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Zadanie 8.

Opisanie zbioru zdarzeń elementarnych , stwierdzenie, że mamy model klasyczny, i oblicze-
nie mocy .

jest zbiorem wszystkich funkcji  

Opisanie zdarzenia A i obliczenie  

gdzie Ai  – otrzymamy  i razy sześć oczek oraz  i razy jedno oczko

dla  

Obliczenie dla 

Obliczenie P (A) i podanie wyniku w wymaganej postaci.
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Zadanie 9.

Wprowadzenie oznaczeń, zapisanie – zgodnie z przyjętymi oznaczeniami – warunków zadania
i wzoru na pole powierzchni bocznej. Na przykład:
a – długość krawędzi podstawy graniastosłupa
h – wysokość graniastosłupa

Uzależnienie, na przykład h od a.

Określenie pola powierzchni bocznej graniastosłupa jako funkcji argumentu a i podanie dzie-
dziny tej funkcji.

gdzie 

Podanie, z uzasadnieniem, argumentu a dla którego funkcja przyjmuje największą wartość  +
a = 9

Funkcja kwadratowa  rozpatrywana w przedziale (0; 18) przyjmuje wartość
największą dla a = 9 (pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, która jest wykresem tej funkcji)

Sformułowanie odpowiedzi. 
a = 9, h = 18
1 
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Zadanie 10.

Narysowanie rysunku pomocniczego i wprowa-
dzenie oznaczeń.

Stwierdzenie, że trójkąty 

są prostokątne, bo 
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Zapisanie wzoru na pole powierzchni bocznej zgodnie z przyjętymi oznaczeniami.
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WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Czas pracy: 180 minut

Część I. (0-20)

W zadaniach 1. – 4. wybierz prawidłową odpowiedź.

Zadanie 1. (0-1)

Obecnie w Szwajcarii obowiązuje system:

A. parlamentarno-gabinetowy B. prezydencki
C. kanclerski D. parlamentarno-komitetowy

Zadanie 2. (0-1)

Zasada subsydiarności jest podstawą ideologii:

A. konserwatywnej B. chrześcijańskiej demokracji
C. liberalnej D. komunistycznej

Zadanie 3. (0-1)

Wybory do Senatu III RP są:

A. tajne, powszechne, bezpośrednie B. równe, tajne, powszechne
C. proporcjonalne, tajne, bezpośrednie D. powszechne, równe, proporcjonalne

Zadanie 4. (0-1)

Za jednego z ojców zjednoczonej Europy uważa się:

A. Roberta Schumana B. Margaret Thatcher
C. Lecha Wałęsę D. Vaclava Havla

Zadanie 5. (0-1)

Wyjaśnij, na czym polega nepotyzm (jako patologia władzy) we współczesnym państwie demo-
kratycznym. 
.............................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................
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Zadanie 6. (0-2)

Podaj trzy argumentu zwolenników i trzy argumenty przeciwników prawa do aborcji.

Zwolennicy:

1. ……………………………………………………………………………………………........................................................ 

2. ……………………………………………………………………………………………........................................................ 

3. ……………………………………………………………………………………………........................................................ 

Przeciwnicy: 

1. ……………………………………………………………………………………………........................................................ 

2. ……………………………………………………………………………………………........................................................ 

3. ……………………………………………………………………………………………........................................................ 

Zadanie 7. (0-1)

Na podstawie rysunku satyrycznego obok wy-
konaj polecenie.

Tłumaczenie: 

„Konstytucja, art. 3 (2)
„Mężczyźni i kobiety są równi wobec prawa”

Podkreśl zdanie, które wyjaśnia przesłanie ilu-
stracji obok.

A. Współczesne konstytucje państw demo-
kratycznych nie gwarantują prawnego równo-
uprawnienia kobiet i mężczyzn.

B. Współczesna walka o równouprawnienie
angażuje tak samo kobiety jak i mężczyzn.

C. Kobietom nie zależy na równouprawnie-
niu, wolą zajmować się dziećmi i zakupami.

D. Współczesne społeczeństwa demokra-
tyczne gwarantują prawnie równouprawnienie
kobiet i mężczyzn, jednak większość obowiąz-
ków domowych i tak spoczywa na kobiecie. Ciąg dalszy – s. 4 uuu

Źródło: archiwum własne autorki
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Zadanie 8. (0-2)

Nazwij postawy opisane w poniższej tabeli

Definicja postawy  Nazwa postawy  

A. Bezinteresowna troska o dobro innych ludzi, skłonność 

do poświęceń.  

 

B. Postawa bezkrytycznego podporządkowania się 
normom, wartościom, poglądom obowiązującym w danej 

grupie społecznej.  

 

C. Postawa człowieka polegająca  na gotowości i 

umiejętności przystosowywania się do okoliczności  
oraz rezygnacji z własnych poglądów, jeśli przynosi  

to korzyść; skrajna postać konformizmu.  

 

D. Postawa życiowa charakteryzująca się dbałością  

o dobro i interesy własne bądź osób najbliż szych  
oraz przedkładaniem ich nad dobro i interes innych.  

 

Zadanie 9. (0-1)

Uzupełnij poniższe fragmenty ustawy o stowarzyszeniach w Polsce tak, aby brzmiały prawdziwie.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (fragmenty)
Art. 3.1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną

zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
2. Małoletni w wieku od (1) ………. do (2) ……… lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czyn-

ności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wybor-
czego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość stanowić muszą osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.

Art. 8.1. Stowarzyszenie podlega rejestracji, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
Art. 9. Osoby w liczbie co najmniej (3) ……………., pragnące założyć stowarzyszenie, uchwala-

ją (4) ……………… stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. 
Art. 12. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o (5)……………………………

wraz ze statutem, listę założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miej-
sce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założy-
cielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Zadanie 10. (0-1)

Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując odpowiednio: Prawda (zdanie
prawdziwe) lub Fałsz (zdanie fałszywe).

Zdania  Prawda lub Fałsz  

A. Media w państwie demokratycznym odgrywają rolę  

tzw. czwartej władzy m.in. dzięki swojej funkcji kontrolnej  
i opiniotwórczej.  

 

B. Karta Etyczna Mediów to inaczej prawo prasowe 

obowiązujące w Polsce.  

 

C. Do dzienników wydawany ch obecnie w Polsce należą 

m.in.: Gazeta Wyborcza, Dziennik, Rzeczpospolita, Polityka, 
Gazeta Polska, Wprost.  

 

D. Zgodnie z prawem prasowym prasa w Polsce jest wolna  
i ma zapewniony dostęp do informacji dotyczących 

działalności wszystkich instytucji publ icznych. 

 

E. W Polsce na straży ładu medialnego i wolności mediów 

stoi Komisja Etyki Mediów.  

 

Zadanie 11. (0-2)

Poniższe ilustracje obrazują ważne wydarzenia z historii XX wieku. Uzupełnij poniższą tabelkę:
dobierz prawidłową nazwę wydarzenia oraz rok, w którym ono miało miejsce.

A. .....................................................................................................................................................................

B. .....................................................................................................................................................................

Wydarzenie  Ilustracja  Rok wydarzenia  

1. Podpisanie przez polskiego ministra 

spraw zagranicznych aktu przystąpienia 
Polski do NATO 

  

2. Obrady Okrągłego Stołu w Polsce    

3. Otwarcie muru berlińskiego    

4. Pokój na Bliskim Wschodzie  

podpisany w Waszyngt onie  
przez Jasira Arafata i Icchaka Rabina  

  

5. Atak terrorystyczny na World Trade 

Center w Nowym Jorku 11 września  

  

Lata do wyboru: 1989, 1989, 1993, 1999, 2001, 2004

C. .....................................................................................................................................................................

D. ..............................................................................

E. ..............................................................................

F. ..............................................................................

E
A
S

T
 N

E
W

S

A
N

N
A
 B

IA
Ł
A

K
R

Z
Y
S

Z
T
O

F
 M

IL
L
E
R

A
P

A
P

A
P



1

Gazeta Edukacja 5
www.wyborcza.pl 1 Gazeta Wyborcza 1 Poniedziałek 6 października 2008

w
w

w
.w

y
b
o
rc

za
.p

l 
w

y
c
h
o
d
zi

 2
4
 g

o
d
zi

n
y
 n

a
 d

o
b
ę

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

Zadanie 12. (0-1)

Poniższa mapa przedstawia wydarzenie ze współczesnej historii Europy. Nazwij to wydarzenie.
Podaj jego datę roczną.

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

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

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

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

Zadanie 13. (0-1)

Uporządkuj poniższych prezydentów III RP w kolejności ich urzędowania:

Zadanie 14. (0-2)

Do poniższych wyjaśnień zasad konstytucyjnych zawartych w polskiej konstytucji dopisz naz-
wy tych zasad zgodnie z przykładem.

Zasada  Wyjaśnienie  
Przykład: Zasada suwerenności narodu  A. Źródłem władzy jest naród, 

pojmowany jako ogół wszystkich 
obywateli. 

 B. Rzeczpospolita jest państwem 
prawa podejmującym najważniejsze 
decyzje za pomocą demokratycznych 
procedur. 

 C. Najwyższym prawem 
Rzeczypospolitej jest konstytucja, 
wszystkie inne akty prawne nie mogą 
być z nią sprzeczne.  

 D. Państwo ma pewne zobowiązania 
opiekuńcze wobec obywateli.  

 E. Maksimum kompetencji  
do działania państwo powinno 
pozostawić w ręku obywateli, 
zostawiając sobie tylko te zadania, 
którym sami obywatele nie mogą 
sprostać. 

Zadanie 15. (0-2)

Dopisz nazwy instytucji społecznych, których kompetencje zostały opisane w tabelce.

Kompetencje  Nazwa instytucji społecznej  
A. Urząd państwowy powołany do stania na 
straży praworządności. Realizuje ten cel poprzez 
zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych  
z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną 
społeczeństwu oraz branie udziału w pr ocesie 
legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.  
 

 

B. Umundurowana i uzbrojona formacja 
przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa  
i porządku publicznego. Do jej głównych zadań 
należy pilnowanie przestrzegan ia prawa  
i ściganie przestępców, jak również zapewnienie 
ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych 
zarówno wobec ludzi, jak i mienia.  
 

 

C. W Polsce jest konstytucyjnym organem 
władzy sądowniczej, którego główne zadanie 
polega na egzekwowaniu odpowiedzial ności 
najwyższych organów i urzędników 
państwowych za naruszenie konstytucji  
lub ustawy, w związku  
z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie 
swojego urzędowania, jeśli czyn ten  
nie wyczerpuje znamion przestępstwa,  
oraz za przestępstwa pospolite i skarbo we  
w przypadku prezydenta RP.  
 

 

D. To instytucja państwowa podlegająca 
bezpośrednio Sejmowi i prowadząca kontrole  
w państwie. W zakresie kompetencji tej instytucji 
jest m.in.: kontrolowanie działalności organów 
państwa, NBP, osób prawnych działających n a 
rzecz państwa oraz organizacji państwowych.  

 

 

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

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

3. ...................................................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................................................

Część II. (0-10)

Zadanie 16. (0-1)

Przeczytaj poniższy tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania:

Tekst A.
Stratyfikacja społeczna jest bliska człowie-

kowi od dawien dawna. Nierówności są prawie
wszędzie i jednostka ludzka jest tego świado-
ma, że one istnieją. Od zawsze byli ci, którzy do-
stali lub mieli więcej, i ci, którzy dostali mniej
lub nie mieli żadnych dóbr. Zależało to od tego,
kto zajmuje, jaką pozycję w społeczeństwie. Ci,
co posiadają więcej mają łatwiejszy dostęp do
pewnych dóbr, które są cenione przez społe-
czeństwo. 

Pojęcie stratyfikacji społecznej można ro-
zumieć jako teorię uwarstwienia, czyli usze-
regowania jednostek ze względu na stopień
spełniania społecznych cech, które spełniane
są w różnym stopniu. Jest to również ogólny
termin używany do opisywania społeczeń-
stwa, które rozdziela w sposób nierówny do-
chody, władzę, prestiż oraz inne wartościowe
dobra. Tworzy również odrębne klasy, których
członkowie różnią się między sobą pod wzglę-
dem kulturowym, behawioralnym i organiza-
cyjnym. W drugiej postaci tej teorii hierarchi-
zuje ludzi więcej niż jedno kryterium (władza,
prestiż, wykształcenie). Jest ona subiektyw-
na. Nie jest ona możliwa w sposób obiektyw-
ny (nie ma wspólnej miary dla władzy i pienię-
dzy). Przykładem takiej teorii może być teo-
ria stratyfikacji Lloyda Wornera, amerykań-
skiego socjologa i etnografa. Badał on małe
amerykańskie miasteczka i ich strukturę spo-
łeczną, warstwy społeczne, hierarchie wyż-
szości i niższości. Badania te polegały na roz-
mowach z mieszkańcami miasteczek. Ludzie
pytani byli o to, na jakim szczeblu hierarchii
społecznej się znajdują i na jakim szczeblu hie-
rarchii znajdują się według nich inni. Okaza-
ło się, że w tych miasteczkach jest 6 klas hie-
rarchicznych. Według Wornera klasa to gru-
pa ludzi, którzy sami siebie lokalizują na pew-
nym poziomie społecznej hierarchii wyższo-
ści i niższości są w ten sposób oceniani przez
innych (lokowani). Amerykański socjolog naz-
wał te klasy, które zostały wyróżnione w mia-
steczkach, były to: klasa wyższa wyższa, kla-
sa niższa wyższa, klasa wyższa niższa, klasa
wyższa średnia, klasa średnia niższa, klasa

niższa niższa. W skład pierwszej klasy wcho-
dzą ludzie, którzy mieli odziedziczony mają-
tek, w klasie wyższej średniej był burmistrz
i sędzia; klasa niższa średnia to drobni przed-
siębiorcy, kupcy, pewne kategorie robotników
dobrze zarabiających; klasę niższą niższą re-
prezentowali kolorowi, włóczędzy, emigran-
ci; do klasy wyższej niższej należeli robotni-
cy. Ta koncepcja klas ma charakter subiektyw-
ny. Worner nazwał te miasteczka Jankesowo
i Jonesville. Warunkiem istnienia takiej hie-
rarchii jest to, żeby w tym społeczeństwie pa-
nował ten sam system wartości. Worner stwier-
dził, że ludzie kierują się zawodem, źródłem
dochodu, dzielnicą zamieszkania i typem do-
mu, lokalizując się w jakiejś hierarchii. 1

HTTP://WWW.SCIAGA.PL/TEKST/51574-52-NIEROW-

NOSCI_SPOLECZNE_ANALIZA_PRZYPADKU

Podaj cztery czynniki wymienione w tekście
A., które są wyznacznikiem uwarstwienia da-
nego społeczeństwa zgodnie z systematyką
Lloyda Wornera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………........................................ 
Ciąg dalszy – s. 6 uuu
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Zadanie 17. (0-4)

Przeczytaj poniższy tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania:

Tekst B.

DZIECI I DZIECI-ŚMIECI
W Polsce segregacja w szkołach staje się

faktem. Klasa średnia chce inwestować w swo-
je potomstwo, oddzielając je od głupszych,
biedniejszych, słowem – gorszych. Nie wyj-
dziemy na tym dobrze jako społeczeństwo, i te
elitarnie chowane dzieci też nie.

(…) Niemal każdy może zostać magistrem,
a tytuł ten już nie oznacza dostępu do grona
szczególnie uprzywilejowanych obywateli. Pa-
radoks polega na tym, że im więcej dzieciaków
trafia do szkół średnich, tym gorzej sobie ra-
dzą. Od 2002 r. systematycznie spadają gimna-
zjalne wyniki w gminach wiejskich i wiejsko-
-miejskich. Oznacza to, że trafia tam najsłabsza
młodzież, którą uczą najsłabsi nauczyciele.

Różnicują się też szkoły maturalne. Obok
liceów gromadzących uczniów o najlepszych
kompetencjach i cechach pochodzenia spo-
łecznego funkcjonują szkoły, w których wię-
kszość to uczniowie o umiejętnościach zbli-
żonych do zasadniczych szkół zawodowych.
I są to uczniowie z niższych warstw społecz-
nych. Podobnie różnicują się szkoły wyższe.
Segregacja jest więc w Polsce faktem, zwłasz-
cza że i rodzice, i nauczyciele, a w konsekwen-
cji uczniowie bardzo dbają o podtrzymanie
nierówności. Jakie mechanizmy społeczne
powodują segregację?

(…) Zacznijmy od planowanej przyszłości
Mateusza, 6-latka, którego mama jest prawni-
czką z poczuciem odpowiedzialności za losy
syna. Najprawdopodobniej będzie się on uczył
w wymarzonej przez mamę szkole. To niewiel-
ka podstawówka na warszawskim Mokotowie,
do której został zapisany już 4 lata temu i nie
był pierwszym 2-latkiem zgłoszonym do po-
czekalni. Szkoła trzyma dyscyplinę, wprowa-
dza 3 języki obce, wozi uczniów na wycieczki,
jest doskonale wyposażona w komputery, otwo-
rzyła niedawno gimnazjum, które bryluje w ran-
kingach. Nauczyciele są świetnie opłacani, nie-
starzy i niesfrustrowani. Opinia o tej świetnej
szkole przyciąga od lat najbardziej wybred-
nych rodziców.

Mateusza czeka rozmowa kwalifikacyjna,
której nie powinien się bać: 2 lata temu zaczął
uczyć się angielskiego, potrafi obsługiwać kom-
puter, jeździć na nartach, rolkach. W przed-
szkolu ćwiczył aikido. Bać powinni się raczej
rodzice Mateusza, którzy też pójdą na rozmo-
wę, by dyrektor ocenił ich przydatność w pra-
cach społecznych na rzecz szkoły i wyporność
finansową. Czesne to prawie 1,5 tys. zł mie-
sięcznie, jest jednak przepustką do dobrego
liceum publicznego. (…)

Segregacja z powodzeniem może także wy-
stępować w ramach szkoły. Czasem nawet bez
specjalnej intencji szefów placówki. Gdyby
mama Mateusza nie wyjechała na początku
lat 90. do Warszawy, zostałaby na wsi i przeję-
ła gospodarstwo, a Mateusz urodził się 5 lat

wcześniej. Jego matka byłaby uboższa, co w tra-
dycyjny sposób obniżałoby szansę Mateusza.
Gorzej: Mateusz musiałby dojeżdżać szkolnym
autobusem, co w szkole jeszcze bardziej redu-
kowałoby jego status. Najpierw, ze względu na
dojazdy, zakwalifikowano by go do klasy B, któ-
ra zaczyna lekcje nieco później, tak by niewiel-
ka liczba gimbusów mogła wykonać kilka kur-
sów. Z tego samego względu odpadłyby mu za-
jęcia pozalekcyjne. Miałby, oczywiście, spokój
z rodzicami: według prof. Zahorskiej rodzice
uczniów takich jak wiejski Mateusz z rzadka tyl-
ko przyjeżdżają do szkoły i nie podejmują spe-
cjalnej aktywności. Gorsze oceny chłopaka uza-
sadnialiby koniecznością pomocy w gospodar-
stwie, co satysfakcjonowałoby dyrektora.

Niską samoocenę pogłębiałby brak możliwo-
ści korzystania z płatnych szkolnych wycieczek
i konieczność korzystania z darmowych obia-
dów. Mateusz mógłby nie wiedzieć, że w mie-
ście jego klasę nazywają zsypem, ale mógłby sły-
szeć, jak jego wychowawca tłumaczy, że większe
szanse mają dzieci z miasta. Potem jednak zro-
zumiałby szybko, że sprawne czytanie nie ma
znaczenia w szkole zawodowej, którą zapropo-
nuje mu wychowawca.

Co się dzieje z uczniem, który padł ofiarą se-
lekcji? Krystyna Starczewska widzi to drama-
tycznie: zawiść, upokorzenie, brak poczucia war-
tości – to konsekwencje psychiczne u dzieci, któ-
re zostały uznane za gorsze, nie dostały się do
renomowanej szkoły lub umieszczone zostały
w zsypie. Poczucie wyższości i pogardy, a tak-
że lęk przed wyrażaną często brutalnie zawiścią
rówieśników – to z kolei doświadczenia tych,
których uznano za lepszych.

Szkoła nastawiona wyłącznie na rywalizację
nie może uczyć dzieci zaufania, tolerancji wobec
inności ani współodpowiedzialności za tworzo-
ną z nimi wspólnotę. Jeśli jest miejscem stałego
porównywania z innymi, przeżywania upoko-
rzeń, rozpaczliwej walki o własną pozycję, to nie
przeciwdziała wrogości, lecz wręcz uczy agresji.

To, oczywiście, powoduje, że segregacja wy-
daje się racjonalna. Ze względu na bezpieczeń-
stwo lepiej oddzielić dzieci dobre, zwykle z lep-
szych domów, od gorszych, agresywnych, „złych
i głupich”. I nie myśleć o tym, że dzieci nie rozwi-
jają się równomiernie, 7-latek uznany za gorsze-
go intelektualnie za 2 lata może okazać się dziec-
kiem wybitnie uzdolnionym; że dziecko przeży-
wające szczególnie burzliwy okres dojrzewania,
osiągnąwszy hormonalną równowagę, może za-
cząć mieć świetne wyniki, a dziecko po ciężkich
traumatycznych przeżyciach odpowiednio tera-
peutyzowane może okazać się małym geniuszem.

Dla Krystyny Starczewskiej symbolem myśle-
nia segregacyjnego była reklama społeczna, któ-
rą przed pożegnaniem z urzędem zamówił mi-
nister Roman Giertych: brama szkoły zamyka się
przed dziećmi wyglądającymi na gorsze.(…) 1

EWA WINNICKA

POLITYKA NR 26 (2660), 28 CZERWCA 2008, S. 89-91 

Zadanie 20. (0-2)

Przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania.

Na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnij:

17.A. Na czym, według autorki, polega segregacja występująca w polskich szkołach. Podaj jej
dwa przejawy opisane w tekście B.  (0-2)

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

17.B. Jakie negatywne skutki w rozwoju osobowości dziecka może spowodować taka selek-
cja? Wymień trzy. (0-1)

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

17.C. Jakie mogą być negatywne skutki zjawiska segregacji dzieci w szkołach dla funkcjono-
wania całego społeczeństwa? Podaj dwa, o których mowa w tekście B. (0-1)

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

Zadanie 18. (0-1)

Na podstawie danych zawartych w tabelach C i D uzupełnij poniższą tabelę zgodnie z przykładem.

Tabela C.

Tabela D.

Wypowiedzi, które dominowały w tabeli C i D (udzielił takiej odpowiedzi największy odsetek
respondentów).

Cechy 
socjodemograficzne  

Przykład:  
1 pokój  

2 pokoje 6- 7 pokoi 

Dochody na 1 osobę  Do 300 zł    

Wiek 65 lat i więcej    

Miejsce zamieszkania  Od 100 tys.  
do 499  999  

  

Liczba osób  
w gospodarstwie 
domowym 

1 osoba    

WWW.CBOS.PL

WWW.CBOS.PL

Zadanie 19. (0-2)

Przeczytaj poniższy tekst źródłowy E oraz przyjrzyj się rysunkowi Andrzeja Mleczki (rysunek F),
a następnie wykonaj polecenie. 

Tekst E.
Wykluczenie społeczne wiąże się z wycofa-

niem z udziału w życiu publicznym, deprecjacją
(deprecjacja to umniejszanie wartości osoby lub
wydarzenia) i odrzuceniem instytucji demokra-
tycznych, ogólnym zniechęceniem i biernością,
brakiem możliwości korzystania z płatnej oferty
kulturalnej, sportowej, edukacyjnej dostępnej na
rynku. Wykluczenie to też samotność, atomiza-
cja jednostki, jej społeczne wyizolowanie i poszu-
kiwanie alternatywnych, tańszych źródeł rozryw-
ki. Powstaje, gdy człowiek biedny przestaje wal-

czyć o lepsze jutro i skupia się na zapewnieniu
sobie podstawowych produktów, najczęściej rów-
nież używek. Choć najczęściej zjawisko to jest łą-
czone z biedą, generalizacja jest całkowicie nie-
uzasadniona – nie wszyscy na ekonomicznym,
wciąż rosnącym, dodajmy, marginesie społeczeń-
stwa, są wykluczeni społecznie (choć rzeczywi-
ście wszyscy wykluczeni społecznie są biedni)
– nie tyle sama marginalizacja ekonomiczna jest
źródłem wykluczenia, ile jej permanentność, brak
nadziei i perspektyw zmiany na lepsze. 1

(WWW.LEPSZYSWIAT.ORG.PL)

Rysunek F.

Podaj cztery cechy zjawiska wykluczenia społecznego wymienione w tekście E, które można
odnaleźć na rysunku F. 

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

WWW.MLECZKO.INTERIA.PL

Tekst G.
Najlepiej zarabiają radcowie prawni i adwo-

kaci. 
Polscy prawnicy zarabiają nawet 350 euro za go-
dzinę pracy. Na najwyższe zarobki mogą liczyć
osoby pracujące na rynku. Nie dotyczy to sę-
dziów i prokuratorów. Ich zarobki są dużo niż-
sze, bo ustalane przepisami.

Mniejsze kancelarie
Na brak zajęcia nie mogą też narzekać praw-

nicy pracujący w mniejszych firmach. Wiele
ofert pracy kierowanych jest do prawników, któ-
rzy zdobyli już doświadczenie w pracy w kan-
celarii i znają języki obce. Mając tak szerokie
możliwości wyboru, są w stanie wynegocjować
bardzo dobre warunki pracy.

W mniejszej lub średniej kancelarii możliwo-
ści rozwoju zawodowego są ograniczone. W ta-

kich firmach struktura organizacyjna jest pła-
ska, mniejsze są więc możliwości awansu i roz-
woju zawodowego. Dlatego prawnicy często zmie-
niają pracę. Najczęściej decydują się na to oso-
by kończące aplikacje: adwokacką lub radcow-
ską, albo które uzyskały tytuł zawodowy radcy
prawnego lub adwokata. Takie osoby bardzo in-
tensywnie rozglądają się za nowymi możliwo-
ściami, ponieważ pozostając w dotychczasowej
kancelarii, mimo wyższych kwalifikacji – nie mo-
gą zmienić swojej pozycji z powodu płaskiej struk-
tury albo jest to trudne do osiągnięcia.

Zaczynając karierę zawodową w mniejszej
kancelarii, z kapitałem polskim, otrzymają na
początek około 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.
Szefowie takich kancelarii jednak często pod-
noszą to wynagrodzenie wraz z osiąganymi przez
młodego prawnika dobrymi efektami pracy oraz
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CZĘŚĆ I.

Pytania zamknięte:
1. D; 2. B; 3. A; 4. A; 7. D

Zadanie 5. 
Nepotyzm to faworyzowanie krewnych przy

rozdawaniu stanowisk państwowych.

Zadanie 6. 
Przykładowe odpowiedzi:

Zwolennicy
Kobieta powinna mieć prawo do aborcji

do 21. tygodnia ciąży, ponieważ:
Zarodek to jeszcze nie człowiek.
Kobieta ma prawo decydować o swoim
ciele.
I tak istnieje „podziemie aborcyjne”, więc
bezpieczniejsze dla zdrowia i życia kobie-
ty jest dokonywanie aborcji legalnie.
Zakaz aborcji dzieli kobiety na: zamożne,
które stać na wyjazd za granicę lub opła-
cenie nielegalnej, ale fachowej aborcji, i na
te, które na to nie stać i dokonują tego
w kiepskich warunkach sanitarnych.
Niektóre kobiety nie mają warunków ma-
terialnych do wychowywania dzieci.
Zamiast zakazać aborcji, państwo powin-
no pomagać rodzicom, a szczególnie ro-
dzicom samotnie wychowującym dziec-
ko np. poprzez odpowiednie ustawodaw-
stwo pracownicze.
Aborcja podziemna uniemożliwia prze-
ciwnikom prawa do aborcji wpłynięcie na
zmianę decyzji przez kobietę.
Ciąża może być wynikiem gwałtu lub za-
grożeniem dla zdrowia lub życia kobiety.
Kobieta ma prawo do aborcji, kiedy płód
jest uszkodzony.
W państwach totalitarnych jak hitlerow-
skie Niemcy, Włochy czy ZSRR aborcja
była zakazana.

Przeciwnicy
Kobieta nie powinna mieć prawa do abor-

cji, ponieważ:
Zarodek to już człowiek, a życie człowie-
ka to świętość.
Zarodek to człowiek, więc aborcja jest
morderstwem.
Zakazy Kościołów chrześcijańskich.
Prawo do aborcji pogłębia niż demogra-
ficzny.
Aborcja źle wpływa na psychikę kobiety.
Nienarodzone dziecko jest ważniejsze od
matki.
Aborcja wpisuje się w filozofię śmierci ra-
zem z eutanazją i antykoncepcją, które
obecnie są modne na Zachodzie.
Naturalnym powołaniem kobiety jest ma-
cierzyństwo.
Kobieta jest w stanie pokochać nawet
dziecko, które jest wynikiem przestęp-
stwa, czyli gwałtu. 

Dziecko niepełnosprawne też ma prawo do
życia.
Na aborcję pozwalały państwa totalitarne,
np. Chiny komunistyczne.

Należy podać 3 argumenty zwolenników
i trzy przeciwników prawa do aborcji.

Zadanie 8. 
A. altruizm
B. konformizm
C. oportunizm
D. egoizm

Zadanie 9.
(1) 16
(2) 18
(3) 15
(4) statut
(5) rejestrację

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

Zadanie 11. 

Zadanie 12.
Rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych

państw w 2004 r. (1 maja)

Zadanie 13.
1. C; 2. D; 3. B; 4. A

Zadanie 14.

Zadanie 15.
A. prokuratura
B. policja
C. Trybunał Stanu
D. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

CZĘŚĆ II 

Zadanie 16.
Do wyboru 4 czynniki z poniższych:

dochody
władza

prestiż
wykształcenie
zawód
miejsce zamieszkania
ewentualnie: styl życia

Zadanie 17.
17. A

Segregacja na lepsze i gorsze szkoły
Segregacja w ramach jednej szkoły: na lep-
sze i gorsze klasy

(1 pkt za każdy przejaw segregacji, czyli ra-
zem 2 pkt)

17. B
Należy wybrać 3 z poniższych:
U dzieci uznanych za gorsze: 

zawiść, upokorzenie
brak poczucia wartości
walka o własną pozycję
agresja wobec tych „lepszych”

U dzieci uznanych za lepsze: 
poczucie wyższości
pogarda wobec „gorszych”
lęk przed agresją i brutalnością tych uzna-
nych za gorszych

(1 pkt za podanie trzech z powyższych)

17. C
Należy wybrać 2 z poniższych

szkoła nie uczy zaufania i tolerancji wobec
inności
szkoła nie uczy współodpowiedzialności
za tworzoną wspólnotę
wzrost agresji w społeczeństwie

(1 pkt za podanie dwóch)

Zadanie 18.

Zadanie 19.
Należy podać 4 z poniższych:

wycofanie z udziału w życiu publicznym
deprecjacja
bierność
brak dostępu do kultury
zniechęcenie
wyizolowanie

używki
bieda

(1 pkt za podanie dwóch cech, 2 pkt za poda-
nie czterech cech)

Zadanie 20.
20. A

Należy podać trzy kryteria z poniższych:
doświadczenie
znajomość języków
podwyższanie kwalifikacji poprzez kursy,
studia podyplomowe itp.
wielkość (i renoma) kancelarii 
(1 pkt za podanie trzech)

20. B 
Należy wymienić dwa argumenty z poniż-

szych:
Płaca powinna odpowiadać godności urzę-
du i zakresowi obowiązków.
Ma być gwarancją niezawisłości sędziego.
Zawód sędziego stawia wysokie wymaga-
nia zawodowe i etyczne – powinno to być
adekwatnie wysoko opłacane.
Wysoka płaca zatrzyma doświadczonych
sędziów w zawodzie.
Zawód sędziego powinien być ukoronowa-
niem zawodów prawniczych. 
(1 pkt za podanie dwóch)

CZĘŚĆ III 

Zadanie 21.

Temat 1:
A. Wyjaśnienie tematu: 1 pkt.
B. Podanie i omówienie trzech czynników

ekonomicznych i trzech społecznych decydu-
jących o pozycji społecznej człowieka. 

(2 pkt za omówienie każdego dobrego przy-
kładu – 12 pkt).

C. Odwołanie się do źródeł znajdujących się
w arkuszu. 

(1pkt za każde odwołanie, maksymalnie 
5 pkt.)

D. Kompozycja: wstęp rozwinięcie, zakoń-
czenie (1 pkt)

E. Styl, język, estetyka, czytelność  – 1 pkt.

Temat 2:
F. Wyjaśnienie tematu – 1 pkt.
G. Podanie i omówienie okoliczności spo-

łecznych, ekonomicznych i politycznych, które
mogą stymulować awans społeczny jednostki 

(2 pkt za omówienie każdego dobrego przy-
kładu – 12 pkt).

H. Odwołanie się do źródeł znajdujących się
w arkuszu

(1 pkt za każde odwołanie, ale maksymalnie 
5 pkt).

I.Kompozycja: wstęp rozwinięcie, zakończe-
nie  (1 pkt).

J. Styl, język, estetyka, czytelność – 1 pkt. 1
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Cechy 
socjodemograficzne  

Przykład:  
1 pokój  

2 pokoje 6-7 pokoi 

Dochody na 1 osobę  Do 300 zł  901-1200 Brak danych 
lub powyżej 
1200 zł 

Wiek 65 lat  
i więcej  

65 lat i więcej  18-24 lat 

Miejsce 
zamieszkania 

Od 100 tys.  
do 499  999  
(średnie 
miasto)  

Od 100 tys. do 
499 999 i 500 
tys. i więcej 
(ewentualnie: 
średnie i duże  
miasto) 

wieś 

Liczba osób  
w gospodarstwie 
domowym 

1 osoba  1 osoba 7, 8 osób 
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Przykład: zasada suwerenności narodu  A 
Zasada demokratycznego państwa prawa  B 
Zasada prymatu konstytucji  C 
Zasada sprawiedliwości społecznej  D 
Zasada pomocniczości (subsydiarności), 
może być też zasada decentralizacji 
państwa 

E 

11 

11 

11 

Wydarzenie  Ilustracja  Rok wydarzenia  
1. F 1999 
2. C 1989 
3. B 1989 
4.  E 1993 
5.  D 2001 

11 

11 

11 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

11 

w
w

w
.w

yb
o
rc

za
.p

l w
yc

h
o
d
zi

 2
4
 g

o
d
zi

ny
 n

a
 d

o
b
ę

MODEL ODPOWIEDZI

Zadanie 21. (0-20)

Napisz pracę na jeden z podanych tematów:

Temat 1.
Scharakteryzuj czynniki, które decydują o pozycji społecznej jednostki w danym społeczeństwie.
Omów trzy czynniki ekonomiczne i trzy społeczne. Wykorzystaj materiały źródłowe znajdujące
się w drugiej części arkusza.

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

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

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

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

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

Temat 2.
Scharakteryzuj możliwości awansu społecznego otwierające się dla współczesnej młodzieży w III RP.
Jakie okoliczności społeczne, ekonomiczne i polityczne mogą stymulować awans społeczny jed-
nostki? Wykorzystaj materiały źródłowe znajdujące się w drugiej części arkusza.

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

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

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

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

AUTORKA: AGNIESZKA GABRYELSKA

Część III. (0-20)nabywanymi przez niego kwalifikacjami (np.
ukończenie kierunkowych studiów podyplo-
mowych czy ukończenie wyższego poziomu
kursu językowego).

Na wyższe wynagrodzenie absolwenci pra-
wa mogą liczyć w dużych kancelariach o za-
granicznym rodowodzie. Tam na początek
pracodawcy płacą średnio 6 tys. zł brutto mie-
sięcznie.

Godziwa płaca
Sędziowie są jedyną grupą zawodową, co

do której zasady wynagradzania określone zo-
stały w konstytucji. Ustawa zasadnicza stano-
wi, że sędziowie powinni mieć takie warunki
pracy i wynagrodzenia, które odpowiadają
godności urzędu oraz zakresowi ich obowiąz-
ków, traktując te warunki jako gwarancje nie-
zawisłości. Szczegółowe zasady wynagradza-
nia sędziów zawierają przepisy ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych.

– Ignorowanie przepisu ustawy zasadniczej
mówiącego o gwarancjach płacowych sędziów
byłoby obejściem konstytucji – uważa konsty-
tucjonalista dr Ryszard Piotrowski.

Wysokie wymagania zawodowe i etyczne,
jakie społeczeństwo stawia sędziom, powin-
ny łączyć się z obowiązkiem zapewnienia sę-
dziom odpowiedniego statusu materialnego.
Spełnienie tego warunku jest niezbędne, jeśli
zawód sędziego ma być ukoronowaniem za-
wodów prawniczych. Zdaniem ekspertów wie-
dza i doświadczenie sędziów mają największy
wpływ na jakość pracy wymiaru sprawiedli-
wości. Godziwe wynagrodzenie może też za-
pobiegać temu, że doświadczeni sędziowie od-
chodzą do innych zawodów prawniczych.

– Sędzią się jest, a nie bywa. Jest to nie tylko
zawód, ale pewna rola społeczna. Aby sędzia
mógł spokojnie orzekać o losie innych ludzi, mu-
si mieć komfort psychiczny – uważa Marek An-
toni Nowicki, prezes Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka.

Tymczasem sędziowie nie mogą liczyć na
wynagrodzenie porównywalne z płacą radcy
prawnego czy adwokata w renomowanej kan-
celarii. Średnie zarobki sędziego sądu rejono-
wego po trzech latach aplikacji sądowej i czterech
latach pracy na stanowisku asesora wynoszą
około 4 tys. zł. Na wynagrodzenie dwukrotnie
wyższe może liczyć sędzia sądu okręgowego
z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem.1
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20.A. Co decyduje o wysokości zarobków
prawników zatrudnianych w kancelariach
adwokackich lub radcowskich ? Podaj trzy
kryteria, o których mowa w tekście G. (0-1)

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

...................................................................................................
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20.B. Podaj dwa argumenty, które podaje
autor tekstu G, przemawiające za wysokimi
zarobkami sędziów w Polsce. (0-1)
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