
 
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. 
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Miejsce 

na naklejk  

z kodem 

UZUPE NIA ZDAJ CY  

KOD PESEL 

                

  

EGZAMIN MATURALNY 

Z WIEDZY O SPO ECZE STWIE 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 22 strony 

(zadania 1–32). 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/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. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 MAJA 2015 
 

 

 
 

Godzina rozpocz cia: 

14:00 
 

 

 

 

Czas pracy: 

120 minut 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liczba punktów  

do uzyskania: 100 
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Zadanie 1. (3 pkt)  
Do ka dego opisu dopisz odpowiadaj c  mu nazw . Odpowiedzi wybierz spo ród 

podanych: rola spo eczna, stratyfikacja spo eczna, wiadomo  spo eczna, to samo  

spo eczna. 

 

 Opis Nazwa 

A. 
Poczucie wspólnoty, przynale no ci do okre lonej 

kategorii spo ecznej.  

 

B. 
Zbiór szeroko rozpowszechnionych i akceptowanych 

pogl dów, idei i przekona . 

 

C. 
Zbiór oczekiwa  zwi zanych z okre lon  pozycj  

spo eczn . 

 

 

 

 

Zadanie 2. (2 pkt) 
Odwo uj c si  do danych z wykresów, przedstaw zmiany w strukturze zatrudnienia 

w Polsce w latach 1995–2009.  

 

Struktura zatrudnienia w Polsce 
 

1995 r. 2009 r. 

przemys

30,1% us ugi

42,1%

rolnictwo

27,8%

przemys

31,0%

us ugi

55,6%
rolnictwo

13,4%

 
 

ród o: http://www.wiking.edu.pl 

 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 3. (3 pkt)  
Na podstawie wykresów i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Wykresy. Udzia y poszczególnych grup ekonomicznych w populacji wed ug p ci  
 

 

 
 

Na podstawie: System emerytalny – problemy na przysz o . Materia y z seminariów ZUS, Warszawa 2011, s. 12.  

 

A. Wyja nij problem, który przedstawia prognoza demograficzna ZUS dla Polski.  
 

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

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

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

B. Odwo uj c si  do danych, rozstrzygnij, która kategoria spo eczna – kobiety czy 

m czy ni – b dzie w 2060 roku cz ciej korzysta a ze wiadcze  emerytalnych.  
 

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

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

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

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 1. 2. 3. 

Maks. liczba punktów 3 2 3 

Uzyskana liczba punktów    
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Zadanie 4. (1 pkt)  
Podaj nazw  postawy wzgl dem pa stwa i narodu, do której odnosi si  zamieszczona 

fotografia.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zadanie 5. (3 pkt)  
Do ka dego opisu dopisz nazw  mniejszo ci etnicznej zamieszkuj cej na terytorium 

Polski. Odpowiedzi wybierz spo ród podanych: Romowie, Karaimi, emkowie, Tatarzy. 
 

A. Przedstawiciele tej mniejszo ci mieszkali na ziemiach Wielkiego Ksi stwa Litewskiego od 

ko ca XIV wieku. Ich przodkami byli emigranci lub uciekinierzy z terenów ówczesnej 

Z otej Ordy oraz z Krymu. Porozumiewaj  si  j zykiem polskim, ale pozostali 

wyznawcami islamu. Bohoniki i Kruszyniany to miejsca wa ne dla nich ze wzgl dów 

religijnych i kulturowych. 
 

……………………………………… 
 

B. Przedstawiciele tej mniejszo ci do Polski przybywali od XV wieku wzd u  uku Karpat 

i od strony Niziny W gierskiej, a nast pnie z obszarów Niemiec, Siedmiogrodu 

i Wo oszczyzny. Wi kszo  z nich prowadzi a niegdy  w drowny tryb ycia. Obecnie 

mieszkaj  g ównie w miastach, co jest konsekwencj  przymusowej polityki osiedle czej 

prowadzonej przez w adze PRL. 
 

……………………………………… 
 

C. Tradycyjnie cz onkowie tej mniejszo ci zamieszkiwali Beskid Niski i cz  Beskidu 

S deckiego. Na tereny obecnego dominuj cego miejsca zamieszkiwania (województwo 

dolno l skie) zostali przesiedleni w wyniku akcji „Wis a”. Cz  przedstawicieli tej 

mniejszo ci podkre la swój zwi zek z narodem ukrai skim, a cz  – nie. 
 

……………………………………… 

 

 

Zadanie 6. (5 pkt)  
Na podstawie danych z tabeli i wykresu wykonaj polecenia. 
 

Tabela. Opinie spo ecze stwa polskiego na temat nastawienia politycznego mediów 
 

Jak okre li (a)by Pan(i) nastawienie polityczne programów 

informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej  

(programy: TVP1, TVP2, TVP Info)? Czy zwykle: 

Zainteresowanie polityk  

ma e rednie du e 

w procentach 

– sprzyjaj  one rz dowi i koalicji rz dz cej 22 34 46 

– sprzyjaj  one opozycji 6 7 5 

– s  bezstronne 45 44 44 
 

Na podstawie: Ocena wiarygodno ci programów informacyjnych i publicystycznych,  

Komunikat z bada  CBOS BS/150/2012.  
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Wykres. Odpowiedzi respondentów na pytanie: Jakie cechy przede wszystkim powinni mie  

dziennikarze dobrze wykonuj cy swoj  prac ? 
 

 
 

Na podstawie: Opinie na temat pracy dziennikarzy, Komunikat z bada  CBOS BS/164/2012.  
 

A. Podaj, która odpowied  zamieszczona w tabeli zró nicowa a respondentów 

w najwi kszym stopniu.  
 

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

B. Przedstaw zale no  mi dzy opini  respondentów na temat nastawienia politycznego 

programów telewizji publicznej a zainteresowaniem polityk  tych respondentów.  
 

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

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

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

C. Oce , czy poni sze informacje s  prawdziwe. Zaznacz P, je li informacja jest 

prawdziwa, lub F – je li jest fa szywa.  
 

1. 

W 2012 roku wi kszy odsetek respondentów wskazuje, e cech  

dobrego dziennikarza powinna by  bezstronno , ni  jest 

przekonanych o bezstronno ci programów telewizji publicznej.  
P F 

2. 

Najwi kszy spadek w opiniach na temat postulowanych cech 

dziennikarza w okresie 2002–2012 zanotowa o stwierdzenie 

dotycz ce poczucia odpowiedzialno ci za s owo, skutki swej pracy. 
P F 

3. 

W latach 2002–2012 wzrost wskaza  na dociekliwo , wytrwa o  

w zdobywaniu informacji jako postulowan  cech  dobrego 

dziennikarza wyniós  4%. 

P F 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 4. 5. 6. 

Maks. liczba punktów 1 3 5 

Uzyskana liczba punktów    
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Zadanie 7. (3 pkt)  
Uzupe nij tabel  – do ka dej informacji o ruchu spo ecznym dopisz jego nazw .   

Logo Opis Nazwa

A. 

Ruch stawia  na pierwszym miejscu sprzeciw 
wobec wszelkiej organizacji pa stwowej. 
Jego dzia acze wysuwali postulaty obalenia 
w adzy w ka dej postaci. 

B. 
Celem ruchu by a walka o rzeczywiste 
zrównanie szans kobiet i m czyzn w yciu 
publicznym.  

C. 
Ruch pot pia  wojny i wyst powa  przeciwko 
zbrojeniom. Jego celem by o ustanowienie 
trwa ego pokoju mi dzy pa stwami. 

Zadanie 8. (1 pkt)  
Zaznacz poprawne doko czenie zdania. 

Przedstawicielem liberalnej doktryny gospodarczej i twórc  poj cia niewidzialnej r ki rynku 

by  

A. Adam Smith. 

B. Edmund Burke. 

C. Fryderyk Engels. 

D. John Maynard Keynes. 

Zadanie 9. (4 pkt)  
Na podstawie mapy i w asnej wiedzy wykonaj polecenia.   

Fragment mapy politycznej Europy  
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A. Uzupe nij zdania – wpisz nazw  pa stwa i numer, którym oznaczono je na mapie.  

Referenda i lokalne zgromadzenia ludowe to formy demokracji bezpo redniej najcz ciej 

wspó cze nie stosowane w …………………………………… . Pa stwo to zosta o oznaczone 

na mapie numerem ………………. . 

B. Przedstaw zalet  i wad  form demokracji bezpo redniej zaprezentowanych w punkcie A. 

zaleta – ……………………………………………………………………………………..…... 

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

wada – ……………………………………………………………………………………..….... 

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

Zadanie 10. (3 pkt) 
Do ka dego opisu dopisz pe n  nazw  partii politycznej funkcjonuj cej 

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Opis Nazwa

A. 

Partia jest cz onkiem Sojuszu Europejskich Konserwatystów 

i Reformatorów. W latach 2006–2007 jej lider pe ni  funkcj  

Prezesa Rady Ministrów. W programie opowiedzia a si  za 

obni eniem podatku VAT oraz wprowadzeniem dodatkowej 

stawki w podatku dochodowym – 39%. 

B. 

Partia agrarna, której lider w latach 1993–1995 pe ni  

funkcj  Prezesa Rady Ministrów. Partia postulowa a 

wprowadzenie tzw. podatku rodzinnego – takiej zmiany 

w podatku dochodowym, która uzale nia aby jego wielko  

od liczby dzieci w rodzinie.  

C. 

Partia jest cz onkiem Mi dzynarodówki Socjalistycznej. 

W latach 2001–2004 jej lider pe ni  funkcj  Prezesa Rady 

Ministrów. Opowiedzia a si  za wprowadzeniem 4 stawek 

w podatku od dochodów osobistych – na poziomie 15, 18, 

32 i 50%.  

Zadanie 11. (3 pkt)  
Oce , czy poni sze informacje dotycz ce Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej s  

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

A. 
Parlamentarzy ci s  przedstawicielami narodu, wi c wi  ich 

instrukcje wyborców. 
P F 

B. 
Wa no  wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Naczelny S d 

Administracyjny. 
P F 

C. 
Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny 

i o zawarciu pokoju. 
P F 

Wype nia 

egzaminator 

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

Maks. liczba punktów 3 1 4 3 3 

Uzyskana liczba punktów
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Zadanie 12. (4 pkt)  
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

W systemie tym okr gi wyborcze s  najcz ciej jednomandatowe. W danym okr gu mandat 

otrzymuje tylko ten kandydat, który zebra  okre lon  prawem wi kszo  g osów. Ka da partia 

wystawia zatem w okr gu jednego kandydata. Wyborca oddaje swój g os na t  lub inn  parti , 

g osuj c na jej kandydata. 
 

Na podstawie: Spo ecze stwo i polityka. Podstawy nauk politycznych,  

red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007, s. 333. 

 

A. Podaj nazw  opisanego systemu wyborczego.  

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

B. Przedstaw zalet  i wad  opisanego systemu wyborczego. 
 

zaleta – ……………………………………………………………………………………..…... 

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

wada – ……………………………………………………………………………………..….... 

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

 

C. Zaznacz poprawne doko czenie zdania.  
 

Opisany system wyborczy wyst puje w Polsce w wyborach do 

1. Sejmu RP. 

2. Senatu RP. 

3. rady powiatu. 

4. sejmiku województwa. 

  

Zadanie 13. (2 pkt)  
Na podstawie rysunku satyrycznego uzupe nij zdania – wpisz nazwy komisji sejmowej 

(A.) i funkcji Sejmu RP (B.). 
 

 
 

ród o: http://mleczko.interia.pl 
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Sejmowa komisja przedstawiona na ilustracji, powo ana do zbadania okre lonej sprawy, nosi 

nazw  komisji (A.) ............................................ . Powo anie tej komisji jest jednym 

ze sposobów pe nienia przez Sejm RP funkcji (B.) ................................................................... .  

 

 

Zadanie 14. (3 pkt)  
Na podstawie fotografii i podanych informacji oraz w asnej wiedzy uzupe nij tabel . 
 

A. B. 

 

Pos anka na Sejm PRL i RP. Cz onek 

Unii Wolno ci. Minister 

sprawiedliwo ci w rz dzie Jerzego 

Buzka. W 1992 roku obj a urz d 

Prezesa Rady Ministrów. 

Pos anka na Sejm RP. Cz onek 

Platformy Obywatelskiej. Minister 

zdrowia w pierwszym rz dzie Donalda 

Tuska. W 2014 roku obj a urz d 

Prezesa Rady Ministrów. 

 

 Imi  i nazwisko 
Stanowisko pa stwowe pe nione 

w 2012 roku 

A. 
 Ambasador RP przy Stolicy 

Apostolskiej 

B. 
  

 

 

 

Zadanie 15. (3 pkt)  
Oce , czy poni sze informacje dotycz ce w adzy s downiczej w Rzeczypospolitej 

Polskiej s  prawdziwe. Zaznacz P, je li informacja jest prawdziwa, lub F – je li jest 

fa szywa.  
 

A. 
Trybuna  Stanu orzeka w sprawach odpowiedzialno ci 

konstytucyjnej cz onków Rady Ministrów. 
P F 

B. 
Trybuna  Konstytucyjny orzeka w sprawach zwi zanych 

z wniesieniem skargi konstytucyjnej. 
P F 

C. 
S d Najwy szy orzeka o zaistnieniu tymczasowej przeszkody 

w sprawowaniu urz du przez Prezydenta Rzeczypospolitej. 
P F 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 12. 13. 14. 15. 

Maks. liczba punktów 4 2 3 3 

Uzyskana liczba punktów     
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Zadanie 16. (4 pkt)  
Uzupe nij tekst – wpisz nazwy organów pa stwowych uczestnicz cych w procesie 

legislacyjnym w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Prezydent Bronis aw Komorowski podpisa  ustaw  bud etow  na 2013 rok. Bud et 

przewiduje, e w tym roku deficyt nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. z , a dochody 

wynios  299 mld 385 mln 300 tys. z . Projekt ustawy bud etowej zosta  uchwalony przez 

(A.) ………………………………………… we wrze niu 2012 roku. Ustawa bud etowa na 

rok 2013 zosta a uchwalona przez (B.) ………………………………… 12 grudnia 2012 

roku. Nast pnie ustawa trafi a do (C.) …………………………………, gdzie zaproponowano 

do niej 12 poprawek. Po ich przyj ciu przez (D.) ………………………………… ustawa 

trafi a do podpisu Prezydenta RP. 

 

Zadanie 17. (1 pkt)  
Zaznacz poprawne doko czenie zdania. 
 

rodkiem odwo awczym w post powaniu cywilnym, który wnie  mo na jedynie do S du 

Najwy szego, jest 

 

A. apelacja. 

B. kasacja. 

C. skarga.  

D. za alenie. 

 

Zadanie 18. (2 pkt)  
Na podstawie fragmentu Kodeksu karnego wymie  cechy, które kwalifikuj  czyn 

zabroniony jako przest pstwo. 
 

Art. 1. § 1. Odpowiedzialno ci karnej podlega ten tylko, kto pope nia czyn zabroniony pod 

gro b  kary przez ustaw  obowi zuj c  w czasie jego pope nienia. 

§ 2. Nie stanowi przest pstwa czyn zabroniony, którego spo eczna szkodliwo  jest znikoma.  

§ 3. Nie pope nia przest pstwa sprawca czynu zabronionego, je eli nie mo na mu przypisa  

winy w czasie czynu.  

Art. 2. Odpowiedzialno ci karnej za przest pstwo skutkowe pope nione przez zaniechanie 

podlega ten tylko, na kim ci y  prawny, szczególny obowi zek zapobiegni cia skutkowi. 
 

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

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

 

Zadanie 19. (3 pkt)  
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Ameryka scy konserwaty ci – takie by o m.in. stanowisko administracji Busha – obawiaj  si  

równie , e prawa socjalne przynios  dalsze ograniczenia suwerenno ci pa stwowej, i tak 

w dzisiejszych czasach mocno okrojonej. Skoro mo na interweniowa  zbrojnie w kraju z tego 

powodu, e s  w nim amane prawa cz owieka – jak w Jugos awii [Serbii] w 1999 r. – to 
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w przysz o ci mo na te  wyobrazi  sobie obalenie rz du suwerennego kraju z tego powodu, e 

nie dba wystarczaj co o prawa socjalne – a wi c naprawd  o poziom ycia – swoich obywateli. 
 

ród o: A. Leszczy ski, Przeciw prywatyzowaniu wody, „Gazeta Wyborcza”, 10.12.2012, wyborcza.pl  
 

A. Podaj dwa przyk ady wolno ci lub praw cz owieka zawartych w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, które nale  do podkre lonego w tek cie rodzaju.  
 

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

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

B. Wyja nij, czego dotycz  obawy wyra one w tek cie.  

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

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

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

 

Zadanie 20. (3 pkt)  
Uzupe nij schemat – do ka dej nazwy aktu prawnego dotycz cego ochrony praw 

i wolno ci cz owieka dopisz nazw  w a ciwej organizacji. Odpowiedzi wybierz spo ród: 

Organizacja Bezpiecze stwa i Wspó pracy w Europie, Organizacja Narodów 

Zjednoczonych, Rada Europy, Unia Europejska. 
 

                   A.                                                 B.                                                    C.  
 

MI DZYNARODOWY 

PAKT PRAW 

OBYWATELSKICH 

I POLITYCZNYCH 

 KONWENCJA O OCHRONIE 

PRAW CZ OWIEKA 

I PODSTAWOWYCH 

WOLNO CI 

 

KARTA PRAW 

PODSTAWOWYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 21. (3 pkt)  
Uzupe nij zdania dotycz ce polskiej polityki zagranicznej – wpisz nazwy: programu 

(A.), pa stwa (B.) i dokumentu (C.).   
 

Polska jest inicjatorem programu Unii Europejskiej (A.) ……………………………………, 

którym obj to sze  pa stw wchodz cych do 1991 roku w sk ad ZSRR. Spo ród nich dwa 

granicz  z Polsk  – s  to Bia oru  i (B.) ……..……………...…...…. . Program ten m.in. 

u atwia obywatelom tych pa stw uzyskanie (C.) ……..…………………....., co warunkuje ich 

wjazd na obszar strefy Schengen. 

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

Maks. liczba punktów 4 1 2 3 3 3 

Uzyskana liczba punktów       
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Zadanie 22. (2 pkt) 
Spo ród zda  dotycz cych Organizacji Narodów Zjednoczonych wybierz dwa zdania 

prawdziwe. Zaznacz P przy tych zdaniach.   
 

A. 
Konferencja za o ycielska ONZ zako czy a si  w 1946 roku podpisaniem 

Karty Narodów Zjednoczonych. P 

B. 
W Zgromadzeniu Ogólnym ONZ ka de pa stwo cz onkowskie dysponuje 

jednym g osem. P 

C. Rada Bezpiecze stwa ONZ sk ada si  z 5 sta ych i 15 niesta ych cz onków. P 

D. Mi dzynarodowy Trybuna  Sprawiedliwo ci to g ówny organ s dowy ONZ. P 

E. 
FAO to organ wyspecjalizowany ONZ zajmuj cy si  rozwojem wspó pracy 

mi dzynarodowej w dziedzinie o wiaty, nauki i kultury. P 

 

Zadanie 23. (4 pkt)  
Uzupe nij tabel  – do ka dego numeru dopisz polsk  nazw  pa stwa oraz zaznacz 

znakiem ,,X” ka d  organizacj  mi dzynarodow , której jest ono cz onkiem. 
 

Fragment mapy politycznej wiata 
 

 
 

Numer 

pa stwa  
Nazwa pa stwa 

Organizacja mi dzynarodowa 

ONZ NATO UE 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Zadanie 24. (2 pkt)  
Uporz dkuj chronologicznie traktaty dotycz ce integracji europejskiej. Traktat 

chronologicznie pierwszy zaznacz w tabeli liter  P, a chronologicznie ostatni – liter  O. 
 

 Traktat dotycz cy integracji europejskiej  Chronologia 

A. traktat z Maastricht  

B. traktat lizbo ski  

C. traktat z Nicei  

D. traktat paryski  
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Zadanie 25. (2 pkt)  
Odwo uj c si  do danych z wykresu, przedstaw, jak zmieni a si  ocena respondentów 

dotycz ca mi dzynarodowej sytuacji Polski w ci gu roku po jej wej ciu do Unii 

Europejskiej. 
 

Wykres. Odpowied  na pytanie: Jaka jest obecnie, Pana(i) zdaniem, mi dzynarodowa 

sytuacja Polski? 

 
 

ród o: Bezpiecze stwo Polski na arenie mi dzynarodowej, Komunikat z bada  CBOS BS/98/2009. 

 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 26. (2 pkt)  
Wybierz dwa zdania, w których zawarte s  opinie. W wyznaczone miejsca wpisz litery, 

którymi oznaczono te zdania.  
 

A. Kolejne miliony internautów z Afryki, Azji, Ameryki Po udniowej pod czaj  si  do sieci. 

B. Tylko w Indiach prawie pó  miliarda mieszka ców nie sko czy o jeszcze 25 lat, a niemal 

wszyscy korzystaj  ju  z telefonów komórkowych.  

C. W s siednim Pakistanie z internetu korzysta ju  ok. 30% mieszka ców. 

D. Nie inaczej jest w Afryce, gdzie nawet w Somalii konkuruje ze sob  kilku operatorów 

sieci komórkowych, cho  do dzi  w tym kraju praktycznie nie dzia a rz d. 

E. Ekonomi ci pisz , e obecne przebudzenie gospodarcze krajów afryka skich by o 

niemo liwe bez telekomunikacyjnej rewolucji – upowszechnieniu dost pu do telefonów 

i internetu przypisuj  oni po ow  wzrostu PKB.  

F. Symboliczny prze om nast pi  w 2005 roku, spo eczno  internautów na wiecie 

osi gn a wtedy 900 milionów: po owa z nich zamieszkiwa a kraje rozwini te, po owa – 

rozwijaj ce si . 
Na podstawie: E. Bendyk, Dzieci Wielkiego Brata, „Polityka” 2013, nr 25. 

 

Zdania zawieraj ce opinie –     

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 22. 23. 24. 25. 26. 

Maks. liczba punktów 2 4 2 2 2 

Uzyskana liczba punktów      
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Zadanie 27. (4 pkt)  
Do ka dej fotografii oraz nazwy funkcji pe nionej przez polityka w 2014 roku dopisz 

jego nazwisko.  
 

A. B. C. D. 

 

Prezydent Republiki 

Federalnej Niemiec 

Premier Wielkiej 

Brytanii 

Prezydent Federacji 

Rosyjskiej 

Przewodnicz cy  

Rady Europejskiej 

    

 

 

Zadanie 28. (2 pkt)  
Odwo uj c si  do danych przedstawionych na wykresach, podaj zale no  mi dzy liczb  

mieszka ców jednostki samorz du terytorialnego a stopniem upartyjnienia jego 

organów stanowi cych.  
 

Wykresy. Sk ad organów stanowi cych po wyborach samorz dowych 2010 roku (wed ug 

komitetów wyborczych)  
 

 

 

w gminach do 20 

tys. mieszka ców 

 
 

 

w gminach 

powy ej 20 tys. 

mieszka ców 
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w miastach na 

prawach powiatu 

 

Na podstawie: J. Kwiatkowski, P. Modrzewski, D. P atek, Co nam powiedzia y  wybory samorz dowe w 2010 

roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorz dowej? Sukces? Pora ka? Normalno ? Raport z bada , 

Kraków 2011, s. 35, 38.  
 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 29. (2 pkt)  
Rozstrzygnij, czy – z punktu widzenia spo ecze stwa polskiego – reaktywacja 

samorz du gminnego w 1990 roku by a zasadna. Odpowied  uzasadnij, odwo uj c si  do 

wyników zaprezentowanych bada .  
 

Tabela. Odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu – w Pana(i) ocenie – rozwój miejscowo ci, 

w której Pan(i) mieszka, zale y od  
 

Oceny 

samorz du 

gminnego  powiatowego wojewódzkiego 

w procentach 

W du ym stopniu 64 50 40 

W rednim stopniu 25 31 35 

W ma ym stopniu 5 8 12 

Trudno powiedzie  6 11 12 
 

Na podstawie: Samorz dno  w Polsce – bilans dwudziestolecia, Komunikat z bada  CBOS BS/144/2010. 
 

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

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

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 27. 28. 29. 

Maks. liczba punktów 4 2 2 

Uzyskana liczba punktów    
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Zadanie 30. (2 pkt)  
Na podstawie tabeli przedstaw dwie ró ne motywacje, które wp yn y na decyzje 

o kandydowaniu w wyborach do rady gminy. 

 

Tabela. Motywacje kandydowania w wyborach do rady gminy 
 

Motywacja A. Motywacja B. 

Zawsze cz owiek si  udziela  w jakich  

organizacjach spo ecznych, m odzie owych, 

jeszcze w PRL-u, i tak zosta o. 

Legitymuj  si  do  d ugim sta em 

zawodowym w jednostkach samorz dowych 

i chcia am to wykorzysta  w pracy rady. 

Je eli chodzi o mnie, to zawsze od 

najm odszych lat przejawia em y k  

spo ecznika, pó niej formalizuj c to jako  

w samorz dzie szkolnym i studenckim, 

a pó niej w m odzie ówce partii. 

Na co dzie  jestem dyrektorem domu 

kultury. I mia em nadziej , e to si  te  

b dzie troch  w sposób pozytywny 

przek ada o na wspó prac  z lud mi. 

 

Na podstawie: J. Kwiatkowski, P. Modrzewski, D. P atek, Co nam powiedzia y  wybory samorz dowe w 2010 

roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorz dowej? Sukces? Pora ka? Normalno ? Raport z bada , 

Kraków 2011, s. 85–86.  

 

Motywacja A. – ……………………………………………………………………………….. 

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

Motywacja B. – ……………………………………………………………………………….. 

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

 

 

Zadanie 31. (4 pkt)  
Na podstawie tekstu ród owego wykonaj polecenia. 
 

Liczba urz dników samorz dowych systematycznie si  zwi ksza a a  do […] [2010 r. 

W nast pnym roku] uby o 6 tys. etatów ( cznie by o ich 246 tys.). Ta tendencja d ugo si  nie 

utrzyma a. Na koniec 2012 r. by o zatrudnionych ju  ponad 252 tys. pracowników. 

Z danych GUS wynika, e na niektórych szczeblach administracji zatrudnienie jednak 

spada o. Na przyk ad w powiatach zmniejszy o si  w porównaniu z 31 grudnia 2011 r. 

o prawie 800 etatów (wynios o 57,6 tys. osób). Z kolei w samorz dach wojewódzkich nast pi  

wzrost o oko o 800 miejsc pracy ( cznie by o ich 25,7 tys.). Oko o 400 przyby o ich 

w urz dach marsza kowskich. cznie zatrudniaj  one 14 tys. osób. W urz dach miast 

na prawach powiatu odnotowano czny przyrost o niespe na 500 miejsc. 

– Przez ten rok przepisy si  nie zmieni y. Przej ciowe zahamowanie wzrostowego trendu by o 

wynikiem raportu Najwy szej Izby Kontroli (NIK) z 2010 r. krytykuj cego polityk  kadrow  

gmin – podkre la dr Stefan P a ek […]. Jego zdaniem dzi  administracja znów nie obawia si  

przyjmowa  nowych osób. 

– Nie zawsze zadania zlecone przez rz d mo na wykona  bez zwi kszania zatrudniania. 

W ubieg ym roku gminy musia y tworzy  stanowiska asystentów rodziny – wyja nia Jan 

Krówka, burmistrz G ubczyc. Jego zdaniem urz dników b dzie jeszcze wi cej, gdy od 1 lipca 

2013 r. samorz dy b d  musia y zatrudni  ksi gowego i poborc  podatkowego do realizacji 

obowi zków na o onych przez ustaw  mieciow  […]. 

Sytuacja nieco lepiej wygl da w administracji rz dowej. Na przyk ad w urz dach 

wojewódzkich przyby o w ubieg ym roku zaledwie 35 etatów. A to oznacza, e cznie jest 

ich 11,3 tys.  
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Bior c pod uwag  zatrudnienie wszystkich urz dników w ca ej administracji, mo na 

ustali , e liczba zatrudnionych w niej osób na koniec 2012 r. wynios a ponad 436 tys. 
 

ród o: A. Radwan, Znów ro nie liczba samorz dowych urz dników. Gdzie przyby o najwi cej etatów?, 

13.05.2013, http://serwisy.gazetaprawna.pl  

 

A. Oce , czy poni sze informacje s  prawdziwe. Zaznacz P, je li informacja jest 

prawdziwa, lub F – je li jest fa szywa.  
 

1. 
Raport NIK spowodowa  trwa e odwrócenie tendencji w liczbie 

zatrudnionych urz dników w latach 2010–2012. 
P F 

2. 
Im wy szy szczebel samorz du terytorialnego, tym bardziej 

wzrasta a w nim liczba urz dników w latach 2011–2012. 
P F 

3. 
W 2012 roku marsza kowie województw zatrudnili wi cej nowych 

urz dników ni  wojewodowie. 
P F 

 

B. Podaj przyk ad rozwi zania prawnego sprzyjaj cego zatrudnianiu nowych 

urz dników gminnych. 
 

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

 

Zadanie 32. (15 pkt)  
Scharakteryzuj ustrój gminnych organów samorz du terytorialnego w Rzeczypospolitej 

Polskiej i oce  jego funkcjonowanie, wskazuj c mocne i s abe strony. Zaproponuj 

dzia ania na rzecz poprawy funkcjonowania tego ustroju. Odwo aj si  do materia ów 

ród owych z zada  28–31. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 30. 31. 32. 

Maks. liczba punktów 2 4 15 

Uzyskana liczba punktów    
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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