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Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 24 strony (zadania 1–40). 
Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego 
egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 
3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu albo 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 b d  oceniane. 
6. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL  

i przyklej naklejk  z kodem. 
7. Mo esz korzysta  z kalkulatora prostego.  
8. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla egzaminatora. 
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Zadanie 1. (0–1)  
Zaznacz nazw  zjawiska spo ecznego przedstawionego w tek cie.   
 

Zjawisko to stanowi swoiste uzupe nienie socjalizacji. Mówi c skrótowo – je li nie uda o si  
kogo  przekona  do post powania kulturowo akceptowanego, to mo na go przynajmniej 
zmusi . Jednak nie ka dy czyn sprzeczny z jak  istotn  powinno ci  kulturow  wywo uje 
reakcj  spo eczn . Mi dzy dewiacj  w sensie normatywnym a dewiacj  w sensie 
funkcjonalnym rozci ga si  pewien margines tolerancji spo ecznej, w którym instytucje tego 
zjawiska spo ecznego nie podejmuj  dzia ania.  

 

Na podstawie: P. Sztompka, Socjologia. Analiza spo ecze stwa, Kraków 2002, s. 409.  
 

A. anomia spo eczna  
B. kontrola spo eczna  
C. dewiacja spo eczna 
D. akceptacja spo eczna  

 

Zadanie 2. (0–2)  

Podaj nazwy kryteriów podzia u grup spo ecznych, które to kryteria oznaczono na 

schemacie literami A, B, C i D. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A. ……………………………………………………………………………………………… 

B. ……………………………………………………………………………………………… 

C. ……………………………………………………………………………………………… 

D. ……………………………………………………………………………………………… 
 

Materia  ród owy do zada  3. i 4. 
 

Analiza postrzeganego wp ywu transformacji na ycie Polaków ukazuje znaczn  odmienno  
losów i do wiadcze  ró nych grup spo ecznych. Potocznie mówi si  o „przegranych” 
i „wygranych” [transformacji]. Socjologiczne badania wylosowanych spo eczno ci lokalnych 
potwierdzi y, e nie jest to podzia  wydumany czy pozorny. Przez ostatnich ponad 
dwadzie cia lat nast pi y znacz ce przesuni cia na skali stratyfikacji spo ecznej, jednych 
spychaj c na ni szy poziom, innych za  winduj c na jej szczyt. 
 

ród o: Polskie bieguny, red. M. Jarosz, Warszawa 2013, s. 23–24. 

Rodzaje grup spo ecznych w zale no ci od: 

    

nieformalne 

formalne ekskluzywne 

du e 

ma e 

inkluzywne 

ograniczone wtórne 

pierwotne 
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Zadanie 3. (0–1)  

Podaj nazw  rodzaju ruchliwo ci, o którym jest mowa w ostatnim zdaniu tekstu. 
 

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

Zadanie 4. (0–1)  

Zaznacz poprawne doko czenie zdania. 
 

Na fakt, e cz  robotników uznaje si  za przynale nych do kategorii, której nazw  
podkre lono w tek cie, nie mia o wp ywu  
 

A. rozwi zanie PGR-ów.  
B. przeprowadzenie prywatyzacji. 
C. zmniejszenie ukrytego bezrobocia.  
D. wprowadzenie reformy emerytalnej. 
 

Zadanie 5. (0–1)  

Wymie  dwa problemy spo eczne, które s  zilustrowane w przedstawionym materiale 

graficznym.  
 

Mural Co s ycha  u s siadów? 
 

 
 

Na podstawie: http://www.tuwroclaw.com 
 

• …………………………………………………………………………....…………………

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

• ………………………...………………………………………………….…………………

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 

Maks. liczba punktów 1 2 1 1 1 

Uzyskana liczba punktów      
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Zadanie 6. (0–1)  

Zaznacz nazw  kategorii spo ecznej, której dotyczy tekst.  
 

Wypracowa a strategie antycypacyjne, tworzy a sobie warunki do korzystnego przej cia 
z systemu upadaj cego do nowego, przygotowywa a si  do gospodarki rynkowej ju  od 
po owy lat osiemdziesi tych, by zamieni  w drodze konwersji kapita  polityczny 
w ekonomiczny, z pozostawieniem mo liwo ci powrotu do w adzy.  

 

ród o: W. Jakubowski, P. Za ski, . Zam cki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pu tusk 2013, s. 319.  
 

A. inteligencja 
B. nomenklatura 
C. klasa ch opów 
D. opozycja antykomunistyczna  
 

Materia  ród owy do zada  7. i 8. 
 

Art. 8.5. Nadzór nad dzia alno ci  stowarzysze  nale y do:  
1) wojewody w a ciwego ze wzgl du na siedzib  stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad 
dzia alno ci  stowarzysze  jednostek samorz du terytorialnego,  
2) starosty w a ciwego ze wzgl du na siedzib  stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad 
innymi ni  wymienione w pkt. 1 stowarzyszeniami.  
Art. 40.1. Uproszczon  form  stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwyk e nieposiadaj ce 
osobowo ci prawnej. 

ród o: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 
 

Zadanie 7. (0–1)  

Podaj nazw  organu, który prowadzi nadzór nad Stowarzyszeniem Gmin Przyjaznych 

Energii Odnawialnej. 
 

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

Zadanie 8. (0–1)  

Zaznacz poprawne doko czenie zdania. 
 

Stowarzyszenie, o którym mowa w art. 40.1. przywo anej ustawy, mo e 
A. powo ywa  terenowe jednostki organizacyjne.  
B. prowadzi  dzia alno  gospodarcz . 
C. zbiera  sk adki cz onkowskie. 
D. zrzesza  osoby prawne. 
 

Zadanie 9. (0–1)  

Na podstawie tabeli rozstrzygnij, czy obiegowa opinia: kapita  spo eczny na wsi jest ni szy 

ni  w mie cie jest trafna. Uzasadnij swój wybór, odwo uj c si  do danych.  
 

 

Na podstawie: Kapita  ludzki i zasoby spo eczne wsi. Ludzie – spo eczno  lokalna – edukacja,  
red. K. Szafraniec, Warszawa 2006, s. 165–169.  

Rodzaj kapita u spo ecznego  
Ludno  wiejska Ludno  miejska 
niski wysoki niski wysoki 

kapita  zaufania spo ecznego  36% 16% 74% 5% 

kapita  dzia ania spo ecznego 9% 48% 17% 19% 

poziom zaanga owania publicznego  19% 26% 24% 7% 
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Rozstrzygni cie – ......................................................................................................................... 

Uzasadnienie – ............................................................................................................................. 

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

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

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

 
 
Materia  ród owy do zada  10. i 11. 

 

Mapa Polski z odsetkiem niepracuj cych osób w wieku produkcyjnym zdolnych do pracy 
i gotowych do jej podj cia w 2012 roku (wed ug województw i podregionów) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ród o: Ma y Rocznik Statystyczny Polski 2013, Warszawa 2013, s. 166. 
 

Zadanie 10. (0–1)  

Podaj nazw  wspó czynnika spo eczno-ekonomicznego zilustrowanego na mapie. 
 

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

Zadanie 11. (0–1)  

Podaj nazwy wy cznie tych województw, w których przedstawiony odsetek 

niepracuj cych we wszystkich podregionach mie ci si  w takim samym przedziale. 

 

• ………………………………..…………………………………………………………….. 

• ………………………………..…………………………………………………………….. 
 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Maks. liczba punktów 1 1 1 1 1 1 

Uzyskana liczba punktów       
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Zadanie 12. (0–1)  

Podaj nazw  mniejszo ci narodowej, której dotycz  materia y ród owe.  
 

Tablica z nazw  miejscowo ci oraz fragment mapy jednego z województw Polski 
 

 
ród o: www.tvp.info.pl; Polski przewodnik toponimiczny, Warszawa 2010, s. 107. 

 

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

Zadanie 13. (0–2)  

Uzupe nij tabel  – do ka dego opisu konfliktu dopisz nazw  w a ciwego pa stwa 

i numer, którym oznaczono je na mapie.  
 

Fragment mapy politycznej wiata  
 

 
 

Na podstawie www.worldatlas.com 
 

Opis A. W tym pa stwie dosz o na pocz tku lat 90. XX wieku do konfliktów etnicznych 
w autonomicznych jednostkach terytorialnych – Osetii Po udniowej i Abchazji. 
Z rosyjsk  pomoc  og osi y one niepodleg o , która w 2008 roku zosta a uznana 
przez Moskw .  

Opis B. W tym pa stwie na przestrzeni ostatnich 35 lat dwukrotnie interweniowa y obce si y 
zbrojne. Zarówno w okresie wojny domowej, jak i walk partyzanckich konflikt w nim 
mia  charakter wiatopogl dowy (np. mud ahedini – komuni ci, dzia alno  talibów) 
oraz etniczny (np. Pasztuni – Uzbecy).  

Opis C. W tym pa stwie konflikty spo eczne mia y wymiar etniczny (Arabowie – Kurdowie), 
religijny (sunnici – szyici) oraz zwi zany z dyktatur  przywódców partii Baas. Po obcej 
interwencji wprowadzono zasad  reprezentacji religijnej i etnicznej w organach w adzy.  

 

 Nazwa pa stwa Numer na mapie  

Opis A.   

Opis B.   

Opis C.   
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Zadanie 14. (0–1)  

Podaj nazw  przedstawionej w tek cie teorii genezy pa stwa oraz nazwisko twórcy tej 

teorii. 

Potem ka dy wolno ci w asnej cz stk  sk ada 
Dla dobra powszechnego: to pierwsza ustawa, 
Z której jako ze ród a p yn  wszystkie prawa. 
Widzimy wtedy, e rz d umow  si  tworzy, 
Nie pochodz c, jak mylnie s dz , z woli bo ej. 
Owó  rz d na kontrakcie opar szy spo ecznym, 
Podzia  w adzy ju  tylko jest skutkiem koniecznym. 

ród o: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 2000, s. 216–217. 

Nazwa teorii – .............................................................................................................................. 

Nazwisko twórcy teorii – ............................................................................................................. 

Materia  ród owy do zada  15., 16. i 17. 

Jest postaci  bezpo redniego uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi. Oznacza 
zebranie si  w jednym miejscu wszystkich posiadaj cych prawa polityczne w obr bie 
okre lonej jednostki terytorialnej w celu wspólnych obrad i podejmowania decyzji. Ta posta  
uczestnictwa politycznego powszechnie wyst powa a w demokracjach antycznych. Wspó cze nie 
wyst puje np. w niektórych kantonach i gminach Szwajcarii. W Polsce obecnie istnieje 
zupe nie szcz tkowo jako zebranie wiejskie lub ogólne zebranie mieszka ców osiedli w miastach. 

Na podstawie: Spo ecze stwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 
Warszawa 2007, s. 364–365. 

Zadanie 15. (0–1) 

Podaj nazw  opisanej w tek cie formy bezpo redniego uczestnictwa obywateli 

w kierowaniu sprawami publicznymi.  

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

Zadanie 16. (0–1)  

Przedstaw zalet  i wad  opisanej w tek cie formy bezpo redniego uczestnictwa 

obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi.  

Zaleta – ………………………………………………………………………………………..... 

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

Wada – ………………………………………………………………………...……………...... 

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

Zadanie 17. (0–1)  

Wymie  dwie inne ni  opisana w tek cie – formy bezpo redniego uczestnictwa obywateli 

w kierowaniu sprawami publicznymi wyst puj ce wspó cze nie w Rzeczypospolitej Polskiej.  

• …………………………………………………………………………………….………

• ………………………………………………………………………………….…………

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

Maks. liczba punktów 1 2 1 1 1 1 

Uzyskana liczba punktów 
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Zadanie 18. (0–1)  

Podaj nazw  przedstawionego w tek cie typu legitymizacji w adzy wed ug Maxa 

Webera. 

Wiara w niezwyk  moc i zdolno ci przywódcy oraz szczególn  misj , której celem s  istotne 
zmiany w yciu spo ecznym, stanowi podstaw  tego typu legitymizacji w adzy. 

Na podstawie: S ownik politologii, Warszawa 2008, s. 282–283. 

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

Zadanie 19. (0–1)  

Zaznacz szereg zawieraj cy personalia autora tekstu i nazw  ideologii, która zosta a 

w nim zaprezentowana.  

Jestem fanatycznym mi o nikiem wolno ci, uwa aj c, e tylko w jej onie mog  si  rozwija  
i rozkwita  rozum, godno  i szcz cie ludzkie; nie tej wolno ci czysto formalnej, nadanej, 
wymierzonej i dawkowanej przez pa stwo […]; nie tej wolno ci indywidualnej, egoistycznej, 
n dznej i fikcyjnej […].  

ród o: Historia idei politycznych – wybór tekstów, Warszawa 2001, t. 2, s. 456.  

A. b . Leon XIII, chrze cija ska demokracja  
B. Joseph de Maistre, konserwatyzm 
C. Michai  Bakunin, anarchizm 
D. John Stuart Mill, liberalizm 

Zadanie 20. (0–1)  

Na podstawie plakatów oce , czy poni sze informacje s  prawdziwe. Zaznacz P, je li 

informacja jest prawdziwa, lub F – je li jest fa szywa.  

Plakat A. 

Plakat B. 

Na podstawie: www.polityka.pl, www.namyslowianie.pl 
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A. 
Oba plakaty zosta y upublicznione w kampanii wyborczej do 
Parlamentu Europejskiego w 2014 roku.  

P F 

B. 
Na plakacie A. ukazano logo lewicowej formacji politycznej, 
skupionej wokó  SLD.  

P F 

C. 
Wszyscy politycy przedstawieni na plakatach byli pos ami na 
Sejm RP.  

P F 

 
 
Materia  ród owy do zada  21., 22. i 23. 
 

W Wielkiej Brytanii w 1983 roku w wyborach do Izby Gmin Partia Pracy otrzyma a 28% 
g osów, Partia Konserwatywna – 42%, a Sojusz Partii Liberalnej i Partii 
Socjaldemokratycznej – 25%. Rozk ad mandatów by  jednak diametralnie odmienny od 
wyników g osowania. Partia Pracy otrzyma a 209 mandatów, Partia Konserwatywna – 397, 
za  Sojusz Partii Liberalnej i Partii Socjaldemokratycznej – tylko 23 mandaty. Ró nica 
wyniku wyborczego jest ra co wielka. Partia Pracy uzyska a niewiele wi cej g osów ni  
Sojusz, ale zdoby a blisko 10 razy wi cej mandatów. 

 

Na podstawie: M. Chmaj, W. Skrzyd o, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 75. 
 

Zadanie 21. (0–1)  

Podaj nazw  systemu wyborczego wyst puj cego w wyborach opisanych w tek cie.  
 

…………………………………………………………………………...……………………… 
 
Zadanie 22. (0–1)  
Przedstaw zalet  i wad  systemu wyborczego wyst puj cego w wyborach opisanych w tek cie.  
 

Zaleta – ………………………………………………………………………………………..... 

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

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

Wada – …………………………...…………………………………………………………...... 

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

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

 

Zadanie 23. (0–1)  

Zaznacz nazw  rodzaju systemu wielopartyjnego wyst puj cego w Wielkiej Brytanii 

w okresie wyborów opisanych w tek cie.  
 
A. dwupartyjny 

B. dwublokowy  

C. dwuipó partyjny 

D. kooperacji partii 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Maks. liczba punktów 1 1 1 1 1 1 

Uzyskana liczba punktów       
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Zadanie 24. (0–2)  
Uzupe nij tabel  – do ka dego opisu formy pa stwa dopisz nazw  tego pa stwa i numer, 

którym oznaczono je na mapie.  
 

Opis A. Jest pa stwem o ustroju federalnym. W pa stwie tym funkcj  kolegialnej g owy 
pa stwa pe ni Rada Zwi zkowa.  

Opis B. Jest pa stwem unitarnym o szerokiej autonomii cz ci sk adowych. Monarcha 
stanowi formalnie trzecie ogniwo legislatywy, stoj c jednocze nie na czele egzekutywy.  

Opis C. W federacyjnej strukturze terytorialnej tego pa stwa istniej  m.in. republiki, kraje, 
obwody i miasta wydzielone. Premier i rz d odpowiedzialni s  przed prezydentem, 
pe ni cym funkcj  g owy pa stwa.  

 

Fragment mapy politycznej Europy   
 

 
 

Na podstawie: http://www.worldatlas.com 
 

 Nazwa pa stwa Numer na mapie  

Opis A.   

Opis B.   

Opis C.   

 

Zadanie 25. (0–2)  

Podaj nazwy organów w adzy Rzeczypospolitej Polskiej, które w przedstawionych 

przepisach prawnych zosta y zast pione literami A.–C.  
 

Art. 159.1. ( A. ) mo e wyrazi  ministrowi wotum nieufno ci. 
Art. 161. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek ( B. ), dokonuje zmian w sk adzie Rady 
Ministrów.  
Art. 162.3. ( C. ), przyjmuj c dymisj  Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie 
obowi zków do czasu powo ania nowej Rady Ministrów.  
 

ród o: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm. 
 

A. ………………...………………………………………………………………….………….. 

B. ………………...………………………………………………………………….………….. 

C. ………………...………………………………………………………………….………….. 
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Zadanie 26. (0–1)  

Zaznacz minimaln  liczb  g osów „za” potrzebn  do wykonania czynno ci wskazanej 

w przytoczonym przepisie prawnym w sytuacji, gdy 100 pos ów g osowa oby przeciw, 

a 99 wstrzyma oby si  od g osu. 
 

Art. 113. […] Sejm mo e bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów w obecno ci co najmniej po owy 
ustawowej liczby pos ów uchwali  tajno  obrad. 
 

ród o: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm. 
 

A. 231. 

B. 200. 

C. 130. 

D. 101. 

 
Zadanie 27. (0–2)  

Do ka dej kompetencji dopisz nazw  w a ciwego organu w adzy s downiczej 

w Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

Opis A. Rozstrzyga spory kompetencyjne pomi dzy centralnymi organami pa stwa. 
Opis B. Orzeka w drugiej instancji o zgodno ci uchwa  organów samorz du terytorialnego 

z ustawami.  
Opis C. Stwierdza wa no  wyborów parlamentarnych i prezydenckich. 
 

Na podstawie: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm. 
 

Opis kompetencji  Nazwa organu w adzy s downiczej 

Opis A.  

Opis B.  

Opis C.  

 

Zadanie 28. (0–1)  

Zaznacz poprawne doko czenie zdania. 
 

Art. 182. § 1. Kto zanieczyszcza wod , powietrze lub powierzchni  ziemi substancj  albo 
promieniowaniem jonizuj cym w takiej ilo ci lub w takiej postaci, e mo e to zagrozi  yciu 
lub zdrowiu cz owieka lub spowodowa  istotne obni enie jako ci wody, powietrza lub 
powierzchni ziemi lub zniszczenie w wiecie ro linnym lub zwierz cym w znacznych 
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do lat 5. 
 

ród o: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm. 
 

Czyn zaprezentowany w podanym przepisie prawnym nie mo e by  uznany za 

A. przest pstwo. 

B. wykroczenie. 

C. wyst pek.  

D. zbrodni . 
 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 24. 25. 26. 27. 28. 

Maks. liczba punktów 2 2 1 2 1 

Uzyskana liczba punktów      
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Materia  ród owy do zada  29. i 30. 

Zniesienie kary mierci nast pi o dopiero wraz z wej ciem w ycie nowego Kodeksu karnego 
w 1998 roku, a trzy lata wcze niej, w 1995 roku[,] wprowadzono oficjalnie moratorium na jej 
wykonywanie. Ale faktycznie od 1989 roku nie wykonywano ju  wyroków mierci, co mo na 
wi za  z zaczynaj cymi si  wtedy przemianami demokratycznymi. Ale wyroki takie zapada y 
jeszcze przez jaki  czas, w wyniku amnestii z grudnia 1989 roku zosta y zamienione na kary 
25 lat pozbawienia wolno ci, jako e do ywocia w tamtym kodeksie nie by o. Teraz mamy 
tego konsekwencje, bo zak ady karne zaczyna opuszcza  grupa szczególnie brutalnych 
morderców, którzy wed ug dzisiejszego prawa powinni do ko ca ycia przebywa  w izolacji. 

ród o: Pa stwo prawa jeszcze w budowie, A. Zoll w rozmowie z K. Sobczakiem, Warszawa 2013, s. 25–26. 

Zadanie 29. (0–1)  

Odnosz c si  do tekstu, rozstrzygnij, czy w pa stwie prawa mo na przed u y  wymiar 

kary pozbawienia wolno ci szczególnie niebezpiecznym przest pcom.  

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

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

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

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

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

Zadanie 30. (0–1)  

Oce , czy poni sze informacje dotycz ce prawa karnego s  prawdziwe. Zaznacz P, je li 

informacja jest prawdziwa, lub F – je li jest fa szywa.  

A. 
W obowi zuj cym obecnie Kodeksie karnym jest przepis dotycz cy 
moratorium na wykonywanie kary mierci. 

P F 

B. 
Kodeks karny z 1997 roku przewiduje kar  do ywotniego 
pozbawienia wolno ci. 

P F 

C. 
Amnestia to s dowe darowanie lub z agodzenie prawomocnie 
orzeczonych kar za pope nione przest pstwa. 

P F 

Zadanie 31. (0–3)  

Uzupe nij fragmenty pozwu w imieniu wynajmuj cego lokal – wpisz informacje, które 

zosta y zast pione literami A.–E.  

Robert Kowalski, w a ciciel mieszkania, zawar  z Wojciechem Nowakiem umow  najmu 
lokalu mieszkalnego na czas okre lony, na podstawie której strony ustali y wysoko  czynszu 
na kwot  1500 z  miesi cznie. Umowa wygas a z dniem 31 grudnia 2007 roku. Pomimo 
wyga ni cia stosunku najmu najemca zamieszkiwa  w przedmiotowym lokalu przez 
kolejnych 10 miesi cy, do dnia 31 pa dziernika 2008 roku. Z tytu u bezumownego 
korzystania z lokalu nie zosta a zap acona przez niego adna suma pieni na. Pismem z dnia 
15 listopada 2008 roku wezwano go do dobrowolnej zap aty kwoty stanowi cej op at  
za bezumowne korzystanie z lokalu za okres 10 miesi cy. Pozosta o ono bez odpowiedzi.  

Na podstawie: ms.gov.pl 
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Gda sk, 1 czerwca 2009 r.
… A. [nazwa strony]: Robert Kowalski
ul. Nowa 45
80-045 Gda sk

Wydzia  I … B. [nazwa wydzia u]

S d Rejonowy Gda sk-Po udnie  
ul. 3 Maja 9A  
80-802 Gda sk 

… C. [nazwa strony]: Wojciech Nowak
ul. Równa 23 
80-100 Gda sk 

Warto  przedmiotu sporu: ………… D. [kwota w z otych] 

POZEW O ZAP AT   
Wnosz  o … E. [tekst dania pozwu]  

A. ………………...………………………………………………………………….………….. 

B. ………………...………………………………………………………………….………….. 

C. ………………...………………………………………………………………….………….. 

D. ………………...………………………………………………………………….………….. 

E. ………………...………………………………………………………………….………….. 

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

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

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

Zadanie 32. (0–1)  

Podaj nazw  organizacji, której dotycz  materia y ród owe.  

Organizacja powsta a w latach 60. XX wieku. Podstawow  form  jej 
dzia alno ci jest prowadzenie kampanii na rzecz praw cz owieka. 

rodkami s u cymi do realizacji tych za o e  s  m.in.: organizowanie 
pisania listów do rz dów krajów ami cych prawa cz owieka, 
publiczne rozg aszanie informacji o takich naruszeniach, realna pomoc 
finansowa i prawna dla osób poszkodowanych. Organizacja otrzyma a 
Pokojow  Nagrod  Nobla w 1977 roku za „wk ad w umacnianie 
podstaw wolno ci, sprawiedliwo ci, a tym samym pokoju na ca ym 
wiecie”. 

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 29. 30. 31. 32. 

Maks. liczba punktów 1 1 3 1 

Uzyskana liczba punktów 
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Zadanie 33. (0–1)  

Na podstawie materia u ród owego oce , czy poni sze informacje s  prawdziwe. Zaznacz 

P, je li informacja jest prawdziwa, lub F – je li jest fa szywa.  

A. 
Paragon zawiera informacj  o stawce podatku CIT, któr  obj te s  
przewozy pasa erskie. 

P F 

B. 
Przejazdy pojazdami komunikacji publicznej obj te s  obni on  
stawk  podatku VAT. 

P F 

C. 
Ulga w podatku PIT za przejazdy pojazdami komunikacji publicznej 
wynosi 20%. 

P F 

Zadanie 34. (0–2)  

Do ka dego przepisu Karty Narodów Zjednoczonych dopisz nazw  w a ciwego organu 

ONZ.  

Przepis A. […] jest g ównym organem s dowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Przepis B. […] wybiera [ten organ] Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady 
Bezpiecze stwa. Jest on najwy szym funkcjonariuszem administracyjnym Organizacji.  
Przepis C. […] stwierdza istnienie zagro enia lub naruszenia pokoju b d  aktu agresji oraz 
udziela zalece  lub decyduje, jakie rodki nale y zastosowa  […] w celu utrzymania lub 
przywrócenia mi dzynarodowego pokoju lub bezpiecze stwa. 

ród o: Karta Narodów Zjednoczonych, http://libr.sejm.gov.pl  

Przepis Nazwa organu ONZ 

Przepis A. 

Przepis B. 

Przepis C. 

Materia  ród owy do zada  35. i 36. 

O projekcie polsko-szwedzkim  

[…] Polska, przy wsparciu Szwecji, zainicjowa a prace nad koncepcj  spójnej inicjatywy 
politycznej skierowanej do Armenii, Azerbejd anu, Bia orusi, Gruzji, Mo dawii i Ukrainy. 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



 

Strona 15 z 24 
MWO_1R 

Mia  to by  wyra ny sygna , e niezale nie od tocz cej si  w Unii debaty na temat dalszego 
rozszerzania na wschód, kraje cz onkowskie chc  pomaga  swym s siadom 
w przeprowadzaniu reform […]. 
Konstruuj c swój projekt, Polska i Szwecja wykorzysta y funkcjonuj c  ju  Europejsk  
Polityk  S siedztwa, postanowi y jednak stworzy  inicjatyw  bardziej ambitn  […]. 
Aby uzyska  poparcie pozosta ych cz onków Unii, w maju 2008 roku ministrowie spraw 
zagranicznych Polski i Szwecji […] zaprezentowali swój projekt na spotkaniu szefów unijnej 
dyplomacji. Da o to pocz tek dynamicznemu rozwojowi inicjatywy, któr  ju  w czerwcu tego 
samego roku jednomy lnie zaakceptowa a Rada Europejska, wzywaj c Komisj  Europejsk  
do opracowania szczegó ów polsko-szwedzkiego projektu. 

ród o: www.rpo.gov.pl 
 
Opinia publiczna o stosunkach z pa stwami poradzieckimi  
 

 
 

ród o: Ocena stosunków Polski z Rosj , Ukrain  i Niemcami, Komunikat z bada  CBOS BS/97/2009. 

 
Zadanie 35. (0–1)  

Podaj nazw  programu przedstawionego w tek cie.  
 

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

Zadanie 36. (0–1)  

Rozstrzygnij, czy pogl dy wi kszo ci respondentów s  zgodne z przedstawionym 

w tek cie kierunkiem dzia a  wobec pa stw by ego ZSRR. Uzasadnij swój wybór, 

odwo uj c si  do danych. 
 

Rozstrzygni cie – ......................................................................................................................... 

Uzasadnienie – ............................................................................................................................. 

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

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

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

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 33. 34. 35. 36. 

Maks. liczba punktów 1 2 1 1 

Uzyskana liczba punktów     
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Zadanie 37. (0–2)  

Uzupe nij zdania odnosz ce si  do przedstawionych materia ów ród owych – wpisz 

brakuj ce nazwy instytucji (A.) i miasta (B.) oraz imi  i nazwisko polityka (C.).  

O instytucji UE 

Zosta a utworzona jako nieformalne forum dyskusji mi dzy szefami pa stw lub rz dów 
w 1974 roku. Formalny status uzyska a w wyniku traktatu z Maastricht, a od 2009 roku sta a 
si  jedn  z instytucji Unii Europejskiej. Zbiera si  przynajmniej dwa razy w ci gu pó rocza. 
Jest organem ustalaj cym ogólne kierunki i priorytety Unii Europejskiej. 

Na podstawie: www.[…].europa.eu 

O polityku UE 

W latach 2007–2008 sprawowa  urz d 
przewodnicz cego belgijskiej Izby 
Reprezentantów, a w 2009 roku pe ni  
funkcj  premiera Belgii.  

W latach 2009–2014 by  
przewodnicz cym instytucji opisanej 
w powy szym tek cie.  

Tekst „O instytucji UE” dotyczy (A.) ................................................................... . Formalnie 

instytucj  Unii Europejskiej sta a si  ona w wyniku traktatu z (B.) ............................ . Traktat 

ten wprowadzi  tak e stanowisko przewodnicz cego tej instytucji, które jako pierwszy zajmowa  

(C.) ........................................................................, przedstawiony w materiale „O polityku UE”. 

Materia  ród owy do zada  38. i 39. 

Polityka Chin w Afryce 

1. Chiny nie tylko staj  si  coraz bogatsze, lecz tak e przyczyniaj  si  do wzrostu
zamo no ci innych i jednocze nie rozbudowuj  swoje wp ywy, staj c si  stopniowo
mocarstwem o imperialnych ambicjach.

2. Chiny prowadz  te  intensywn  polityk  promowania swojego kraju i kultury, co ma
pomóc w wykreowaniu obrazu pa stwa pokojowego i nastawionego na wspó prac .

3. Dzia ania te s  realizowane poprzez instytuty Konfucjusza oraz inne o rodki kulturalne.
4. Chiny wiedz , jak wa ne jest promowanie w asnej kultury jako rodek dominacji

ekonomicznej.
5. W 2000 roku zapocz tkowano dzia alno  Forum Wspó pracy Chin i Afryki –

skupiaj cego przedstawicieli przedsi biorców i biznesmenów.
6. Inicjatyw  t  podj to ponownie mi dzy innymi w Addis Abebie i znowu po trzech latach

w Pekinie.
7. Uniezale nienie si  od pa stw „zachodnich” oraz os abienie pozycji USA i mocarstw

europejskich daj  wi ksze pole manewru rozwijaj cym si  pa stwom afryka skim.
8. W relacjach wzajemnych to gospodarka jest najwa niejsza, a polityka mi dzynarodowa

jest dla Chin narz dziem do realizacji celów ekonomicznych.
9. W 2006 roku 30% ropy w Chinach pochodzi o z Afryki: przede wszystkim z Nigerii,

Sudanu i Algierii. Ponadto Chiny kupuj  mied  i elazo w RPA oraz Zambii, drewno –
w Kamerunie i Gabonie, a w giel i chrom – w Zambii.
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10. Za realizacj  celów gospodarczych i politycznych Chiny umorzy y ponad 150 po yczek
najs abiej rozwini tym krajom afryka skim na blisko 1,3 miliarda dolarów, wprowadzi y
te  ulgi podatkowe na 1900 rodzajów towarów eksportowanych przez kraje afryka skie
do Chin.

 

Na podstawie: M. Pitala, Mocarstwowe ambicje Pa stwa rodka, http://wgospodarce.pl

Zadanie 38. (0–1)  

Wybierz zdania, w których zawarte s  wy cznie fakty. Wpisz w wyznaczone miejsca 

numery, którymi oznaczono te zdania.  

Zadanie 39. (0–1)  

Odnosz c si  do tekstu, wyja nij, na czym polega wieloaspektowy charakter 

wspó czesnych stosunków mi dzy pa stwami. 

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 40. (0–12) 

Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie. 

Temat 1. 

Scharakteryzuj – odwo uj c si  do typowych rozwi za  prawnych klasycznego systemu 

parlamentarno-gabinetowego, semiprezydencjalizmu i modelu kanclerskiego – relacje 

mi dzy organami ustawodawczymi a wykonawczymi w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Temat 2. 

Scharakteryzuj ad wiatowy w ostatnim pó wieczu, ustosunkowuj c si  do podkre lonej 

oceny autora tekstu.  

Materia  ród owy 

Nikt ju  nie kwestionuje tezy, e yjemy w czasach bezprecedensowych zmian spo ecznych, 
politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które zachodz  dzi  na arenie mi dzynarodowej. 
Jest to efekt rozpadu w latach 1989–1991 tzw. porz dku ja ta sko-poczdamskiego, 
globalizacji i budowy nowego systemu mi dzynarodowego, który wyra nie ewoluuje 
w kierunku adu wielobiegunowego (multipolarnego).  

ród o: J.M. Fiszer, Euroatlantycki system bezpiecze stwa mi dzynarodowego w multipolarnym wiecie, 
„Biuletyn Analiz i Opinii”  nr 4/2013, www.isppan.waw.pl 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 37. 38. 39. 

Maks. liczba punktów 2 1 1 

Uzyskana liczba punktów 
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Temat 3.  

Porównaj proces legislacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej i w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki. 

Materia  ród owy  

Opracowanie: I. Malinowska.  
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WYPRACOWANIE 

na temat numer … 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 40. 

Maks. liczba punktów 12 

Uzyskana liczba punktów 
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.......................................................................................................................................................  
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)  
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