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Testy z biologii i WOS-u
Maturzyści! Egzaminy już za dwa tygodnie. Rozwiążcie testy z biologii i WOS-u przygotowane
przez naszych ekspertów i sprawdźcie, czego się jeszcze musicie nauczyć. Jutro test z historii i geografii

Biologia
poziom podstawowy

Czas pracy 120 min 
Maksymalna liczba punktów: 50

Zadanie 1. (1 pkt)
Są to drobne organella wyodrębnione z cy-

tozolu pojedynczą błoną zbudowaną z fosfo-
lipidów i białek. Zawierają enzymy trawien-
ne: peptydazy, lipazy, amylazy, a także enzy-
my rozkładające kwasy nukleinowe. Wystę-
pują w komórkach organizmów zwierzęcych.
W limfocytach uczestniczą w degradacji róż-
nych substancji obcych, np. bakterii, oraz
w niszczeniu zużytych własnych komórek.

Organella opisane powyżej to ....................

Zadanie 2. (3 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  uuwwaażżnniiee  tteekksstt  ii wwppiisszz  ww ppuussttee

mmiieejjssccaa  wwłłaaśścciiwwee  nnaazzwwyy..
Jądro komórkowe w trakcie trwania inter-

fazy wypełnione jest długimi nićmi kwasu
deoksyrybonukleinowego (DNA) określany-
mi nazwą (a) ..................... W profazie mitozy
następuje spiralizacja tych nici (zmniejsza się
wówczas ich długość, a zwiększa grubość) i two-
rzą się (b) ..................... Każdy (b) ....................
zbudowany jest z dwóch (c) .................... sio-
strzanych, połączonych ze sobą w miejscu zwa-
nym przewężeniem pierwotnym.

Zadanie 3. (2 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  aannaalliizzyy  wwyykkrreessuu  wwyymmiieeńń  ddwwaa

cczzyynnnniikkii,,  oodd  kkttóórryycchh  zzaalleeżżyy  lliicczzbbaa  eerryyttrrooccyy--
ttóóww  ((cczzeerrwwoonnyycchh  cciiaałłeekk  kkrrwwii))  ww kkrrwwii  cczzłłoowwiiee--
kkaa..

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

Zadanie 4. (2 pkt)
Podstawą prawidłowego funkcjonowania or-

ganizmu jest utrzymywanie stałego środowiska
wewnętrznego organizmu, czyli homeostazy. 

PPooddaajj  ddwwaa  pprrzzyykkłłaaddyy  ddzziiaałłaanniiaa  uukkłłaadduu  wwyy--
ddaallnniicczzeeggoo  pprrzzyycczzyynniiaajjąąccee  ssiięę  ddoo  uuttrrzzyymmaanniiaa
hhoommeeoossttaazzyy  oorrggaanniizzmmuu..
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Zadanie 5. (1 pkt)
Badanie grupy krwi u ludzi można przepro-

wadzić metodą aglutynacji płytkowej. Na płyt-
ce szklanej umieszcza się surowice zawierają-
ce przeciwciała anty-A oraz anty-B, następnie
dodaje do nich kroplę badanej krwi i obserwu-
je, czy wystąpiła reakcja aglutynacji polegająca
na zlepianiu się w większe skupiska cząstek za-
wierających antygen pod wpływem odpowied-
nich przeciwciał (aglutynin).

NNaa  ppooddssttaawwiiee  ppoonniiżżsszzeeggoo  rryyssuunnkkuu  pprrzzeeddssttaa--
wwiiaajjąącceeggoo  ww ggóórrnnyymm  ppoolluu  wwyynniikk  tteessttuu  nnaa  ggrruuppęę
kkrrwwii  ookkrreeśśll,,  jjaakkaa  jjeesstt  ggrruuppaa  bbaaddaanneejj  pprróóbbkkii  kkrrwwii..

Badana grupa krwi to: ...................................

Zadanie 6. (3 pkt)
Rysunki przedstawiają przekroje poprzecz-

ne przez dwa podstawowe typy naczyń krwio-
nośnych. 

WWsskkaażż,,  kkttóórryy  zz rryyssuunnkkóóww  pprrzzeeddssttaawwiiaa  żżyyłłęę,,
aa kkttóórryy  ttęęttnniiccęę..  WWyymmiieeńń  ddwwiiee  cceecchhyy  bbuuddoowwyy
rróóżżnniiąąccee  żżyyłłęę  oodd  ttęęttnniiccyy  ii wwyyjjaaśśnniijj,,  ww jjaakkii  ssppoo--
ssóóbb  ttee  cceecchhyy  wwiiąążżąą  ssiięę  zz ffuunnkkccjjaammii  kkaażżddeeggoo  zz nnaa--
cczzyyńń..

A. ............................ B. ....................................
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 

Zadanie 7. (2 pkt)
SSppoośśrróódd  ppooddaannyycchh  ppoonniiżżeejj  zzddaańń  wwyybbiieerrzz

ttee,,  kkttóórree  ooppiissuujjąą  cczzyynnnnoośśccii  uukkłłaadduu  lliimmffaattyycczz--
nneeggoo..

A. wchłanianie produktów trawienia lipidów
z przewodu pokarmowego;

B. transport dwutlenku węgla z tkanek do
płuc;

C. oczyszczanie tkanek z toksycznych sub-
stancji powstających w czasie wysiłku fizyczne-
go;

D. odprowadzanie do krwi części płynu tkan-
kowego powstającego jako przesącz w naczy-
niach włosowatych;

E. obrona organizmu przed czynnikami cho-
robotwórczymi (np. bakteriami), które są za-
trzymywane i niszczone w węzłach limfatycz-
nych.

Zadanie 8. (1 pkt)
W skład autonomicznego układu nerwowe-

go wchodzą dwa rodzaje włókien — współczul-
ne i przywspółczulne, przy czym każdy narząd
pozostający pod wpływem układu autonomicz-
nego jest unerwiony przez zakończenia obu ro-
dzajów. Działanie ich jest antagonistyczne. Część
współczulna jest wykorzystywana w sytuacji
stresu, natomiast część przywspółczulna wte-
dy, gdy organizm odpoczywa.

SSppoośśrróódd  ppooddaannyycchh  ppoonniiżżeejj  zzeessttaawwóóww  wwyy--
bbiieerrzz  tteenn,,  kkttóórryy  ooppiissuujjee  rreeaakkccjjee  oorrggaanniizzmmuu  zzaa--
cchhooddzząąccee  ppoodd  wwppłłyywweemm  uukkłłaadduu  wwssppóółłcczzuullnnee--
ggoo..

A. przyspieszenie pracy serca, zwężenie źre-
nic, skurcz oskrzelików, zahamowanie aktyw-
ności układu pokarmowego;

B. zwolnienie pracy serca, zwiększenie
ukrwienia mięśni, rozszerzenie oskrzelików,
rozszerzenie źrenic;
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C. przyspieszenie pracy serca, rozszerze-
nie oskrzelików, rozszerzenie źrenic, zahamo-
wanie aktywności układu pokarmowego;

D. zwolnienie pracy serca, zmniejszenie
ukrwienia mięśni, skurcz oskrzelików, zaha-
mowanie aktywności układu pokarmowego;

Zadanie 9. (2 pkt)
Synapsa jest miejscem przekazywania im-

pulsu nerwowego z jednej komórki do drugiej.
Następuje wtedy zmiana sposobu przenosze-
nia informacji. 

RRyyssuunneekk  ppoowwyyżżeejj  pprrzzeeddssttaawwiiaa  sscchheemmaatt
bbuuddoowwyy  ssyynnaappssyy..  WWssttaaww  ww mmiieejjssccee  lliitteerr  AA,,  BB,,
CC  nnaazzwwyy  ooddppoowwiieeddnniicchh  eelleemmeennttóóww  ii nnaazzwwiijj
ssppoossóóbb  pprrzzeennoosszzeenniiaa  iimmppuullssuu  nneerrwwoowweeggoo
ww mmiieejjssccuu  BB::  …………………………………………….....

A ......................................................................
B .......................................................................
C ......................................................................

Zadanie 10. (3 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ppooddaannee  ppoonniiżżeejj  ddeeffiinniiccjjee,,  aa nnaa--

ssttęęppnniiee  ookkrreeśśll  rrooddzzaajj  ttrraannssppoorrttuu,,  jjaakkii  ooppiissuujjąą..
A. ruch cząsteczek z miejsc o wyższym stę-

żeniu do miejsc o niższym stężeniu pod wpły-
wem energii kinetycznej cząsteczek;

B. przenikanie cząsteczek rozpuszczalni-
ka przez błony selektywnie przepuszczalne;

C. przenikanie przez błony komórkowe jo-
nów wbrew gradientowi stężeń;

A. .................. B. .................. C. ..................

Zadanie 11. (1 pkt)
U chorych z niewydolnością nerek stosu-

je się zabieg dializy, czyli sztucznego oczysz-
czania krwi ze zbędnych (głównie azotowych)
produktów przemiany materii. W trakcie te-
go zabiegu krew z tętnicy pacjenta przepływa
przez system rurek zanurzonych w płynie dia-
lizującym, który zawiera m.in. glukozę i sól.
Między krwią a płynem dializującym znajdu-
je się błona selektywnie przepuszczalna. W trak-
cie dializy do płynu dializującego dostaje się
mocznik oraz nadmiar wody i soli. 

NNaa  ppooddssttaawwiiee  ppoowwyyżżsszzeeggoo  tteessttuu  uussttaall,,  cczzyymm
jjeesstt  ddiiaalliizzaa..

A. ruch cząsteczek z miejsc o wyższym stę-
żeniu do miejsc o niższym stężeniu pod wpły-
wem energii kinetycznej cząsteczek;

B. przenikanie przez błonę cząsteczek roz-
puszczalnika przy jednoczesnym zatrzyma-
niu cząsteczek substancji rozpuszczonej;

C. przenikanie cząsteczek substancji roz-
puszczonej przez błony selektywnie przepusz-
czalne;

D. przenikanie przez błony komórkowe jo-
nów wbrew gradientowi stężeń;

Zadanie 12. (1 pkt)
PPrraawwoo  JJ..  LLiieebbiiggaa  ((pprraawwoo  cczzyynnnniikkaa  ooggrraannii--

cczzaajjąącceeggoo))  mmóówwii  oo ttyymm,,  żżee  rroozzwwóójj  oorrggaanniizzmmuu::

A. zależy od pokarmu, który jest łatwo przy-
swajalny;

B. zależy od wszystkich składników pokar-
mowych, niezależnie od ich stężeń;

C. jest ograniczony przez czynnik, który wy-
stępuje w niedoborze;

D. jest określony przez optimum działające-
go czynnika fizycznego środowiska;

Zadanie 13. (2 pkt)
Błonnik pokarmowy to mieszanina substan-

cji nieulegających strawieniu w przewodzie po-
karmowym. Głównym źródłem błonnika są wa-
rzywa i owoce, występuje także w kaszach, peł-
noziarnistym pieczywie i roślinach strączko-
wych. 

WWyyjjaaśśnniijj,,  ddllaacczzeeggoo  bbłłoonnnniikk  uuwwaażżaa  ssiięę  zzaa  nniieezz--
bbęęddnnyy  sskkłłaaddnniikk  ddiieettyy  zzddrroowweeggoo  cczzłłoowwiieekkaa..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Zadanie 14. (3 pkt)
Jest organem uznawanym za centrum me-

taboliczne organizmu. Bierze udział w termo-
regulacji, oddając do krwi ciepło powstające
przy reakcjach chemicznych w nim zachodzą-
cych. Wytwarza heparynę zapobiegającą krzep-
nięciu krwi w naczyniach krwionośnych i hem
– składnik hemoglobiny. Odtruwa organizm, de-
zaktywując działanie leków i trucizn.

NNaazzwwiijj  ooppiissaannyy  ppoowwyyżżeejj  nnaarrzząądd  ii wwyymmiieeńń
ddwwiiee  iinnnnee  ffuunnkkccjjee,,  jjaakkiiee  ppeełłnnii  ww oorrggaanniizzmmiiee  cczzłłoo--
wwiieekkaa..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Zadanie 15. (1 pkt)
WWyybbiieerrzz  zzeessttaaww  kkoommóórreekk  zzwwiieerrzzęęccyycchh  zzaa--

wwiieerraajjąąccyycchh  ww ccyyttooppllaazzmmiiee  dduużżąą  lliicczzbbęę  mmiittoo--
cchhoonnddrriióóww  ii jjeeddnnyymm  zzddaanniieemm  uuzzaassaaddnniijj  sswwóójj
wwyybbóórr..

A. plemniki, włókna mięśniowe, komórki wy-
dzielnicze trzustki;

B. plemniki, erytrocyty, osteocyty;
C. komórki naskórka, włókna mięśniowe,

osteocyty;
D. komórki naskórka, erytrocyty, komórki

wydzielnicze trzustki;
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Zadanie 16. (2 pkt)
Szkielet zbudowany z tkanki kostnej i chrzęst-

nej stanowi bierną część układu ruchu, jest rusz-
towaniem ciała i utrzymuje je w określonym po-
łożeniu w przestrzeni. 

WWyymmiieeńń  ddwwiiee  iinnnnee  ffuunnkkccjjee  ppeełłnniioonnee  pprrzzeezz
uukkłłaadd  kkoossttnnyy..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Zadanie 17. (2 pkt)
Mięśnie szkieletowe zbudowane są z komó-

rek zwanych włóknami mięśniowymi. Wzrost
umięśnienia ciała polega na powiększeniu się
średnicy włókien mięśniowych. Nie dochodzi
przy tym do wzrostu liczby komórek mięśnio-
wych.

WWyymmiieeńń  ddwwaa  cczzyynnnniikkii  pprrzzyycczzyynniiaajjąąccee  ssiięę  ddoo
wwzzrroossttuu  uummiięęśśnniieenniiaa  cciiaałłaa  ww hhaarrmmoonniiii  zzee  zzddrroo--
wwiieemm..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Zadanie 18. (3 pkt) 
Na podstawie zamieszczonej genealogii do-

tyczącej dziedziczenia płatka usznego u czło-
wieka ustal:

a) Czy allele warunkujące obie cechy („pła-
tek uszny wolny” i „płatek uszny zrośnięty”) są
allelami współdominującymi, czy też jeden z nich
dominuje nad drugim (jeśli tak, to podaj, który
dominuje)?
………………………………………………………………………

b) Czy omawiana cecha jest cechą sprzężo-
ną z płcią?
………………………………………………………………………

c) Określ, jakie płatki uszne wystąpiłyby w po-
tomstwie dwóch osób z płatkami usznymi zroś-
niętymi:
………………………………………………………………………

Zadanie 19. (1 pkt) 
Choroba Huntingtona przekazywana jest ja-

ko cecha autosomalna dominująca, występują-
ca dopiero u dorosłych. Jakie jest prawdopodo-
bieństwo wystąpienia tej choroby u potomka
poczętego przez rodziców, z których jedno za-
choruje w przyszłości na chorobę Huntingto-
na? 
...................................................................................................

Zadanie 20. (2 pkt)
Na świecie, szczególnie w wysoko rozwinię-

tych krajach, stale wzrasta liczba osób dotknię-
tych alergiami (nadwrażliwością). Skłonność
do alergii jest uwarunkowana genetycznie, ale
na pojawienie się uczulenia u konkretnej osoby
mają także wpływ czynniki środowiska. Jedną
z podstawowych zasad walki z alergią jest uni-
kanie alergenów.

ZZaapprrooppoonnuujj  ddwwaa  ssppoossoobbyy  oocchhrroonnyy  pprrzzeedd  oobb--
jjaawwaammii  aalleerrggiiii  oossoobbyy  uucczzuulloonneejj  nnaa  ppyyłłkkii  rroośślliinn..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Zadanie 21. (3 pkt)
Jeżeli w badanej populacji występują więcej

niż dwa allele warunkujące jakąś cechę, to na-
zywamy je serią alleli wielokrotnych. Charak-
teryzują się one tym, że warunkują tylko jedną
cechę fenotypową. Każdy osobnik może mieć
tylko dwa allele z danego szeregu, natomiast
w populacji występuje wiele kombinacji geno-
typów. Liczba genotypów w populacji zależy od
liczby alleli w danym szeregu. Jeżeli szereg skła-
da się z n liczby alleli, to liczba genotypów bę-
dzie wynosiła:

PPrrzzyykkłłaaddeemm  wwyyssttęęppoowwaanniiaa  sszzeerreegguu  aalllleellii
wwiieellookkrroottnnyycchh  jjeesstt  mmeecchhaanniizzmm  ddzziieeddzziicczzeenniiaa
uu lluuddzzii  ggrruupp  kkrrwwii  ssyysstteemmuu  AA BB  00..  PPooddaajj  ii zzaappiisszz
lliicczzbbęę  aalllleellii  oorraazz  lliicczzbbęę  mmoożżlliiwwyycchh  ggeennoottyyppóóww
ii ffeennoottyyppóóww  ww ppooppuullaaccjjii  lluuddzzkkiieejj,,  ddoottyycczząąccyycchh
ggrruupp  kkrrwwii  ssyysstteemmuu  AA BB  00  –– cceecchhyy  wwaarruunnkkoowwaa--
nneejj  aalllleellaammii  wwiieellookkrroottnnyymmii..
...................................................................................................
...................................................................................................

Zadanie 22. (1 pkt)
JJeeśśllii  kkoommóórrkkaa  ssoommaattyycczznnaa  cczzłłoowwiieekkaa  mmaa  kkaa--

rriioottyypp  22nn  ==  4466,,  ttoo  jjaakkaa  bbęęddzziiee  lliicczzbbaa  bbiiwwaalleennttóóww
ppoowwssttaajjąąccyycchh  ww pprrooffaazziiee  ppiieerrwwsszzeeggoo  ppooddzziiaałłuu
mmeejjoottyycczznneeggoo  ww kkoommóórrkkaacchh  mmaacciieerrzzyyssttyycchh  jjee--
ggoo  ggaammeett??

A. 46;     B. 23;      C. 92;      D. 45;

Zadanie 23. (2 pkt)
W tropikalnym lesie deszczowym ważnym

czynnikiem środowiska, o który konkurują ro-
śliny, jest światło słoneczne.

PPrrzzeeddssttaaww  ddwwaa  pprrzzyykkłłaaddyy  ssttrraatteeggiiii  rróóżżnnyycchh
rroośślliinn  ww wwaallccee  oo ddoossttęępp  ddoo  śśwwiiaattłłaa..
...................................................................................................
...................................................................................................

Zadanie 24. (1 pkt)
WWyymmiieeńń  cceecchhęę,,  kkttóórraa  ooddrróóżżnniiaa  ppiieerrwwsszzee

oossoobbnniikkii  zzaalliicczzaannee  ddoo  rrooddzzaajjuu  HHoommoo  oodd  iicchh  bbeezz--
ppoośśrreeddnniicchh  wwyymmaarrłłyycchh  ppoopprrzzeeddnniikkóóww..
...................................................................................................
...................................................................................................

Zadanie 25. (1 pkt)
Lepnica bezłodygowa (Silene acaulis) wy-

stępuje w Tatrach. Rośnie zarówno na skałach
granitowych (dających kwaśny odczyn gleby),
jak i na wapieniach (dających zasadowy od-
czyn gleby). Populacje rosnące na granicie za-
licza się do podgatunku norica, a rosnące na
wapieniach – do podgatunku pannonica. Każ-
dy z podgatunków pod nieobecność drugiego
rośnie zarówno na granicie, jak i na wapieniu.
Wysianie ich razem powoduje, że na glebach
kwaśnych zostaje wyeliminowany podgatunek
pannonica, a na glebach zasadowych – podga-
tunek norica. 

PPrrzzeejjaawweemm  jjaakkiieeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  mmiięęddzzyy--
oossoobbnniicczzeeggoo  uu lleeppnniiccyy  jjeesstt  nnaattuurraallnnee  rroozzmmiieesszz--
cczzeenniiee  jjeejj  oobbuu  ppooddggaattuunnkkóóww  ww TTaattrraacchh??
...................................................................................................
...................................................................................................

Zadanie 26. (2 pkt)
Sukcesja pierwotna to proces wkraczania or-

ganizmów żywych na siedliska, w których nigdy
wcześniej nie były one obecne. Przykładem suk-
cesji pierwotnej jest stopniowe zarastanie wydmy.

JJaakk  nnaazzyywwaammyy  oorrggaanniizzmmyy,,  kkttóórree  jjaakkoo  ppiieerrww--
sszzee  mmaajjąą  zzddoollnnoośśćć  zzaassiieeddllaanniiaa  nnoowwyycchh  tteerreennóóww??
JJaakkiiee  wwyymmaaggaanniiaa  ((wwyyssookkiiee,,  uummiiaarrkkoowwaannee  cczzyy  nniiee--
wwiieellkkiiee))  ww ssttoossuunnkkuu  ddoo  wwaarruunnkkóóww  ppaannuujjąąccyycchh
ww zzaajjmmoowwaannyymm  śśrrooddoowwiisskkuu  mmaajjąą  ttee  oorrggaanniizzmmyy??
...................................................................................................
...................................................................................................

Zadanie 27. (2 pkt)
PPooddaajj  ddwwaa  pprrzzyykkłłaaddyy  cczzyynnnniikkóóww  ssttyymmuulluu--

jjąąccyycchh  wwyyddzziieellaanniiee  ssookkuu  żżoołłąąddkkoowweeggoo  ii wwzzmmaa--
ggaajjąąccyycchh  sskkuurrcczzee  żżoołłąąddkkaa..
...................................................................................................
...................................................................................................
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R E K L A M A

Model odpowiedzi z biologii

NNrr  
zzaaddaanniiaa   

MMooddeell  ooddppoowwiieeddzzii   PPuunnkkttaaccjjaa   

11  Za podanie prawidłowej nazwy opisanych organelli  - 1 punkt 
Prawidłowa odpowiedź: lizosomy 

11  

22  
Za podanie każdej z trzech nazw po 1 punkcie  
Prawidłowa odpowiedź: (a) chromatyna, (b) chromosomy, 
chromosom, (c) chromatyd 

33  

33  Za prawidłowe określenie każdej z przyczyn – 1 punkt 
Prawidłowa odpowiedź: od płci i od wieku  

22  

44  

Za podanie dwóch przykładów działania układu wydalniczego  
– 2 punkty, za jeden przykład – 1 punkt 
Prawidłowa odpowiedź: np. – regulacja ilości wody w organizmie;    
– regulacja ciśnienia osmotycznego płynów ciała; – utrzymywanie 
zbędnych i trujących metabolitów na stałym, niskim poziomie;    
– regulacja pH krwi (równowagi kwasowo -zasadowej);    
– regulacja ilości jonów dodatnich i ujemnych (równowa gi jonowej) 

22  

55  Za podanie prawidłowej odpowiedzi - 1 punkt 
Prawidłowa odpowiedź: grupa krwi 0  

11  

66  

Za poprawne podpisanie rysunków A – tętnica, B – żyła – 1 punkt 
Za wymienienie dwóch cech różniących budowę tętnicy i żyły,  
ze wskazaniem znaczenia tych cech dla funkcji każdego z naczyń  
– po 1 punkcie (maksimum 2 punkty) – razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: tętnica – przekrój okrągły, nieduże światło, 
gruba mięśniówka, obecność warstwy włókien sprężystych – cechy te 
ułatwiają szybki przepływ krwi pod duży m ciśnieniem; żyła – przekrój 
owalny, większe światło, cienka mięśniówka, brak warstwy włókien 
sprężystych – cechy te ułatwiają wolny przepływ krwi pod małym 
ciśnieniem 

33  

77  
Za wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi – 1 punkt, za wskazanie 
trzech – 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: A, D, E 

22  

88  Za podanie poprawnej odpowiedzi: 1 punkt  
Poprawna odpowiedź: C 

11  

99  

Za podanie poprawnych nazw 1 punkt, za nazwanie sposobu 
przenoszenia impulsów w miejscu B – 1 punkt, razem 2 punkty  
Poprawna odpowiedź:  A – pęcherzyki synaptyczne , B – szczelina 
synaptyczna, C – błona postsynaptyczna (zasynaptyczna),  w miejscu B 
impuls jest przenoszony poprzez przekaźnik chemiczny/mediator  

22  

1100   Za podanie prawidłowej odpowiedzi po 1 punkcie, razem 3 punkty  
Poprawna odpowiedź: A – dyfuzja, B – osmoza, C – transport aktywny 

33  

1111   Za podanie prawidłowej odpowiedzi – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: C 

11  

 

1144   

Za podanie nazwy narządu – 1 punkt, za podanie  dwóch funkcji 
narządu – po 1 punkcie za każdą funkcję; razem 3 pkt  
Poprawna odpowiedź: wątroba;   inne funkcje: np. magazynowanie 
glikogenu, produkcja żółci, wytwarzanie mocznika  

33  

1155   

Za podanie poprawnej odpowiedzi i uzasadnienia – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: A. Komórki te zawierają dużą liczbę 
mitochondriów ze względu na swe duże zużycie energii (do ruchu, 
skurczów, wydzielania)  

11  

1166  

Za podanie jednej funkcji tkanki kostnej – 1 punkt; razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: np. chroni narządy wewnętrzne, w czerwonym 
szpiku kostnym są wytwarzane elementy morfotyczne krwi,  
jest magazynem wapnia (soli mineralnych)  

22  

1177   

Za podanie jednego czynnika wpływającego na wzrost umięśnienia  
– 1 punkt; razem 2 punkty 
Przykład odpowiedzi: np. trening mięśni (fizyczny),  pożywienie 
bogate w białko 

22  

1188  

 Za każdą poprawną odpowiedź po 1 puncie – razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź: a) cecha „płatek uszny wolny” jest 
warunkowana allelem dominującym; b) omawiana cecha nie j est cechą 
sprzężoną z płcią; c) całe potomstwo miałoby płatek uszny zrośnięty  

33  

1199  
Za podanie prawidłowej odpowiedzi – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: każde z dzieci osoby w przyszłości chorej ma 
50% ryzyko zachorowania w wieku dorosłym  

11  

2200   

Za podanie przykładu zachowania chroniącego przed alergią na pyłki 
roślin – 1 punkt; razem 2 punkty 
Przykład poprawnej odpowiedzi:   w okresie pylenia roślin – unikanie 
przebywania wśród lasów i łąk, ograniczenie wychodzenia na dwór, 
szczególnie w suche i słoneczne dni, n ieotwieranie wtedy okien, 
unikanie wysiłku na dworze;  spędzanie wakacji nad morzem  
lub w górach;  przyjmowanie odpowiednich leków  

22  

 

1133   

Za wskazanie dwóch powodów – 2 punkty 
Przykład poprawnej odpowiedzi: Stanowi on niezbędny składnik 
diety, zapewniając prawidłową perystaltykę jelit, wpływając dodatnio  
na rozwój mikroorganizmów jelitowych i oczyszczając jelita ze 
szkodliwych substancji  

22  

2211   

Za podanie prawidłowej liczby i zapisanie alleli, genotypów  
i fenotypów – po 1 punkcie; razem 3 punkty 
Poprawna odpowiedź:   liczba alleli – 3  (IA, IB, i), liczba genotypów – 6  
(IA IA,  IAi,  IB IB,  IBi,  IA IB , ii), liczba fenotypów – 4  (A,  B,  AB,  0) 

33  

2222   Za podanie prawidłowej odpowiedzi – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź:  B. 23 

11  

2233   

Za podanie 1 przykładu strategii – 1 punkt, razem 2 punkty 
Przykłady poprawnych odpowiedzi:   np. osiąganie dużych rozmiarów 
(wysokie drzewa),  wspinanie się do słońc a po cudzym pniu  (liany),  
epifityzm – wzrost na wysokich drzewach (storczyki)  

22  

2244   Za podanie poprawnej odpowiedzi: 1 punkt  
Poprawna odpowiedź:   wytwarzanie narzędzi kamiennych  

11  

2255   Za podanie prawidłowej odpowiedzi – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź:   konkurencji wewnątrzgatunkowej 

11  

2266   

Za podanie nazwy – 1 punkt, za określenie wymagań tych organizmów 
wobec środowiska – 1 punkt;  razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: Są to gatunki pionierskie.  Mają one niewielkie 
wymagania wobec zajmowanego środowiska (są e urytopowe) 

22  

2277   
Za podanie każdego czynnika – 1 punkt, razem 2 punkty 
Poprawna odpowiedź: np. widok pokarmu, zapach pokarmu, 
drażnienie ścianek żołądka przez pokarm 

22  

1122   Za podanie prawidłowej odpowiedzi – 1 punkt 
Poprawna odpowiedź: C 

11  
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Wiedza
o społeczeństwie
poziom podstawowy

Czas pracy 120 min 

W zadaniach 1-6 wybierz prawidłową odpo-
wiedź.

Zadanie 1. (1 pkt)
IInniiccjjaattyywwaa  lluuddoowwaa  ttoo::
A) to inaczej referendum
B) jeden z elementów demokracji bezpo-

średniej umożliwiający liczbie co najmniej 
100 tys. obywateli wnieść projekt ustawy do
laski marszałkowskiej 

C) procedura odwołania prezydenta pań-
stwa przez 2 miliony obywateli

D) inaczej klauzula separacji, czyli możli-
wość zorganizowania przez obywateli woje-
wództwa plebiscytu w celu uznania ich regio-
nu za niezależny od centrali

Zadanie 2. (1 pkt)
PPrreerrooggaattyywwaa  ttoo::
A) immunitet poselski formalny
B) polecenie służbowe wydane na piśmie
C) akt urzędowy wydany przez prezyden-

ta państwa niewymagający podpisu premie-
ra 

D) przymusowa konfiskata dóbr prywat-
nych przez państwo w warunkach wojny

Zadanie 3. (1 pkt)
GGrruuppaa  pprrzzyyjjaacciióółł  ttoo  zzggooddnniiee  zz  kkllaassyyffiikkaaccjjąą

ggrruupp  ssppoołłeecczznnyycchh  ggrruuppaa::
A) pierwotna, mała, inkluzywna.
B) wtórna, mała, nieformalna.
C) formalna, duża, otwarta.
D) wtórna, duża, formalna.

Zadanie 4. (1 pkt)
SSttrraattyyffiikkaaccjjaa  ssppoołłeecczznnaa  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  wwiieell--

kkoośśćć  zzaarroobbkkóóww  oozznnaacczzaa  ssttrruukkttuurręę::  
A) narodową
B) warstwową
C) zawodową
D) klasową

Zadanie 5. (1 pkt)
SSkkrraajjnnąą  ppoossttaacciiąą  nnaaccjjoonnaalliizzmmuu  jjeesstt::
A) szowinizm
B) kosmopolityzm
C) patriotyzm
D) separatyzm

Zadanie 6. (1 pkt)
RReellaattyywwiizzmm  ttoo::
A) pogląd, według którego określone lub

wszelkie wartości mają charakter względny
B) wiara w istnienie jednej, objawionej praw-

dy
C) inaczej tolerancja pozytywna, czyli nie-

tolerowanie nietolerancji
D) postawa bezrefleksyjnego podporząd-

kowania się normom społecznym

W zadaniach 7-10 zaznacz, które zdania są
prawdziwe,a które fałszywe,wstaw odpowied-
nio: prawda (zdanie prawdziwe) lub fałsz (zda-
nie fałszywe).

Zadanie 7. (5 pkt)
WWssppóółłcczzeessnnee  ssppoołłeecczzeeńńssttwwoo  ppoollsskkiiee::

Zadanie 8. (5 pkt)

TToottaalliittaarryyzzmm  ii  aauuttoorryyttaarryyzzmm::

Zadanie 9. (4 pkt)
ZZaassaaddyy  ddeemmookkrraaccjjii

Zadanie 10. (5 pkt)

KKoommppeetteennccjjee  pprreezzyyddeennttaa  RRPP

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

Zadanie 11. (4 pkt)
PPrrzzyyppoorrzząąddkkuujj  ppoojjęęcciioomm  wwłłaaśścciiwwee  iimm  ooppii--

ssyy::

A) ……, B)…….,  C) …….,  D) ……..

Zadanie 12. (3 pkt)
PPrrzzyyppoorrzząąddkkuujj  oorrggaannoomm  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj

wwłłaaśścciiwwee  iimm  cchhaarraakktteerryyssttyykkii..

A) ……., B) ………,  C) ……..

Zadanie 13. (3 pkt)
DDooppaassuujj  ooddppoowwiieeddnnii  ddookkuummeenntt  zzaawwiieerraajjąą--

ccyy  pprraawwaa  cczzłłoowwiieekkaa  ddoo  wwłłaaśścciiwweejj    jjeeggoo  cchhaarraakk--
tteerryyssttyykkii..

A) …….., B) …….., C) ………..

Zadanie 14. (6  pkt)
KKttóórree  zz  ppoonniiżżsszzyycchh  zzaaddaańń  zzlleeccoonnyycchh  pprrzzeezz

ppaańńssttwwoo  nnaalleeżżąą  ddoo  ggmmiinnyy,,  aa  kkttóórree  ddoo  ppoowwiiaattuu??
WWppiisszz  pprrzzyy  kkaażżddyymm  zzaaddaanniiuu  ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy
sszzcczzeebbeell  ssaammoorrzząądduu  tteerryyttoorriiaallnneeggoo..

Zadanie 15. (2 pkt) 
WWśśrróódd  wwyymmiieenniioonnyycchh  ppiięęcciiuu  wwyyddaarrzzeeńń  wwsskkaażż

ttoo,,  kkttóórree  cchhrroonnoollooggiicczznniiee  bbyyłłoo  ppiieerrwwsszzee,,  ii  ttoo,,
kkttóórree  bbyyłłoo  oossttaattnniiee..

WW  ttaabbeellii  oobbookk  wwyyddaarrzzeenniiaa  ppiieerrwwsszzeeggoo  ((cchhrroo--
nnoollooggiicczznniiee))  uummiieeśśćć  lliicczzbbęę  11,,  oobbookk  oossttaattnniieeggoo  
--  lliicczzbbęę  55..

UUppaaddeekk  kkoommuunniizzmmuu  ww  EEuurrooppiiee  ŚŚrrooddkkoowwoo--
wwsscchhooddnniieejj

Zadanie 16. (8 pkt) 
PPrrzzeecczzyyttaajj  tteekksstt  ii  wwsskkaażż  44  zzddaanniiaa,,  kkttóórree  zzaa--

wwiieerraajjąą  ffaakkttyy,,  ii  44,,  kkttóórree  zzaawwiieerraajjąą  ooppiinniiee..

(1.) [...] [Amerykański socjolog] Robert Put-
nam porównał, jak oparte na tych samych prze-
pisach nowe (stworzone w 1970 r.) instytucje de-
mokracji lokalnej działają w północnych i połu-
dniowych Włoszech. (2.) Okazało się, że samo-
rządy, które na Północy przyniosły wzrost go-
spodarczy i poprawę jakości życia, na Południu
przyczyniły się do spowolnienia rozwoju i obni-
żenia jakości życia wielu lokalnych społeczeństw.
Dlaczego? (3.) Bo na Północy od wieków istnia-
ło silne społeczeństwo obywatelskie. (4.) Tysią-
ce spółdzielni, chórów kościelnych, stowarzy-
szeń samopomocowych, banków spółdzielczych
czy rad parafialnych (…) łączyło ze sobą człon-
ków lokalnych społeczności. (5.) Natomiast na
Południu dominującym czynnikiem była więź z
rodziną i powiązania z patronem. (6.) Lojalność
wobec reszty społeczeństwa nie istniała, co pro-
wadziło do nepotyzmu i powszechnej korupcji.

(7.) Obawiam się, że nasze postawy i polskie
realia są jednak dość dalekie od wzorca północ-
nego. (...) (8.) Syndrom południowy sprawia, że
dobre ustawy się skutecznie omija, napływają-
cy kapitał tworzy złe (bo przyznawane po zna-
jomości) kredyty, nasz własny kapitał pożerają
łapówki, stanowiska dostają kuzyni i koledzy,
ustawione przetargi wygrywają ci, którzy mają
gorsze know-how, ale lepsze „dotarcie”, pomoc
rozchodzi się wedle familijnych kryteriów, a de-
mokracja stopniowo ogranicza się do formalne-
go aktu wyborczego, w którym trzeba wybierać
między kandydatem jednej lub drugiej „familii”.

(9.) (...) Na szczęście (...) sporo możemy zro-
bić. (10.) Musimy „tylko” stać się obywatelami.
(11.) To znaczy - musi nam zacząć zależeć nie tyl-
ko na tym, co sami dla siebie (swojej rodziny,
partii, grupy) od świata wyrwiemy, ale na tym,
jak ten świat w ogóle wygląda. (12.) Każdy z nas
musi poczuć się odpowiedzialny za całość i sta-
le walczyć, by ta całość wyglądała lepiej. (…).

(JACEK ŻAKOWSKI, „BĄDŹ OBYWATELEM”, „POLITYKA”
2003, NR 1)

„© POLITYKA SP. PRACY, 2003-2008”
Numery zdań zawierających opinie: …………

Numery zdań zawierających fakty ……………..

Zadanie 17. (4 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ppoonniiżżsszzyy  aarrttyykkuułł,,  aa  nnaassttęęppnniiee

ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiaa::

Szariat we Frankfurcie
Sprawa dotyczy żyjącego we Frankfurcie

małżeństwa Marokańczyków. Mąż wielokrot-
nie maltretował 26-letnią żonę i matkę dwójki

dzieci. W maju zeszłego roku miarka się prze-
brała. Gdy mąż pobił ją po raz kolejny, kobieta
zadzwoniła na policję.

Sprawy potoczyły się szybko. Marokańczyk
musiał natychmiast opuścić mieszkanie, a sąd za-
bronił mu zbliżać się do żony na 50 metrów. Ko-
biecie poradzono, by jak najszybciej wystąpiła o
rozwód, a że mąż groził jej śmiercią, zażądała od
sądu, by ten przyspieszył procedury i orzekł roz-
wód bez obowiązkowej rocznej separacji. (…) We-
dług marokańskiego prawa, najbardziej nowo-
czesnego w północnej Afryce, (…) bijący żonę
mąż powędrowałby za kratki. Koran (…) pozwa-
la uderzyć żonę tylko w ostateczności. Poza tym
zezwala na jedno uderzenie tzw. miswakiem, tra-
dycyjną pałeczką do czyszczenia zębów, a ude-
rzenie ma ją jedynie dyscyplinować.

- Przemoc i maltretowanie ludzi, nieważne,
czy mężczyzn, czy kobiet, są według islamu pod-
stawą do rozwodu - oświadczyła Centralna Ra-
da Muzułmanów.

(„GAZETA WYBORCZA”, BARTOSZ T.WIELIŃSKI)

1. Złamanie jakiego prawa człowieka zostało
opisane w powyższym artykule?
…………………………………………………………………………

2. Do której generacji praw człowieka zali-
czysz to prawo?
………………………………………………………………………… 

3. Jaki jest stosunek, według tego artykułu,
islamu do przemocy wobec kobiet w rodzinie?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Zadanie 18. (1 pkt)
JJeeddnnoozznnaacczznniiee  ppooddkkrreeśśll  zzddaanniiee,,  kkttóórree  wwyy--

jjaaśśnniiaa  pprrzzeessłłaanniiee  ppoonniiżżsszzeejj  iilluussttrraaccjjii..

ANDRZEJ MLECZKO ZA:
HTTP://MLECZKO.INTERIA.PL/GALERIE

A) w Polsce najłatwiej zrobić karierę poli-
tyczną, zajmując się ekologią

B) zdobycie władzy jest priorytetem dla pol-
skich elit politycznych niezależnie od ich uwa-
runkowań historycznych

C) w Polsce po 1989 r. łatwiej zrobić karierę
polityczną, mając korzenie solidarnościowe

D) przeszłość polityczna elit wpływa na ich
dzisiejsze aspiracje polityczne

Zadanie 19. (5 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ppoonniiżżsszzyy  tteekksstt  źźrróóddłłoowwyy,,  aa  nnaa--

ssttęęppnniiee  ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiaa::

Ilu jest imigrantów i skąd przybywają?
Imigranci zaczęli przybywać do Polski w la-

tach 90. (w odróżnieniu od mniejszości narodo-
wych i etnicznych, które mieszkają w naszym
kraju od co najmniej 100 lat).

W ostatnich latach do Polski napływa co ro-
ku około 3-5 milionów imigrantów. Wśród nich
około 20 tysięcy pracuje legalnie, natomiast nie-
legalnie według szacunków 200-500 tysięcy,
przy czym szacunki te nie uwzględniają pracy
na targowiskach i prac sezonowych. Przybysze
z krajów Europy Zachodniej przybywają do nas
z działalnością biznesową i pracują legalnie, na-
tomiast z Europy Wschodniej - często pracują
nielegalnie. Ponadto pojawiły się dwa nowe wy-
raźne skupiska narodowe imigrantów osiedla-
jących się w Polsce – Ormian i Wietnamczyków.
Ostatnio przybywa także coraz więcej imigran-
tów z Turcji otwierających przede wszystkim
budki z kebabem w większych miastach.

Polacy wracający do ojczyzny (repatrianci)
przyjeżdżają z dalekiego Kazachstanu, Arme-
nii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgistanu, Tadżyki-
stanu, Turkmenistanu lub Uzbekistanu. 

Problemy i integracja imigrantów
Najbardziej dokuczliwa i brzemienna w skut-

ki dla cudzoziemców jest niechętna, nieżyczli-
wa, niekompetentna postawa polskich urzędów
i urzędników. Utrudnia załatwienie spraw for-
malnych dotyczących legalizacji pobytu, stabi-
lizacji zawodowej, niezależnego statusu. 

W kwestii dyskryminacji z instytucjami rynku
pracy największe problemy dotyczą głównie urzę-
dów pracy i ich personelu. Również osoby ubie-
gające się o zalegalizowanie swojego pobytu, znaj-
dujące się w „zawieszeniu”, poszukujące legalnych
źródeł dochodu, mają problemy ze skomplikowa-
ną administracją, złą pracą urzędów, brakiem rze-
telnej informacji, niechętnym stosunkiem urzęd-
ników, czego efektem jest często skazanie cudzo-
ziemców na zatrudnienie w szarej strefie. Podej-
mowana przez nich praca ma niewiele lub nic wspól-

WWyyddaarrzzeenniiee     

A) Rozpad Czechosłowacji, powstają Czechy  
i Słowacja 

 

B) Michaił Gorbaczow zostaje  I sekretarzem KPZR   

C) Przyłączenie NRD do RFN  

D) Początek tzw. aksamitnej rewolucji w Czechach   

E) Wybory do tzw. kontraktowego Sejmu w Polsce   

zzaaddaanniiee   ggmmiinnaa  //  ppoowwiiaatt   
A) wydawanie prawa jazdy  
B) wydawanie dowodu osobistego  
C) sprawy meldunkowe  
D) śluby cywilne  
E) wydawanie zezwoleń na odbycie się 
demonstracji 

 

F) rejestracja pojazdów  

p p
C. Międzynarodowy 
Pakt Praw 
Obywatelskich i 
Politycznych 

3. Uchwalona została przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku 
w Paryżu, zawierała spis podstawowych 
praw człowieka. 

 

4. Zbiór fundamentalnych praw 
człowieka uchwalony i podpisany 
podczas zjazdu Rady Europejskiej  
w Nicei przez premierów rządów 
wszystkich państw Unii Europejskiej. 
Charakter prawny dokumentu został 
nadany poprzez traktat reformujący 
podpisany 13 grudnia 2007 roku. 
Dokument ten zacznie obowiązywać 
 od 1 stycznia 2009 roku, pod warunkiem 
że wszystkie państwa członkowskie UE 
ratyfikują traktat. 

DDookkuummeenntt   CChhaarraakktteerryyssttyykkaa   

A. Powszechna 
Deklaracja Praw 
Człowieka 

1. Powstał w wyniku konferencji ONZ  
w Nowym Jorku w 1966 roku obok 
Międzynarodowego Paktu Praw 
Gospodarczych, Społecznych  
i Kulturalnych. Zawierał podstawowe 
prawa i wolności człowieka oraz 
zobowiązania państwa wobec obywateli.  

B. Karta Praw 
Podstawowych 

2. Międzynarodowa konwencja przyjęta 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989. 
Jest to dokument obowiązujący w niemal 
wszystkich państwach świata  
(z wyjątkiem m.in. USA).  Zostały w nim 
spisane wszystkie prawa dziecka. 

OOrrggaann   CChhaarraakktteerryyssttyykkii   

A. Rada Unii 
Europejskiej 

1. Organ reprezentujący obywateli 
państw należących do Unii Europejskiej. 
Oficjalną siedzibą jest Strasburg, ale też 
Bruksela, Sekretariat ma zaś swoją 
siedzibę w Luksemburgu. 
Współuczestniczy w tworzeniu prawa 
poprzez procedury konsultacji, 
współpracy, współdecydowania  
i akceptacji. 

B. Parlament 
Europejski 

2. To organ wykonawczy Unii 
Europejskiej. Jest instytucją 
wspólnotową odpowiedzialną za bieżącą 
politykę Unii, nadzorującą prace 
wszystkich jej agencji i zarządzającą jej 
funduszami, posiada inicjatywę 
legislacyjną, a jej główną siedzibą jest 
Bruksela. 

C. Komisja 
Europejska 

3. Instytucja Unii Europejskiej 
kontrolująca wykonanie budżetu oraz 
wpływy i wydatki Wspólnot 
Europejskich. Siedziba w Luksemburgu. 

 

4. Jest głównym organem decyzyjnym 
Wspólnot Europejskich, posiada siedzibę 
w Brukseli. W zależności od 
rozpatrywanych spraw składa się bądź z 
ministrów spraw zagranicznych każdego 
z państw członkowskich Unii 
Europejskiej, bądź z takiej samej liczby 
ministrów innego resortu. 

PPoojjęęcciiee   OOppiissyy   

A. aklamacja 
1. Gdy podczas głosowania liczba głosów za 
wnioskiem jest większa od sumy głosów 
przeciw i wstrzymujących się.  

B. bezwzględna 
większość głosów 

2. Gdy podczas głosowania więcej osób 
biorących udział w głosowaniu opowiada 
się za wnioskiem niż przeciw 

C. kwalifikowana 
większość głosów 

3. Minimalna liczba członków 
zgromadzenia (parlamentu, 
stowarzyszenia, związku zawodowego), 
niezbędna do prowadzenia obrad lub 
powzięcia wiążących decyzji.  

D. zwykła 
większość głosów 

4. Gdy wniosek zostaje zaakceptowany 
jednomyślnie przez całe zgromadzenie, 
czyli gdy wszyscy są za.  

 

5. Gdy podczas głosowania wniosek 
popiera większość głosujących, 
wyrażonych ułamkiem (najczęściej 
spotykane to: 2/3, 3/5). 

  KKoommppeetteennccjjee  pprreezzyyddeennttaa  RRPP   
PPrraawwddaa    
lub  ffaałłsszz   

AA..   Jest najwyższym zwierzchnikiem Sił 
Zbrojnych RP. 

 

BB..   Desygnuje Prezesa Rady Ministrów.   

CC..   Koordynuje i kontroluje pracę 
organów administracji rządowej. 

 

DD..   
Rozstrzyga spory kompetencyjne 
między centralnymi konstytucyjnymi 
organami państwa. 

 

EE..   Nadaje obywatelstwo.  

  ZZddaanniiaa   
PPrraawwddaa    
lub  ffaałłsszz   

AA  Państwo demokratyczne musi 
posiadać republikańską formę rządów. 

 

BB..   
W państwie demokratycznym 
obowiązuje zasada rozdzielności 
Kościoła od państwa. 

 

CC..   
Państwo demokratyczne to państwo 
prawa, w którym również władza temu 
prawu podlega. 

 

DD..   Państwo demokratyczne musi być 
państwem unitarnym. 

 

  ZZddaanniiaa   
PPrraawwddaa   
lub  ffaałłsszz   

AA..   
Zarówno totalitaryzm, jak i 
autorytaryzm charakteryzuje 
całkowity brak opozycji w państwie.  

 

BB..   
W totalitaryzmie występuje na 
ogromną skalę terror, który może 
dosięgnąć każdego. 

 

CC..   W każdym państwie autorytarnym  nie 
istnieje własność prywatna.  

DD..   W totalitaryzmie istnieje cenzura 
zarówno prewencyjna, jak i represyjna.   

EE..   Obecnie państwem totalitarnym jest 
Korea Południowa. 

 

  ZZddaanniiaa   
PPrraawwddaa    
lub  ffaałłsszz   

AA..   Obecnie więcej Polaków mieszka  
w miastach niż poza nimi. 

 

BB..   W Polsce obecnie bezrobocie spadło 
poniżej 3%. 

 

CC..   Polskie społeczeństwo starzeje się.   

DD..   
W Polsce obecnie osoby z wyższym 
wykształceniem stanowią 50% całego 
społeczeństwa. 

 

EE..   
Statystycznie w Polsce jest więcej 
kobiet niż mężczyzn, szczególnie 
powyżej 60. roku życia.  
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nego z poziomem ich wykształcenia i wykony-
wanym w kraju pochodzenia zawodem.

Instytucje edukacyjne postrzegane są przez
imigrantów jako raczej przyjazne.

Najsilniejsza dyskryminacja ma miejsce ze
strony służb kontrolnych i dotyczy przede
wszystkim straży miejskiej i kontrolerów bile-
tów. Pracownicy w nich zatrudnieni wykorzy-
stują brak znajomości przepisów oraz niepew-
ny status pobytu cudzoziemca i dopuszczają
się ewidentnych nadużyć przy równoczesnym
poczuciu bezkarności. Rzadko kiedy bowiem
ta kategoria cudzoziemców - ubiegająca się do-
piero o legalny status, często zatrudniona w
szarej strefie, niedysponująca zapleczem fi-
nansowym i środowiskowym, podejmuje trud
wyjaśnienia sprawy i dochodzenia swoich praw.

(MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE
JEDEN ŚWIAT W RAMACH PROJEKTU: ANTYDYSKRYMINACJA NA

CO DZIEŃ, POZNAŃ 2005)

A) Wypisz trzy problemy, z którymi mu-
szą borykać się imigranci przybywający do
Polski.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

B) Na podstawie tekstu źródłowego i wie-
dzy pozaźródłowej wyjaśnij różnicę między
imigrantem a repatriantem.
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Zadanie 20. (4 pkt)

NNaa  ppooddssttaawwiiee  ttaabbeellii  nnrr  11  ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyy--
ttaanniiee..

Tabela nr 1

(WWW.CBOS.PL, CBOS, „SKUTKI GLOBALIZACJI
DLA POLSKI”, PAŹDZIERNIK 2006)

Wskaż cztery korzyści, które czerpie, według
największej liczby badanych, społeczeństwo
polskie z handlu zagranicznego  
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Zadanie 21. (1 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  ttaabbeellii  nnrr  22  ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyy--

ttaanniiee  ((11  ppkktt..))

Wskaż zależność między stosunkiem Pola-
ków do członkostwa Polski w UE a ich stosun-
kiem do wprowadzenia w Polsce euro.  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Zadanie 22. (16 pkt)
PPoonniiżżeejj  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ffrraaggmmeenntt  CCVV  EEuussttaacchhee--

ggoo  MMaauurryycceeggoo  BBąąbbeellkkaa..  NNaa  ppooddssttaawwiiee  tteeggoo  tteekk--
ssttuu  uuzzuuppeełłnniijj  ppiieerrwwsszząą  ssttrroonnęę  wwnniioosskkuu  oo  wwyyddaa--
nniiee  ddoowwoodduu  oossoobbiisstteeggoo  ddllaa  tteeggoożż  EE..MM..  BBąąbbeellkkaa,,
wwppiissuujjąącc  ww  nnuummeerryy  11,,33,,44,,66  ddoo  1188  ooddppoowwiieeddnniiee
ddaannee..

Eustachy Maurycy Bąbelek 
ul. Południowa 4 / 22
82-412 Kraków

Kraków, 17 marca 2006

Curriculum Vitae

Urodziłem się 21 kwietnia 1971 r. w Krakowie,
gdzie ukończyłem  VII Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Jana Henryka Dąbrowskiego, a następ-
nie przeniosłem się na 5 lat do Warszawy, aby
podjąć studia na Politechnice Warszawskiej, wy-
dział elektronika maszyn, której jestem absol-
wentem.

Pierwszą pracę podjąłem w firmie, którą za-
łożyłem razem z rodzicami: Antoniną i Fryde-
rykiem. Nasza firma zajmowała się sprowadza-
niem wózków widłowych  i ich redystrybucją.
Nazwaliśmy ją Nowinki (moja matka z domu na-
zywała się właśnie Nowinka).

Po trzech latach firma niestety splajtowała,
a ja wraz z bratem Eugeniuszem założyłem szko-
łę nauki jazdy na wózkach widłowych. Okazało
się jednak, że jako instruktor nauki jazdy na wóz-
kach widłowych jestem za wysoki (2 m 5 cm), co
niestety nie wpływało pozytywnie na jakość mo-
jego nauczania. 

Po roku pozostawiłem firmę bratu, a sam po-
stanowiłem spróbować szczęścia w reklamie.
Przez pół roku chodziłem na wszystkie możli-
we castingi, aż w końcu zostałem dostrzeżony

1
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Tabela 2. do zadania 21.

Wiosek o wydanie dowodu osobistego (do zadania 22)
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Zadanie 1. (1 pkt)
B
Zadanie 2. (1 pkt)
C
Zadanie 3. (1 pkt)
B
Zadanie 4. (1 pkt)
D
Zadanie 5. (1 pkt)
A
Zadanie 6. (1 pkt)
A
Zadanie 7. (5 pkt)

Zadanie 8. (5 pkt)

Zadanie 9. (4 pkt)

Zadanie 10. (5 pkt)

Zadanie 11. (4 pkt)
A) 4, B)1, C) 5, D) 2
Zadanie 12. (3 pkt)
A) 4, B) 1, C) 2
Zadanie 13. (3 pkt)
A) 3, B) 4, C) 1
Zadanie 14. (6 pkt) 

Zadanie 15. (2 pkt)

Zadanie 16. (8 pkt)
Numery zdań zawierających opinię: 7, 8, 9, 10,
11, 12
Numery zdań zawierających fakty: 1, 2, 3, 4, 5, 6
W zadaniu należy wskazać tylko 4 fakty i 4 opi-
nie.
Zadanie 17. (4 pkt) 
AA))  1 pkt. Prawo do nietykalności osobistej
BB))  1 pkt. Prawo to zaliczamy do pierwszej ge-
neracji praw człowieka
CC))  2 pkt

Islam pozwala uderzyć kobietę tylko pałe-
czką do czyszczenia zębów

Przemoc i maltretowanie ludzi, nieważne,
czy mężczyzn, czy kobiet, są według islamu pod-
stawą do rozwodu
Zadanie 18. (1 pkt)
B)
Zadanie 19. (5 pkt)
AA))  Uwaga! Należy udzielić trzech prawidłowych
odpowiedzi:

Niechętna, nieżyczliwa, niekompetentna po-
stawa polskich urzędów i urzędników utrudnia-
jących załatwianie podstawowych formalności

Problemy ze znalezieniem legalnej pracy
Problem ze znalezieniem pracy adekwatnej

do swojego wykształcenia
Nadużycia różnych urzędów kontrolujących,

jak np. służby celne, kontrolerzy biletów, którzy
wykorzystują nieznajomość przepisów ze stro-
ny cudzoziemców (3 pkt)
BB)) W ustawodawstwie polskim nie ma definicji
imigrantów. Imigranci to cudzoziemcy przyby-
wający do Polski. Natomiast cudzoziemcem jest
każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.
Według ustawodawstwa polskiego repatrian-
tem jest osoba polskiego pochodzenia, która zo-
stała wysiedlona przymusowo z terenów Polski
lub w wyniku zmian granic znalazła się wbrew
własnej woli poza granicami państwa polskie-
go, a która przybyła do Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie wizy wjazdowej w celu repa-
triacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Repa-
triant nabywa obywatelstwo polskie z dniem
przekroczenia granicy kraju. 
(po jednym punkcie za prawidłowe wyjaśnienie
pojęcia imigrant i repatriant)
Zadanie 20. (4 pkt)

Korzyści dla polskiej gospodarki
Korzyści dla polskich firm
Tworzenie nowych miejsc pracy
Korzyści dla konsumentów

Zadanie 21. (1 pkt)
Negatywny stosunek do członkostwa Polski

w UE wiąże się u większości badanych z niechę-
cią wobec wprowadzenia w Polsce euro – aż 
83 proc. przeciwników członkostwa Polski w UE
deklaruje niechęć wobec wprowadzenia w Pol-
sce euro.
Zadanie 22. (16 pkt)
1) Bąbelek
3) Eustachy
4) Maurycy
6) Fryderyk
7) Antonina
8) Nowinka
9) 21.04.1971
10) Kraków
11) brązowy (ewentualnie: jasno-brązowy)
12) 205 
13) M
14) 82-412
15) Kraków
16) Południowa 
17) 4
18) 22

Zadanie 23. (4 pkt)
A) 1 pkt
D. Tusk planuje wprowadzenie armii zawodo-
wej (ewentualnie – rezygnację z obowiązkowe-
go poboru do wojska.)
B) 1 pkt
Popiera ten pomysł.
C) 2 pkt

Armia z poboru jest już przestarzałą formą,
coraz więcej państw w Europie wprowadza ar-
mie zawodową.

Podczas dzisiejszych konfliktów zbrojnych
ważne jest to, aby żołnierz był dobrze przeszko-
lony, zwłaszcza jeśli chodzi o dowódców, czyli
powinni być to zawodowcy.
Zadanie 24. (2 pkt)
AA))  1 pkt. Większość respondentów jest za wpro-
wadzeniem w Polsce armii zawodowej (54 proc.)
BB))  1 pkt. Większość osób, które odbyły służbę
wojskową jest za wprowadzeniem armii zawo-
dowej, w Polsce (59 proc.), ale równie wysoki
procent (52 proc.) osób, które nie odbyły służ-
by wojskowej, jest za wprowadzeniem w Polsce
armii zawodowej.

Ewentualnie: zarówno osoby, które odbyły
służbę wojskową, jak i te, które nie mają za oso-
ba tego doświadczenia, są w większości za wpro-
wadzeniem w Polsce armii zawodowej, ale wśród
osób, które odbyły służbę wojskową, większy
procent jest za armią zawodową (59 proc.)
Zadanie 25. (12 pkt)
A) Jasne zajęcie stanowiska – 1 pkt
B) Uzasadnienie swojego stanowiska w sprawie
wprowadzenia w Polsce armii zawodowej (4 ar-
gumenty) – 4 pkt
C) Prawidłowe wykorzystanie 4 informacji ze
źródeł z zadań 23. i 24. – 4 pkt.
D) Odpowiednia forma wypowiedzi: list otwar-
ty (konieczny jest podpis oraz adresat) – 1 pkt
E) Stopień perswazji wypowiedzi – 1 pkt
F) Styl i język wypowiedzi, estetyka – 1 pkt

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

WWyyddaarrzzeenniiee     

A) Rozpad Czechosłowacji, powstają Czechy  
i Słowacja 

5 

B) Michaił Gorbaczow zostaje I sekretarzem 
KPZR 

1 

C) Przyłączenie NRD do RFN  

D) Początek tzw. aksamitnej rewolucji  
w Czechach. 

 

E) Wybory do tzw. kontraktowego Sejmu  
w Polsce  

zzaaddaanniiee   ggmmiinnaa  //  ppoowwiiaatt   
A) wydawanie prawa jazdy powiat 
B) wydawanie dowodu osobistego gmina 
C) sprawy meldunkowe gmina 
D) śluby cywilne gmina 
E) wydawanie zezwoleń na odbycie 
się  demonstracji gmina 

F) rejestracja pojazdów powiat 

  PPrraawwddaa  lub  FFaałłsszz   

A) Prawda 

B) Prawda 

C) Fałsz 

D) Fałsz 

E) Prawda 

  PPrraawwddaa  lub  FFaałłsszz   

A) Fałsz 

B) Prawda 

C) Prawda 

D) Fałsz 

  PPrraawwddaa  lub  FFaałłsszz   

A) Fałsz 

B) Prawda 

C) Fałsz 

D) Prawda 

E) Fałsz 

  PPrraawwddaa  lub  FFaałłsszz   

A) Prawda 

B) Fałsz 

C) Prawda 

D) Fałsz 

E) Prawda 
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firmę robiącą reklamy dla koncernu mleczarskie-
go. Jak mi później wyjaśniono - zdecydował o tym
kolor moich oczy - mleczno-brązowy. Pracowa-
łem dla nich przez ostatnie sześć lat, występując
w reklamówkach. Część reklam była kręcona w
Niemczech, dzięki czemu udoskonaliłem swoją
umiejętność komunikowania się w tym języku.

Obecnie chciałbym zmienić branżę i debiu-
tować jako dziennikarz w Państwa gazecie.

Eustachy Maurycy Bąbelek 

Zadanie 23. (4 pkt)
Przeczytaj uważnie poniższe teksty źródło-

we A i B, a następnie odpowiedz na pytanie.

Tekst A
AArrmmiiaa  zzaawwooddoowwaa  ww  PPoollssccee  oodd  22000088??
Donald Tusk zapowiedział, że Platforma Oby-

watelska od przyszłego roku planuje wprowa-
dzić armię zawodową i zamierza zrezygnować
z obowiązkowego poboru do wojska.

Platforma uzasadnia pomysł oszczędnościa-
mi dla państwa, które ma przynieść reorganiza-
cja armii. Obowiązkowy pobór do wojska wyma-
ga ciągłego szkolenia kolejnych roczników, któ-
rych umiejętności w czasach są niepotrzebne.

Tusk zapowiedział także wycofanie wojsk z
Iraku najpóźniej w 2009 roku.

(ŹRÓDŁO: WWW.LEWICA.PL)

A) Jakie są plany rządu premiera D. Tuska w
sprawie reformy polskiej armii? 

Tekst B
PPrrooffeessjjoonnaalliizzaaccjjaa  aarrmmiiii  ttoo  sszzaannssaa  nnaa  ppoozzyysskkaa--

nniiee  kkaaddrryy  ddllaa  rreeffoorrmm  wwoojjsskkaa

Jakość, nie ilość
Stanisław Koziej 
Polityka kadrowa armii polskiej oparta jest

na strategicznie nieaktualnym modelu sił zbroj-
nych: modelu wojska z poboru. Już niedługo ma-
ło kto w Europie będzie utrzymywał takie woj-
sko. Polska armia potrzebuje zatem nowej poli-
tyki kadrowej i jasnej, dalekosiężnej wizji sił
zbrojnych: racjonalnej operacyjnie i atrakcyjnej
zawodowo. Podstawowym elementem takiej wi-
zji powinna być armia zawodowa.

Wszystkie ważniejsze konf likty zbrojne w
okresie pozimnowojennym (Zatoka Perska, Ko-
sowo, Afganistan, obecnie Irak) uwidaczniają
znaczenie jakości sił zbrojnych. To ona decydu-
je o sukcesie na froncie. Na jakość armii w du-
żym stopniu wpływa jej stan techniczny i orga-
nizacyjny, ale przesądza o niej żołnierz, zwłasz-
cza kadra dowódcza. (…)

Nawet pobieżny obserwator nie ma wątpli-
wości, że kończy się era armii z poboru. Już nie-

długo - w perspektywie dekady - mało które pań-
stwo w Europie będzie utrzymywało takie woj-
sko. Zanosi się jednak na to, że wśród tych państw,
z niezrozumiałych powodów, będzie Polska. (…)

Państwa decydujące się na profesjonalizację
armii kierują się potrzebą dyspozycyjności sił
oraz ich zdolności i gotowości do szybkiego re-
agowania na różnorodne zagrożenia kryzyso-
we, koniecznością obsługi coraz bardziej złożo-
nych systemów uzbrojenia, wzrostem znacze-
nia jakości indywidualnego przygotowania żoł-
nierzy ( jakość, nie ilość), roli samodzielnego
działania począwszy od najniższych szczebli do-
wodzenia i umiejętności współdziałania na po-
lu walki. (…)

(„TYGODNIK POWSZECHNY”:
WWW2.TYGODNIK.COM.PL/TP/2809/KRAJ04.PHP)

B) Jakie jest stanowisko autora powyższego
artykułu w sprawie wprowadzenia w Polsce ar-
mii zawodowej? 
……………………………………………………...................
……………………………………………………...................
……………………………………………………...................
……………………………………………………...................

C) Podaj dwa argumenty autora, które przy-
tacza on na poparcie swojego stanowiska.
……………………………………………………...................
……………………………………………………...................
……………………………………………………...................
……………………………………………………...................

Zadanie 24. (2 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  ddiiaaggrraammuu  nnrr  11  ii  ttaabbeellii  nnrr  33  oodd--

ppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiee  ((22  ppkktt))

A) Jaki jest stosunek większości responden-
tów do wprowadzenia w Polsce armii zawodo-
wej? 
……………………………………………………...................
……………………………………………………...................

B) Wskaż zależność między stosunkiem do
armii zawodowej w Polsce a własnym doświad-
czeniem służby wojskowej. 
……………………………………………………...................
……………………………………………………...................

Zadanie 25. (12 pkt)
JJeesstteeśś  zzwwoolleennnniikkiieemm  lluubb  pprrzzeecciiwwnniikkiieemm  wwpprroo--

wwaaddzzeenniiaa  ww  PPoollssccee  aarrmmiiii  zzaawwooddoowweejj..  NNaappiisszz  lliisstt
oottwwaarrttyy  ddoo  ggaazzeettyy  sskkiieerroowwaannyy  ddoo  rrzząądduu  RRPP,,  ww
kkttóórryymm  wwyyłłoożżyysszz  sswwoojjee  ssttaannoowwiisskkoo  ww  tteejj  sspprraa--
wwiiee  ppooppaarrttee  cczztteerreemmaa  aarrgguummeennttaammii..  WWyykkoorrzzyy--
ssttaajj  ttaakkżżee  iinnffoorrmmaaccjjee  zzaawwaarrttee  ww  mmaatteerriiaałłaacchh  zzaa--
ddaańń  2233  ii  2244  ((  wwyykkoorrzzyyssttaajj  cczztteerryy  iinnffoorrmmaaccjjee))..  PPaa--
mmiięęttaajj  oo  ffoorrmmiiee  wwyyppoowwiieeddzzii..

OPRACOWAŁA AGNIESZKA GABRYELSKA

Model odpowiedzi z WOS

(WWW.CBOS.PL, CBOS, „STOSUNEK POLAKÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ”, LUTY 2008)

Diagram do zadania 24.

(WWW.CBOS.PL, CBOS, „STOSUNEK POLAKÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ”, LUTY 2008)

Tabela nr 3. do zadania 24.

Partner radiowy
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