................................................................................................

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

 

 

Zadanie 7.(1 pkt) 

 
Podane ni ej zdania odnosz  si  do jednej z zasad prawa wyborczego. Podaj jej nazw . 

Polega na tym, e podzia  mandatów mi dzy partie jest dokonywany odpowiednio do 

liczby g osów zebranych przez ka d  z nich. Za jej zalet  uwa a si  m.in. redukcj  

kategorii „g osów straconych”. Mo e by  stosowana tylko wówczas gdy tworzy si  okr gi 

wielomandatowe. 

  

 

Odpowied :..............................................................................................................................  

 

 

Zadanie 8.(1 pkt) 

 
Uporz dkuj w kolejno ci pontyfikatów imiona papie y zwi zanych z procesem 

powstawania i rozwoju katolickiej nauki spo ecznej. 

a)  Leon XIII, 

b)  Jan XXIII, 

c)  Pawe  VI, 

d)  Pius XI. 

 

Kolejno : 1 ..................., 2 ..................., 3 ..................., 4 ................... 

 

 

 

Zadanie 9.(1 pkt) 

 
Pa stwo prawa to takie pa stwo, w którym: 

a) obywatel uchylaj cy si  od s u by wojskowej traci cz  swych praw, 

b) o odwo aniu s dziego z zajmowanego stanowiska decyduje prezydent, 

c) obywatel mo e zaskar y  decyzj  w adz do Naczelnego S du Administracyjnego, 

d) mniejszo   musi si  absolutnie podporz dkowa  woli wi kszo ci, 

e) w adze wykonawcze s dz  wszystkie osoby ami ce obowi zuj ce prawo. 
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4 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Arkusz I 

 

Zadanie 10.(3 pkt) 

 
Problem zaostrzenia prawa karnego dzieli spo ecze stwo polskie. Okre l swoje stanowisko 

w tej sprawie i uzasadnij je trzema argumentami. 

 

Uwa am, e ............................................................................................................................. 

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

Argumenty: 

a) ............................................................................................................................................ 

b) ............................................................................................................................................ 

c) ............................................................................................................................................ 

 

Zadanie 11.(1 pkt) 

 
Wymienione ni ej fakty zwi zane z „okr g ym sto em” w Polsce podziel na jego 

przyczyny i skutki: 

a) dwie fale strajków w 1988 r., 

b) legalizacja „Solidarno ci”,  

c) wolne wybory do Senatu, 

d) debata telewizyjna Miodowicz -Wa sa,  

e)  przywrócenie urz du prezydenta, 

f)  z a sytuacja gospodarcza kraju. 

 

Przyczyny ................................   Skutki ............................................ 

 

 

Zadanie 12.(2 pkt) 

 
Na podstawie poni szego grafu: 

a) nazwij mechanizmy rynkowe, które on ilustruje, 

b) wyja nij zasad  ich funkcjonowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Odpowied : 

a) ............................................................................................................................................

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

b) ............................................................................................................................................

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

c) ........................................................................................................................................... 
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 Arkusz I 

 

 

Zadanie 13.(2 pkt) 

 
Wymie  dwa podstawowe rodzaje podatku po redniego i wyja nij, jak p aci je zwyk y 

obywatel naszego kraju. 

 

Odpowied : 

a)  .............................................................................................................................................

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

b)  .............................................................................................................................................

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

 

 

 

Zadanie 14.(1 pkt) 

 
Wymienione ni ej akty prawne u ó  wed ug hierarchii wa no ci od najwy szego 

do najni szego. 

a)  ustawa bud etowa, 

b)  zarz dzenie wojewody, 

c)  ustawa konstytucyjna, 

d)  uchwa a rady gminy, 

e)  uchwa a rz du. 

 

Odpowied : 1 ......., 2 ......., 3 ......., 4......., 5 ......., 

 

 

Zadanie 15.(2 pkt) 

 
Na podanej ni ej mapie zaznacz trzy pa stwa, które przyst pi y do NATO w latach 1950 – 

1989 oraz wpisz w legendzie ich nazwy.  

 

 

 

 

Legenda: 

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

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

                 3.   ........................................  
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6 Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

 Arkusz I 

 

 

Zadanie 16.(2 pkt) 

 
Poj cie nacjonalizm mo e by  u ywane w ró nych znaczeniach. Podaj dwa historyczne 

lub wspó czesne przyk ady nacjonalizmu jako postawy obronnej, umo liwiaj cej 

zachowanie poczucia odr bno ci narodowej w trudnych okoliczno ciach politycznych: 

a) ............................................................................................................................................

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

b) ............................................................................................................................................

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

 

Zadanie 17.(1 pkt) 

 
Podane ni ej istniej ce obecnie pa stwa przyporz dkuj okre lonym rodzajom systemów 

politycznych: 

a) Stany Zjednoczone, 

b) Hiszpania, 

c) Niemcy, 

d) Szwajcaria, 

e) Rosja. 

Systemy polityczne: 

 

   1. system prezydencki ........................................................ 

   2. system parlamentarno-gabinetowy ................................ 

   3. system parlamentarno-komitetowy ................................ 

 

 

Zadanie 18.(2 pkt) 

 
Wymie  dwa typy bezrobocia wyst puj ce w twojej miejscowo ci i krótko okre l ich 

przyczyny. 

a) ............................................................................................................................................

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

b) ............................................................................................................................................

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

 

Zadanie 19.(3 pkt) 

 
Wyja nij znaczenie nast puj cych poj : 

 

a) lewica .................................................................................................................................. 

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

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

b) centrum ................................................................................................................................ 

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

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

c) prawica.................................................................................................................................

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

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