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Zadanie 1. (0-1)

Grupa społeczna, której członków łączą sil-
ne i trwałe więzi emocjonalne, to:

A) zbiorowość
B) społeczeństwo
C) klasa społeczna
D) wspólnota

Zadanie 2. (0-1)

Bigamia to:
A) zawarcie ślubu przez osobę pozostają-

cą już w związku małżeńskim
B) umowa regulująca kwestie majątkowe

przyszłych małżonków jeszcze przed zawar-
ciem ślubu

C) inaczej poliandria, czyli posiadanie kil-
ku mężów

D) trwały związek bez ślubu zwany inaczej
konkubinatem

Zadanie 3. (0-1)

Inicjatywę ustawodawczą w III RP mają:
A) marszałek Sejmu, Senat, Prezydent RP,

grupa 50 tys. obywateli, Rada Ministrów
B) grupa 15 posłów, grupa 100 tys. obywa-

teli, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów
C) partie polityczne, Prezydent RP, grupa

100 tys. obywateli, Rada Ministrów, Senat
D)grupa 15 posłów, Rzecznik Praw Obywa-

telskich, Rada Ministrów, Prezydent RP 

Zadanie 4. (0-1)

Kadencja prezydenta III RP trwa: 
A) 6 lat 
B) 5 lat
C) tyle, ile kadencja Sejmu RP
D) 7 lat 

Zadanie 5. (0-1)

Stereotyp to:
A) schematyczny, standaryzowany obraz

danej grupy lub wyobrażenie cech jej człon-
ków związane z ich przynależnością do danej
grupy, zwykle zabarwione emocjonalnie oraz
wartościująco i dlatego odznaczające się ma-
łą elastycznością;

B) teoria głosząca, że istnieje związek przy-
czynowy pomiędzy cechami fizycznymi
a pewnymi cechami psychicznymi człowie-
ka, co oznacza, że pewne rasy dominują nad
innymi i jako bardziej pełnowartościowe są
przeznaczone do panowania nad rasami niż-
szymi;

C) bezkrytyczne umiłowanie własnego
narodu, połączone z przekonaniem o jego
wyższości nad innymi narodami i wrogością
wobec nich; skrajna postać nacjonalizmu
prowadząca do dyskryminacji i ucisku na-
rodowego. Brak tolerancji, przyznawanie
uprzywilejowanej pozycji grupie, do której
się należy.

Zadanie 6. (0-1)

Unię Europejską powoływał do życia doku-
ment:

A) traktat paryski z 1951 r.
B) układ z Schengen z 1985 r.
C) traktat z Maastricht z 1992 r.
D) traktat amsterdamski z 1997 r.

Zadanie 7. (0-5)

Zdecyduj, które z poniższych zdań charak-
teryzują współczesne społeczeństwa zachod-
nie:

Współczesne społeczeństwa zachodnie

Zadanie 8. (0-5)

Mniejszości narodowe we współczesnej Pol-
sce:

Zadanie 9. (0-5)

Droga do demokracji konstytucyjnej

Zadanie 10. (0-5)

Regionalne inicjatywy gospodarcze

W zadaniach 11.-13. przyporządkuj odpowied-
nie liczby do liter, wpisując właściwą liczbę
obok litery, np. K) 8 

Zadanie 11. (0-5)

Przyporządkuj kompetencje właściwym insty-
tucjom społecznym.

A)……, B)……., C) ……, D) ……. E) …...

Zadanie 12. (0-4)

Rozszerzenia Wspólnot Europejskich i Unii Eu-
ropejskiej

A)……, B)……., C) ……, D) ……..

Zadanie 13. (0-4)

Współczesne światowe konflikty

A)……, B)……., C) ……., D) ……..

Zadanie 14. (0-1)

Jaki problem współczesnych społeczeństw
europejskich został przedstawiony na okład-
ce „Newsweeka”? Wybierz prawidłową od-
powiedź.

Źródło A.
Tłumaczenie: Dla coraz większej liczby kra-

jów problemem nie jest fakt, że mają zbyt dużo
ludzi, ale że mają ich zbyt mało. 

A) wyż demograficzny
B) niż demograficzny
C) konsumpcjonizm
D)niedojrzałość emocjonalna członków spo-

łeczeństwa

Zadanie 15. (0-6)

Przeczytaj poniższą recenzję filmu i wskaż trzy
zdania, które zawierają fakty, i trzy, które zawie-
rają opinie.

Źródło B.

Wodny świat
** film przygodowy,
USA 1995,
reż. Kevin Reynolds 
(1) Mokre patrzydło, za które słono zapłaco-

no (budżet wynosił 200 mln dol.), ale które osta-
tecznie się zwróciło (2). Dzieje się w przyszło-
ści, gdy lody z obu biegunów roztopiły się i wo-
da zalała świat. (3)Ludzie, którzy ocaleli, żyją
w pływających miastach-atolach, marząc o mi-
tycznym Suchym Lądzie niepochłoniętym przez
biegunowy potop. (4) Mapę pokazującą drogę
do niego ma na plecach dziewczynka imieniem
Enola (Tina Majorino). (5) Próbują ją porwać ło-
try zwane Dymiarzami, którym przewodzi okrut-
ny i dowcipny Diakon (Dennis Hopper). (-) Kto
obroni Enolę? (6) Jej opiekunka Helen (Jeanne
Tripplehorn), no i tajemniczy Żeglarz (Kevin
Costner), pływający trójkadłubową łodzią ża-
glową. (7) Żeglarz ma rybie skrzela i błony mię-
dzy palcami u nóg. J.SZ.

„GAZETA TELEWIZYJNA” (DODATEK DO „GAZETY WYBORCZEJ”),

14-21.08.2008, S. 20 

Numery zdań zawierających opinię:
…………………………………………..................................

Numery zdań zawierających fakty:
…………………………………………..................................

Zadanie 16. (0-14)

Przeczytaj fragment poniższego opowiadania
i na podstawie zawartych w nim danych wypeł-
nij wniosek o przyznanie wizy na wyjazd do Fe-
deracji Rosyjskiej dla Patrycji Maćkowiak. Wy-
pełnij rubryki: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
16, 17, 18

„(…) Hmm… a może Rosja? Tam mnie jeszcze
nie było – pomyślała Patrycja, patrząc, jak w te-
lewizji wojska rosyjskie defilują po placu Czer-
wonym w rocznicę zakończenia II wojny świa-
towej. – Dwa tygodnie w Moskwie – brzmi nieźle!
– Od dzieciństwa nasłuchała się opowieści dziad-
ka o czasach, gdy studiował w Moskwie. – Do dzi-
siaj nie rozumiem, dlaczego zawsze przy tym
podkreślał, że jest i będzie Polakiem. Jakby ktoś
w to wątpił! W jego opowieściach Moskwa jawi-
ła się jako miasto z bajki: te baśniowo kolorowe
kopuły cerkwi, ulice pełne ludzi o wschodnich
rysach… Jak to możliwe, że w tym roku skończę
30 lat, a ciągle tam nie pojechałam. Czasami śni
mi się Moskwa z opowieści dziadka.

Wyjadę w dzień swoich urodzin. To będzie
prezent Patrycji Maćkowiak dla Patrycji Mać-
kowiak. Czyli postanowione: 1 lipca 2008 wsią-
dę w samolot… i do Moskwy!

No dobra, ale to nie jest już Unia Europejska:
będę potrzebowała paszportu. Gdzie też mog-
łam go włożyć…? Zawsze dziwił mnie jego nu-
mer seryjny. Zwykle nie mam głowy do wszel-
kich PIN-ów, NIP-ów i tym podobnych szuflad-
kujących człowieka numerów… Ale ten jakoś
szybko wskoczył do głowy: AH 3334455.

Jeszcze tylko będzie trzeba namówić kogoś
na opiekę nad kotem. Tylko kogo… A może by
tak puścić go na te 2 tygodnie z kartką: Nazywam
się Woland, numer telefonu mojej pani to 022
443355, mieszkamy w Warszawie (no, chyba to
oczywiste – chociaż jak znam mojego kota, to mo-
że przemycić swoje małe, sprytne ciałko i wylą-
dować np. w Paryżu) na ulicy Motylej 72/4. Mo-
ja pani wyjechała na wakacje do Moskwy. Wró-
ci 15 lipca. Zaopiekujesz się mną do tego czasu?

Taaaak… to prawie jak zaproszenie dla zło-
dzieja: zaopiekuj się moim kotem i resztą dobyt-
ku mojego życia też.

A może podrzucić go do pracy, licząc, że ktoś
się nim zajmie. Ale jak znam mojego szefa, to na-
wet kota wykorzystałby do reklamy firmy. Już
widzę ogłoszenie w prasie: Wydawnictwo Ryby
i Spółka poszukuje właściciela małego tygrysa
(szef lubi przesadzać). Zrozpaczonego właści-
ciela prosimy o kontakt osobisty: Wydawnictwo
Ryby i Spółka, Warszawa 00-157, ul. Grunwaldzka
14/10, lub telefoniczny: 022 111118. I kot byłby na-
rażony na czterogodzinną sesję zdjęciową…

Nie, Patrycjo Maćkowiak – jesteś sekretarką
w poważnym wydawnictwie. Twój kot ma prawo
do lepszego traktowania. Tym bardziej że podob-
nie jak ty urodził się w tym mieście i podobnie
jak ty – od najmłodszych lat mieszka na Motylej
72/4.

Dobra. O kocie pomyślę później. Teraz trze-
ba zająć się wizą. Gdzieś tu miałam wniosek o jej
przyznanie…”

(skan wniosku – s. 5)

Opis konfliktu  Strony konfliktu  

A) Konflikt między 
protestantami  
a katolikami, o podłożu 
nacjonalistycznym. 

1. Hindusi  
i Pakistańczycy 

B) Konflikt o Kaszmir 2. Irlandczycy i Anglicy 
C) Naród, który chce 
uzyskać niepodległość, 
ale zajmuje teren  
na pograniczu trzech 
sąsiadujących ze sobą 
państw. 

3. Baskowie 

D) Naród arabski, który 
ma autonomię w ramach 
innego państwa,  
ale walczy o swoją 
niepodległość  
- często metodami 
terrorystycznymi. 

4. Kurdowie 

 5. Palestyńczycy 

Daty rozszerzeń  Państwa 
przystępujące  
do Wspólnot 
Europejskich  

i (od 1993)  
Unii Europejskiej  

A) 1973 1. Grecja 
B) 1981 2. Austria, Finlandia, 

Szwecja 
C) 1995 3. Dania, Irlandia, 

Wielka Brytania 
D) 2007 4. Hiszpania, 

Portugalia 
 5. Bułgaria, Rumunia  

Kompetencje  Nazwa instytucji  
A) Stwierdza ważność 
ogólnokrajowego 
referendum 

1. Prezydent RP 

B) Wyraża Radzie 
Ministrów wotum 
zaufania 

2. Rada Ministrów RP  

C) Rozstrzyga spory 
kompetencyjne 
pomiędzy centralnymi 
konstytucyjnymi 
organami państwa  

3. Trybunał Stanu 

D) Nadaje obywatelstwo 
polskie 

4. Trybunał 
Konstytucyjny 

E) Kieruje wykonaniem 
budżetu państwa 

5. Sąd Najwyższy  

 6. Sejm RP 

Zdanie  Prawda  
lub fałsz  

A) Trójkąt Weimarski to 
organizacja powołana przez Polskę, 
Rosję i Francję w 1991 roku w celu 
rozwoju współpracy między tymi 
krajami i promocji odradzającej się 
Polski na arenie międzynarodowej. 

 

B) Grupa Wyszehradzka  to 
nieformalne określenie stosowane 
od 1991 r. w stosunku do trzech 
państw środkowoeuropejskich 
Czechosłowacji, Polski i Węgier,  
a po rozpadzie Czechosłowacji 1993 
r., w stosunku do czterech państw: 
Polski, Węgier, Czech i Słowacji. 
Głównym celem Grupy była 
współpraca z Unią Europejską  
i NATO w kwestii przystąpienia  
ich do struktur tych organizacji. 

 

C) CEFTA  to 
Środkowoeuropejskie 
Porozumienie o Wolnym Handlu 
powstałe w 1992 r., będące 
porozumieniem handlowym 
między państwami Europy 
Środkowej a Unią Europejską. 

 

D) EFTA  to Europejskie 
Stowarzyszenie Wolnego Handlu 
powstałe w 1960 r. Członkami 
EFTA są obecnie: Islandia (od  
1970 r.), Liechtenstein (od 1992 r.), 
Norwegia (od 1960), Szwajcaria  
(od 1960). 

 

E) ISE  to Inicjatywa 
Środkowoeuropejska, która jest  
zinstytucjonalizowaną formą 
współpracy subregionalnej państw 
Europy Środkowej (m.in. Polska 
jest członkiem od 1991)  
i Południowo-Wschodniej. 

 

Zdanie  Prawda  
lub fałsz  

A) Starożytnemu Rzymowi 
cywilizacja europejska zawdzięcza 
ideę rządów prawa. 

 

B) Monteskiuszowski podział władzy 
oznacza, że władza wykonawcza  
i ustawodawcza skupione są w ręku 
jednego monarchy przy jednoczesnej 
niezależności władzy sądowniczej. 

 

C) Habeas Corpus Act, podpisany 
w 1679 r. w Anglii, gwarantował 
nietykalność osobistą obywateli.  

 

D) John Locke był jednym  
z pierwszych propagatorów 
państwa liberalnego, w którym 
najważniejszą rolą władzy jest 
zapewnienie bezpieczeństwa 
wewnętrznego i ochrona 
własności prywatnej. 

 

E) Pierwsza konstytucja na świecie 
powstała we Francji w 1791 r. 

 

Zdanie  Prawda  
lub fałsz  

A) Najliczniejszą mniejszością 
narodową w Polsce są Żydzi. 

 

B) Do mniejszości etnicznych 
współczesnej Polski zaliczamy: 
Romów, Karaimów, Łemków  
i Tatarów. 

 

C) Ślązacy są w Polsce 
mniejszością narodową. 

 

D) Mniejszościom narodowym  
w Polsce w wyborach do Sejmu RP 
przysługuje przywilej wyborczy: 
ich partii nie dotyczy próg 
wyborczy.  

 

E) Osobom należącym  
do mniejszości narodowej 
przysługuje prawo nauki języka 
mniejszości lub w języku 
mniejszości. 

 

Zdanie  Prawda 
lub fałsz  

A) Najważniejszą rolę w gospodarce 
odgrywa sektor usług. 

 

B) Ogromną rolę odgrywa konsumpcja, 
dlatego nazywa się je społeczeństwami 
konsumpcyjnymi. 

 

C) Ze względu na wielką rolę obiegu 
informacji nazywane są informacyjnymi. 

 

D) Ruchliwość społeczna jest bardzo 
ograniczona, dlatego nazywa się je 
społeczeństwami zamkniętymi. 

 

E) Dominującym systemem 
ekonomicznym jest gospodarka 
centralnie planowana. 

 

WIEDZA 
O SPOŁECZEŃSTWIE

Czas pracy: 120 minut
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Zadanie 17. (0-2)

Rynek reklamy 
cały czas rośnie
W I półroczu firmy wydały na reklamę
3,8 mld zł. To o 17,4 proc. więcej niż przed 
rokiem – szacuje dom mediowy Starlink.

Zdaniem Tomasza Chełmeckiego, szefa Star-
linka i autora raportu, minione półrocze by-

ło rekordowe. – Zawdzięczamy to przede wszyst-
kim dużej ilości reklam w bankowości czy tele-
komunikacji. Istotną rolę odegrały tu stacje te-
lewizyjne, które urealniły ceny – mówi Chełmec-
ki. Czy Euro 2008 przyczyniło się do wzrostu
wydatków? – Nie. Mecz piłkarski trwa 90 minut,
ale ma tylko jedną przerwę – podsumowuje.

Najbardziej firmy zwiększały wydatki na
reklamę w kinach (wzrost o 58,3 proc.) i inter-
necie (38,8 proc. więcej niż przed rokiem). Te-
lewizja, na którą przypada połowa wszystkich
wydatków reklamowych, zwiększyła swoje
przychody o 18,3 proc. Wolniej rosły wydatki
na reklamę w magazynach (o 7,7proc.), dzien-
nikach (o 8,8 proc.) oraz na reklamę zewnętrz-
ną (12,6 proc.). (…) VAD

17.A. W jakim rodzaju mediów w I połowie
2008 r. firmy/reklamodawcy przeznaczyli naj-
więcej środków na reklamy?

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

17.B. W jakim medium odnotowano najwię-
kszy procentowy przyrost wydatków na rekla-
mę w I połowie 2008?

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

Zadanie 19. (0-5)

A) Na podstawie wykresu poniżej uzupełnij
tekst obok:

Choć dzisiejsza Unia liczy 22 narzecza, jed-
no z roku na rok umacnia swoją pozycję. Do-
brym miernikiem eurodominacji języka
(1)…………………. jest statystyka dokumentów prze-
kazywanych do tłumaczenia serwisom transla-
torskim Komisji Europejskiej. W ciągu dekady
użycie języka (2) ……………………. spadło trzykrot-
nie, a języka (3)…………………. dwukrotnie.

B) Na podstawie wykresu odpowiedz na py-
tanie:

B.1. O ile punktów procentowych spadło
użycie języka francuskiego w serwisach tran-
slatorskich Komisji Europejskiej?

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

B.2. O ile punktów procentowych spadło
użycie języka niemieckiego w serwisach trans-
latorskich Komisji Europejskiej?

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Zadanie 18. (0-2)

18.A. O ile procent wzrosły wydatki instytu-
cji finansowych na reklamę w telewizji w I pół-
roczu 2008 w stosunku do I półrocza 2007?

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

18.B. Na którą reklamę wzrosły najbardziej
nakłady w I połowie 2008 w stosunku do I po-
łowy 2007? O ile procent? 

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Na podstawie poniższego wykresu odpowiedz na pytania:

Zadanie 20. (0-2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyjaśnij różnicę między prawem naturalnym a prawem pozytywnym. 

Przeczytaj uważnie poniższy artykuł prasowy i na jego podstawie odpowiedz na pytania.

Dokończenie – s. 6 uuu

ŹRÓDŁO: KOMISJA EUROPEJSKA
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Krewni 

w Rosji
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Zadanie 21. (0-3)

A)

B)

C)

1. Unia Europejska
2. NATO
3. WTO
4. ONZ

A) ......

B) ..…

C) ……

Do poniższych ilustracji dobierz odpowiednie nazwy organizacji, których flagi zostały na tych
ilustracjach przedstawione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 22. (0-3)

Podaj trzy cechy społeczeństwa, które pozwalają nazwać je społeczeństwem obywatelskim. 

23.A. Wskaż przedział/y czasowy/e, w któ-
rym/ch nastąpił wzrost demograficzny wwymie-
nionych wyżej państwach Europy Zachodniej. 

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

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

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

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

23.B. Wskaż przedział/y czasowe, w których na-
stąpił spadek demograficzny w wymienionych
wyżej państwach Europy Zachodniej.

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

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

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

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

Zadanie 23. (0-2)

Zapoznaj się z danymi zamieszczonymi w poniższej tabeli, a następnie odpowiedz na pytania:

Niż demograficzny 
a emerytury

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych będzie miał

coraz poważniejsze kłopoty związane z wy-
płatami emerytur. Obecnie budżet państwa
dopłaca do wypłaty tych świadczeń około
20 miliardów złotych, w latach 2025-2050,
kiedy sytuacja ma być najtrudniejsza, bę-
dzie trzeba znaleźć nawet 100 miliardów zło-
tych. 

Powyższy status quo jest spowodowany
znanymi powszechnie zjawiskami. „Przy-
rost naturalny spada, liczba emerytów roś-
nie. A coraz więcej młodych ludzi, którzy
mogliby zasilać system emerytalny, wyjeż-
dża za granicę”, mówi były minister pracy
Michał Boni. Państwa Europy Zachodniej
są w podobnej sytuacji, ich społeczeństwa
również się starzeją, ale podejmują reformy
systemów emerytalnych. W naszym kraju
natomiast tego rodzaju reform brak. „A to
grozi katastrofą finansów publicznych. Za-
miast na drogi, edukację i przygotowanie te-
renów pod inwestycje większość pieniędzy

z podatków będzie szła na emerytury”, uprze-
dza polityk. (...)

Obecnie na jednego emeryta przypadają
cztery osoby pracujące, w 2030 będzie dwóch
pracowników na emeryta, w 2050 zaś 15 mi-
lionów ludzi będzie pracowało, podczas gdy
11 milionom będzie przysługiwało świadcze-
nie. (…)

HTTP://WWW.EGOSPODARKA.PL/21920,
NIZ-DEMOGRAFICZNY-A-EMERYTURY,1,39,1.HTML

Nazwij problem opisany w powyższym fragmen-
cie artykułu
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Zadanie 24. (0-2)

Przeczytaj poniższy tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania:

Tekst C.

Dzietność 
kobiet  

1950 -1955  1960 -1965  1970 -1975  1980 -1985  1990 -1995  2000 -2005  

Niemcy  2,16 2,49 1,64 1,46 1,31 1,35 
Francja  2,73 2,85 2,31 1,87 1,71 1,89 
Wielka 
Brytania  

2,18 2,81 2,04 1,80 1,78 1,60 

Irlandia  3,38 3,98 3,82 2,88 1,97 1,90 
Włochy  2,32 2,50 2,33 1,53 1,28 1,23 
Szwecja  2,21 2,32 1,89 1,65 2,01 1,64 
Hiszpania  2,57 2,89 2,86 1,89 1,27 1,15 

A) Współczesne dziecko dźwiga na swoich
barkach tradycję i doświadczenie poprzed-
nich pokoleń, dzięki czemu może się dobrze
rozwijać.

B) Niż demograficzny w państwie wiąże się
ze zwiększeniem obciążeń podatkowych dla
przyszłych pokoleń, które będą musiały utrzy-
mać system emerytalny starszych.

C) Rozwój społeczny współczesnych dzieci
blokowany jest przez sztywny system norm
i ograniczeń nakładanych na nie przez rodziców
i dziadków.

(FRANCUSKO-NIEMIECKI PODRĘCZNIK DO HISTORII,
WERSJA FRANCUSKA, TERMINALES L/ES/S,

KLETT I NATHAN, S. 205)

Zadanie 25. (0-1)

Podkreśl zdanie, które wyjaśnia przesłanie poniższego rysunku satyrycznego.

Źródło D.

Tekst E.

Według najnowszej prognozy demograficz-
nej Głównego Urzędu Statystycznego liczba
Polaków będzie systematycznie się zmniejszać
i w 2030 roku będzie nas tylko 35,6 mln, a nie
– jak wcześniej zakładano – 40. 

Począwszy od 1984 r., liczba urodzeń w Pol-
sce nieprzerwanie maleje. Obecnie poziom re-
produkcji nie gwarantuje prostej zastępowal-
ności pokoleń. Żeby mieć pewność, że pokole-
nie rodziców zostanie zastąpione tak samo licz-
nym pokoleniem dzieci, konieczne byłoby utrzy-
manie współczynnika dzietności na poziomie
2,10. Tymczasem w 1999 r. współczynnik ten ob-
niżył się w Polsce do poziomu 1,37. Oznacza to,
że na jedno małżeństwo przypada nieco ponad
jedno dziecko. Pod tym względem wyprzedzi-
liśmy już Szwecję, Norwegię, Wielką Brytanię,
a więc kraje uchodzące za „macierzyńsko wstrze-
mięźliwe”. Przyrost naturalny w Polsce wyno-
si -0,03 proc., jedynie w Małopolsce i na Pomo-
rzu Zachodnim jest on dodatni i sięga 0,12 proc. 

Nie tylko zmiany kulturowe

Demografowie tłumaczą, że jest to skutek
zmian obyczajowych i ekonomicznych. Kla-
syczny model rodziny, w którym ojciec zara-
bia, matka dba o dom, odchodzi powoli w za-
pomnienie. Coraz częściej mężczyzna na rów-
ni z żoną opiekuje się dzieckiem, robi zakupy,
gotuje, kobieta natomiast nie mniej niż jej mąż
zajęta jest robieniem kariery. Polacy przejmu-
ją styl życia charakterystyczny dla państw za-
chodnich. Idąc ich śladem, będziemy się roz-
wijać gospodarczo, ale równocześnie będzie-
my się starzeć, ponieważ dzieci rodzi się coraz
mniej, a jednocześnie żyjemy coraz dłużej.
Symptomy tych procesów widoczne są w Pol-
sce już od połowy lat 90. W 1995 r. statystycz-
ny Polak miał 34 lata, dziś – 35.

Ekonomiści biją na alarm. Niepokojące jest
to, że za parę lat więcej będzie osób w wieku
emerytalnym, a mniej tych w wieku produk-
cyjnym, które pracują na ich utrzymanie. – To
grozi wzrostem kosztów pracy i bezrobociem. 

Starsze mamy

Malejąca liczba urodzeń wynika m.in. ze
zmieniających się kryteriów macierzyństwa.
Kiedyś dzieci rodziły nastolatki, potem mó-
wiono, że pierwsze dziecko trzeba urodzić
przed 25. rokiem życia, obecnie ta granica prze-
suwa się do 35, a nawet 40 lat. Kilkadziesiąt lat
temu 40-letnie kobiety zazwyczaj były już bab-
ciami i zachowywały stosowną do swego wie-
ku powagę. Średnia długość życia kobiet wyno-
siła wtedy około 50 lat, a czterdziestka ozna-
czała starość. 

Dzisiejsze czterdziestolatki są aktywne, za-
dbane i wiele z nich dopiero w tym wieku, po
osiągnięciu stabilizacji zawodowej i rodzinnej,
decyduje się na pierwsze dziecko lub kolejne
po długiej przerwie. Drastycznie zmniejszyła
się natomiast liczba kobiet rodzących w wieku
poniżej 25. roku życia. Obecnie przeciętna Pol-
ka rodzi pierwsze dziecko w wieku 27 lat, we-
dług prognoz za 10-15 lat wiek ten przesunie się
do 29-30 lat. 

– Najlepszym okresem do rodzenia dzieci
jest wiek do 27 lat – mówi ginekolog doktor
Jan Matyjaszczyk, ordynator w pabianickim

szpitalu. – Ale kobiety rodzą coraz później.
Co piąta nasza pacjentka przekroczyła trzy-
dziestkę.

Ponadto wzrasta odsetek kobiet bezdziet-
nych. Kobiety mają coraz większe aspiracje.
Chcą zdobyć wykształcenie i utrzymać pozy-
cję zawodową. Decyzję o założeniu lub powięk-
szeniu rodziny odsuwają na dalszy plan lub cał-
kowicie rezygnują z macierzyństwa. 

– Zmienił się system wartości kobiet i system
wartości polskich rodzin – twierdzi prof. Ja-
nusz Witkowski, wiceprezes GUS. – Młodzi mał-
żonkowie najpierw chcą się urządzić, dopiero
potem mieć dzieci. Zaczynają brać pod uwagę
koszty wychowania, kształcenia, przygotowa-
nia potomka do dorosłego życia.

Jednak trwający od kilkunastu lat spadek
rozrodczości nie wynika jedynie ze zmiany hie-
rarchii wartości rodzin. Zjawisko to związane
jest także z trudnościami na rynku pracy, zmniej-
szeniem świadczeń socjalnych na rzecz rodzi-
ny, brakiem w polityce społecznej programu
umacniania rodziny i trudnymi warunkami
społeczno-ekonomicznymi w naszym kraju.
„Boję się stracić pracę, gdy będę w ciąży” – tak
często odpowiadają Polki na pytanie, dlacze-
go opóźniają urodzenie pierwszego dziecka.
Problemem jest też własne mieszkanie. Zas-
pokojenie tej podstawowej potrzeby nie jest ła-
twe, gdy koszt 1 m kw. skromnego mieszkania
równa się dwu-, trzykrotnej pensji, a na tysiąc
Polaków przypadają 304 mieszkania (nasze
opóźnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszka-
niowych ocenia się na 30-40 lat w stosunku do
średniej UE).

Ponadto Polki i Polacy chcą żyć wygodnie
jak Europejczycy z Zachodu. A tam popular-
ność zyskuje model rodziny beztroskiej, swo-
bodnie wydającej pieniądze, nieco zwariowa-
nej. „Małżeństwo nie musi mieć dzieci, by by-
ło szczęśliwe” – przekonują młode Francuzki,
Angielki, Włoszki.

ANETA JABŁONOWSKA

HTTP://WIADOMOSCI.POLSKA.PL/SPECDLAPOLSKI/
ARTICLE,PROBLEM,ID,87662.HTM

Na podstawie poniższego tekstu odpowiedz
na pytanie:

Jakie są wg autorki przyczyny występowa-
nia zjawiska niżu demograficznego w Polsce.
Wymień cztery. 
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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Zadanie 26. (0-4)

Przeczytaj poniższy tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania:
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Zadania:
1-D; 2-A; 3-B; 4-B; 5-A; 6-C

Zadanie 7. 
Prawda: A, B, C; Fałsz: D, E

Zadanie 8. 
Prawda: B, D, E; Fałsz: A, C

Zadanie 9.
Prawda: A, C, D; Fałsz: B, E

Zadanie 10.
Prawda: B, D, E; Fałsz: A, C

Zadanie 11.
A-5, B-6, C-4, D-1 

Zadanie 12.
A-3, B-1, C-2, D-5 

Zadanie 13.
A-2, B-1, C-4, D-5

Zadanie 14. B

Zadanie 15.
Numery zdań zawierających opinię: 1, 5, 6
Numery zdań zawierających fakty: 2, 3, 4, 7
W zadaniu należy wskazać tylko trzy fakty i trzy
opinie.

Zadanie 16.
1. polskie
2. Maćkowiak
3. Patrycja
5. 1 lipca 1978
6. kobieta
7. podróż turystyczna/wycieczka krajoznawcza

itp.
9. Moskwa
10. 1 lipca 2008
11. 15 lipca 2008 
12. AH 3334455
14. wydawnictwo Ryby i Spółka, ul. Grunwal-

dzka 14/10, 00- 157 Warszawa, telefon 
022 111 118

16. Warszawa, ul. Motyla 72/4, telefon: 
022 443 355

17. Warszawa
18. zero/ani razu 

Zadanie 17.
17.A. telewizja
17.B. kino

Zadanie 18.
18.A. 34,5 %
18.B. kina, o 117%

Zadanie 19.
A.
(1) angielskiego
(2) francuskiego
(3) niemieckiego
B.
B.1. 25,7 punktów procentowych
B.2. 2,6 punktów procentowych

Zadanie 20.
Prawo naturalne – istnieje niezależnie od aktu
woli ludzkiej, ponieważ zostało ustanowione
przez Boga lub rozum ludzki.
Prawo pozytywne – ustanowione przez organa
ustawodawcze danego kraju, podlegające zmianie.
(Za prawidłową uznaje się każdą odpowiedź od-
dającą powyższy sens)

Zadanie 21.
A-2, B-1, C-4

Zadanie 22.
Do wyboru trzy z poniższych cech:

Duża aktywność obywateli w życiu publicz-
nym

Spontaniczne i dobrowolne samoorganizowa-
nie się obywateli, co tworzy instytucje społecz-
ne i organizacje

Instytucje społeczne obywateli działają nieza-
leżnie od władzy państwowej

Podejmowanie przez obywateli wspólnych
działań mających na celu realizowanie zadań do-
tyczących całej społeczności, w imię dobra wspól-
nego i wspólnych korzyści

Postawy obywatelskie, które cechuje odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo i trwanie wspólno-
ty, a także gotowość niesienia pomocy i dobro-
wolnych poświęceń w sytuacjach kryzysowych

Rozwijanie i kształtowanie umiejętności swo-
bodnego komunikowania się przez obywateli
oraz pokojowe rozwiązywanie konfliktów, sku-
teczne rozwiązywanie problemów

Zadanie 23.
23.A. 1960-1965
23.B. 1970-1975, 1980-1985

Zadanie 24.
Wypowiedź musi zawierać dwa elementy:
(1) proces starzenia się społeczeństw europej-
skich (także polskiego) (1 pkt) 
(2) i co za tym idzie, kryzys finansów publicz-
nych (1 pkt)

(Za prawidłową uznaje się każdą odpowiedź od-
dającą powyższy sens)

Zadanie 25. B

Zadanie 26.
Należy podać cztery przyczyny z poniższych:
1. Żyjemy coraz dłużej, a rodzi się coraz mniej
dzieci
2. Zmiana modelu rodziny: kobieta także robi
karierę
3. Coraz więcej kobiet decyduje się na dziecko
dopiero po trzydziestym roku życia
4. Zmiana systemu wartości polskich rodzin:
najpierw urządzenie się materialne w życiu i do-
piero potem dzieci
5. Trudności na rynku pracy dla kobiet decydu-
jących się na dziecko
6. Brak programu wspierania rodzin ze strony
państwa
7. Problemy z zakupem własnego mieszkania
ze względu na jego wysoką cenę
8. Model rodziny bezdzietnej, „beztroskiej”,
przyjmujący się także w Polsce
(Za prawidłową uznaje się każdą odpowiedź od-
dającą powyższy sens)

Zadanie 27.
27. A. Model rodziny maksymalnie czterooso-
bowej: tylko dwójka dzieci.
27.B. Problem wyżu demograficznego w In-
diach.

Zadanie 28.
A) Jasne zajęcie stanowiska – 1 pkt
B) Uzasadnienie swojego stanowiska wobec zja-
wiska niżu demograficznego występującego
w Polsce (4 argumenty) – 4 pkt
C) Prawidłowe wykorzystanie czterech infor-
macji ze źródeł z zadań 23.-27. – 4 pkt
D) Odpowiednia forma wypowiedzi: artykuł (ko-
nieczny jest tytuł artykułu i podpis autora) – 1 pkt
E) Stopień perswazji wypowiedzi – 1 pkt
F) Styl i język wypowiedzi, estetyka – 1 pkt. 1

AUTORKA

AGNIESZKA GABRYELSKA
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Podstawowym problemem Indii jest licz-
ba ludności, która według szacunków ONZ
przekroczyła niedawno miliard. Prawie co
szósty mieszkaniec Ziemi jest Hindusem. Na
obszarze odpowiadającym 2/5 powierzchni
Stanów Zjednoczonych mieszka cztery razy
więcej ludzi niż w USA. W ciągu półwiecza
niepodległego państwa populacja zwiększy-
ła się trzykrotnie, co tylko mnoży dotkliwą
biedę, brak miejsc pracy, wykształcenia i opie-
ki zdrowotnej. Rocznie Indiom przybywa
16 mln nowych obywateli – jest to prawie po-

łowa ludności Polski, podczas gdy na całej Zie-
mi – ponad 80 mln, czyli tyle, ile liczą Niemcy.
Podczas ostatniego krajowego spisu powszech-
nego w 1991 roku, aby policzyć wszystkich, trze-
ba było aż 2 mln osób. ONZ ocenia, że spisy lud-
ności są często dalekie od doskonałości, jako że
kraje rozwijające się nierzadko zawyżają licz-
bę swoich obywateli, licząc na większą pomoc
instytucji międzynarodowych.

HTTP://WWW.EXPORTER.PL/KRAJE/
K_AZJA/INDIE_02_3.HTML#41

Zadanie 27. (0-2)

Na podstawie poniższego tekstu F i ilustracji G i H odpowiedz na pytania:

Źródło F

Źródło G

Powyższy plakat pokazany na zdjęciu to fragment kampanii na rzecz redukcji urodzeń pro-
wadzonej przez ministerstwo zdrowia i rodziny w Bengalu (wschodnie Indie).

Hasło brzmi: Następne dziecko nie teraz, po dwóch – żadnego więcej.

(FRANCUSKO-NIEMIECKI PODRĘCZNIK DO HISTORII, WERSJA FRANCUSKA, TERMINALES L/ES/S,
KLETT I NATHAN, S. 199)

Źródło H

(FRANCUSKO-NIEMIECKI PODRĘCZNIK DO HISTORII, WERSJA FRANCUSKA,
TERMINALES L/ES/S, KLETT I NATHAN, S. 202)

27.A. Jaki model rodziny promują powyż-
sze plakaty (ilustracje G i H). (0-1)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

27.B.Jakiemu zjawisku mają powyższe kam-
panie zaradzić: jaki problem zlikwidować lub
zmniejszyć jego skalę? (0-1) 
................................................................................
...................................................................................
.....................................................................................

Kampania na rzecz planowania rodziny w Indiach.
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Zadanie 28. (0-12)

Jesteś dziennikarzem zajmującym się tematami społecznymi. Napisz artykuł do gazety na te-
mat zjawiska niżu demograficznego występującego w naszym kraju. Artykuł powinien zawie-
rać twoją opinię na temat tego zjawiska popartą czterema argumentami. Wykorzystaj także
informacje zawarte w materiałach zadań: 23-27 (wykorzystaj cztery informacje). Pamiętaj
o formie wypowiedzi.
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