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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
 

 

 
 

Informacje dla ucznia 

 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod 

ustalony przez komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 12 stron (zadania 1-29). 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

Możesz korzystać z linijki. 

5. W zadaniach zamkniętych wybierz zgodnie z poleceniem jedną lub dwie 

odpowiedzi i zaznacz ją/je znakiem „X” bezpośrednio na arkuszu. 

6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź 

znakiem „X”. 

7. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych 

miejscach. Pomyłki wyraźnie przekreślaj. 

 

 

 

 

KOD UCZNIA 

 

   

 

 

Etap: 

wojewódzki 
 

Czas pracy:  

90 minut 
 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 54 

 

Podpisy członków komisji: 

1. Przewodniczący – ……………………………………………… 

2. Członek komisji sprawdzający pracę – ………………………… 

3. Członek komisji weryfikujący pracę –  ………………………… 
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Zadanie 1. (3 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 1. 

Loga instytucji międzynarodowych. 

Logo A.                                                               Logo B.                                                    Logo C. 

                                                  
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Flag_of_ILO.svg/250px-Flag_of_ILO.svg.png 

Źródło: http://www.psi.org/wp-content/uploads/2014/10/UNICEF.jpeg 

Źródło: https://vivariumnovum.net/unesco/UNESCO.jpg 

Podaj pełne polskie nazwy instytucji międzynarodowych, których logo zamieszczono powyżej. 

Logo A. - ………………………………………………………………………………….. 

Logo B. - ………………………………………………………………………………….. 

Logo C. - ………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 2. (2 p) 

Do podanych skrótowców dopisz nazwę traktatu, na mocy którego ustanowiono przedstawione rozwiązania 

instytucjonalne. 

A. 

EWWiS 

Organizacja europejska posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Luksemburgu, powołana na 

okres 50 lat, na mocy układu międzyrządowego podpisanego  przez przedstawicieli sześciu 

państw europejskich (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN, Włoch). Celem powstania 

było utworzenie wspólnego rynku węgla i stali między Francją i RFN – bardzo istotnych gałęzi 

przemysłu w okresie powojennym.  

B.  

EWG  

Międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała w wyniku procesów integracyjnych 

rozpoczętych po II wojnie światowej przez europejskie państwa demokratyczne o gospodarce 

rynkowej. Proces ten odbywał się w kilku etapach i polegał na tworzeniu wspólnych instytucji 

ekonomicznych, politycznych i prawnych. 
Źródło: na podstawie http://portalwiedzy.onet.pl/73360,,,,,haslo.html http://portalwiedzy.onet.pl/23562,,,,haslo.html 

 

A. - ……………………………………………………………………………………………… 

B. - ……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 3. (2 p.) 

Materiały źródłowe do zadania 3. 

 
                                                                                                                                         Źródło: http://d.polskatimes.pl/k/r/1/49/af/554cf9f5ecf2a_o.jpg?1431108100 

http://www.psi.org/wp-content/uploads/2014/10/UNICEF.jpeg
https://vivariumnovum.net/unesco/UNESCO.jpg
http://portalwiedzy.onet.pl/73080,,,,wojna_swiatowa_ii,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/73360,,,,europejska_wspolnota_gospodarcza,haslo.html
http://d.polskatimes.pl/k/r/1/49/af/554cf9f5ecf2a_o.jpg?1431108100
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Informacja A. Państwo, które jest siedzibą Parlamentu Europejskiego. 

Informacja B. Państwo, które przystąpiło do Wspólnot Europejskich wraz z Danią i Irlandią. 

 

Uzupełnij tabelę, dopisując do każdej informacji nazwę państwa oraz liczbę, którą oznaczono je na mapie. 

Nazwa państwa Numer na mapie 

Opis A.   

Opis B.   

 

Zadanie 4. (4 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 4. 
Polska niezmiennie wierzy w cele i zasady Narodów Zjednoczonych, Polska jest przekonana o konieczności 

respektowania przyjmowanych przez nie, a więc przez nas wszystkich, traktatów i zobowiązań, Polska wspiera organy                    

i programy, które ułatwiają ich wcielenie w życie. Jednym z priorytetów naszej polityki pozostaje od lat promocja praw 

człowieka i demokracji - powiedział prezydent Bronisław Komorowski w wystąpieniu podczas debaty generalnej 68. 

Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wspomniał, że Polska obecnie przewodniczy Radzie Praw 

Człowieka, z polskiej inicjatywy został też utworzony Europejski Fundusz na rzecz Demokracji, a w listopadzie 

Warszawa będzie gospodarzem szczytu klimatycznego podejmując wysiłek przewodniczenia Narodom Zjednoczonym                

w najważniejszym procesie rozwojowym, jakim jest dziś proces negocjacji klimatycznych.(…) Pragniemy, 

wykorzystując nasze doświadczenia, nasze bogate relacje z innymi państwami, nadal przyczyniać się do umacniania 

pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Dlatego właśnie ubiegamy się o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa w latach 

2018-2019.                               Źródło: http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,261,polska-niezmiennie-wierzy-w-cele-i-zasady-nz.html 

  

Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Podkreśl odpowiednią literę P- prawda lub 

F- fałsz. 

A. Polska stara się o reelekcję w Radzie Bezpieczeństwa. 

 

P F 

B. Zgromadzenie Ogólne ONZ składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. 

 

P F 

C. Liczba głosów, która przysługuje przedstawicielom państw członkowskich w Zgromadzeniu 

Ogólnym, zależy od liczby mieszkańców danego państwa. 

P F 

D. Członkowie stali Rady Bezpieczeństwa, obok których Polska chce zasiąść to: USA, Wielka 

Brytania, Niemcy, Rosja, Chiny.  

P F 

 

Zadanie 5. (3 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 5. 

Instytucje Unii Europejskiej 

Opis A.  

Określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety. Nie jest jednak instytucją legislacyjną, a zatem nie 

negocjuje ani nie przyjmuje unijnego prawa. Ustala natomiast program polityczny UE. Zwyczajowo robi               

to, przyjmując na swoich szczytach konkluzje, w których określa tematy do analizy i działania do podjęcia. 
Źródło: http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/ 

 

Opis B.  

W ramach Rady UE ministrowie ze wszystkich krajów UE spotykają się, aby omawiać, zmieniać i przyjmować 

akty prawne oraz koordynować politykę. Ministrowie są upoważnieni do podejmowania zobowiązań w imieniu 

swoich rządów w odniesieniu do działań uzgodnionych na posiedzeniach. 
Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_pl 

 

Opis C.  

Jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie 

wniosków dotyczących nowych aktów prawa unijnego.  
Źródło: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_pl 

 

Do każdego opisu dopisz nazwę właściwego organu Unii Europejskiej. 

Opis A. - ………………………………………………………………………………………... 

Opis B. - ………………………………………………………………………………………... 

Opis C.- ……………………………………………………………………………………….... 

http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_pl
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Zadanie 6. (1 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 6. 
Ponad miliard ton żywności wartej ok. 750 mld dolarów jest marnotrawione co roku na świecie (…) Marnotrawstwo               

na masową skalę ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa w ogóle. Jeśli zmniejszymy 

straty  i marnotrawstwo żywności, zredukujemy presję na produkowanie (coraz większej ilości) żywności.- oświadczył 

dyrektor generalny (…) Jose Graziano de Silva. To "zdumiewające marnotrawstwo" przynosi również "olbrzymią szkodę 

środowisku" – zauważa organizacja z siedzibą w Rzymie. I tak na przykład: Co roku wyprodukowana,                                   

ale nieskonsumowana żywność pochłania taką ilość wody, jaka w ciągu roku przepływa przez rzekę Wołga w Rosji                           

i odpowiada za wyrzucenie do atmosfery 3,3 gigaton gazów cieplarnianych.- czytamy w raporcie. 
Źródło: http://wpolityce.pl/polityka/166241-co-roku-ponad-miliard-ton-zywnosci-wartej-750-mld-usd-trafia-do-kosza 

 

Podaj pełną polską nazwę wyspecjalizowanej organizacji ONZ, która zajmuje się problemami opisanymi                  

w tekście. 

Nazwa - ……………………………………………………………………… 

 

Zadanie 7. (4 p.)  

Materiały źródłowe do zadania 7. 
Liczba biednych spadła we wszystkich regionach świata oprócz Afryki, która zapada się w nędzę. Co oznacza bieda? - 

Przede wszystkim brak dostępu do podstawowych świadczeń socjalnych, opieki zdrowotnej, szkół - dowodzi Bank 

Światowy. Nędza to również brak wody, głód, drogi, którą można dotrzeć do najbliższego miasta. Aż 840 mln ludzi na 

świecie cierpi na chroniczne niedożywienie. To tak, jakby wziąć 23 kraje wielkości Polski i sprawić, by każdy 

mieszkaniec był stale głodny.- Wszystko dzieje się w czasie, gdy świat jest w stanie wyprodukować wystarczającą masę 

żywności, by nakarmić wszystkich potrzebujących - uważają analitycy Banku. Dlaczego więc co ósmy mieszkaniec 

Ziemi chodzi głodny i biedny? Przede wszystkim dlatego, że gospodarki krajów najbiedniejszych są słabe, często targane 

konfliktami, w większości rolnicze - więc trudno im się rozwijać. Na niekorzyść najbiedniejszych działają również reguły 

handlu światowego, który utrudnia biednym produkcję rolną. Ceny surowców rolnych są dziś bardzo niskie. Kraje bogate 

mogą to wynagrodzić swoim rolnikom - dopłacają im rocznie blisko 330 mld dolarów i zamykają swoje rynki                       

na konkurencyjne towary z krajów najbiedniejszych (np. cukier czy bawełnę). - Kraje biedne muszą mieć lepszy dostęp 

do rynków bogatych, jeżeli mają w ogóle rozwijać się w tempie, które pozwoli na wyrwanie się z kręgu nędzy - piszą 

ekonomiści Banku w raporcie. Ponad 70 proc. mieszkańców ubogich krajów żyje na wsi i zależy od dochodów                         

z rolnictwa. To, czy mogą sprzedać swą kawę lub banany za granicę, to dla nich kwestia życia albo śmierci. (…) 

Sama zmiana reguł handlu i oddłużenie krajów najbiedniejszych nie spowodują jednak, że nagle kraje Afryki zaczną 

kwitnąć. Niezbędna jest również pomoc na szkolenia administracji, infrastrukturę, programy aktywizacji wsi.  
Źródło: http://wyborcza.pl/1,75248,2037485.html?disableRedirects=true  

 

Na podstawie tekstu, rozstrzygnij, czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Podkreśl odpowiednią 

literę P-prawda lub F- fałsz. 

 

A. Główną gałęzią gospodarki w najbiedniejszych krajach świata jest rolnictwo. 

 

P F 

B. Problemem najbiedniejszych krajów świata jest duże zadłużenie. 

 

P F 

C. Do likwidacji biedy na świecie wystarczą oddłużenie i udzielanie kredytów krajom 

najbiedniejszym. 

P F 

D.  Jedynym warunkiem rozwiązania problemu biedy na świecie jest otwarcie rynków krajów 

wysokorozwiniętych na produkty z krajów najuboższych. 

P F 

 

Zadanie 8. (2 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 8. 

Podział współczesnego świata. 
Współcześnie możemy zaobserwować zjawisko pogłębiającej się polaryzacji poziomu rozwoju i życia między 

państwami, które prowadzi do podziału świata na kraje tzw. (A) i (B). Obiektywnym dowodem potwierdzającym 

występowanie tego zjawiska są różnice jakie możemy zaobserwować porównując średnią długość życia, odsetek ludzi 

mających dostęp do edukacji, czy dochód krajowy na mieszkańca w obu grupach państw. Skutkiem pogłębiających się 

dysproporcji jest nowa oś konfliktu przebiegająca wzdłuż granicy ubóstwa i bogactwa, a także coraz większa potrzeba 

wprowadzania w realia stosunków międzynarodowych doktryny zrównoważonego rozwoju. 
Źródło: http://www.nowastrategia.org.pl/polaryzacja-poziomu-zycia-i-rozwoju/ 

http://wpolityce.pl/polityka/166241-co-roku-ponad-miliard-ton-zywnosci-wartej-750-mld-usd-trafia-do-kosza
http://wyborcza.pl/1,75248,2037485.html?disableRedirects=true
http://www.nowastrategia.org.pl/polaryzacja-poziomu-zycia-i-rozwoju/
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Źródło: http://geografiazgs.weebly.com/.html 
 

 

Do każdej podanej litery z tekstu dopisz powszechnie używaną nazwę rejonu świata. 

A. - ……………………………………………………………………………………….. 

B. - ……………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 9. (3 p.) 

Materiały źródłowe do zadania 9.  

 
Źródło:https://sistemafinancierointernacionaldiana.wordpress.com/2015/08/31/la-globalizacion-y-las-finanzas-internacionales-de-zbigniew-kosikowski 

 

Złożony, wielowymiarowy proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu 

międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, ludzi, technologii i towarów, przenikania się kultur i narastania 

zależności między krajami, zapoczątkowany w latach 80. XX w. i występujący również współcześnie. 
Źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/;3905882.html 

 

9.1.Podaj nazwę zjawiska współczesnego świata przedstawionego w materiałach źródłowych. 

Nazwa zjawiska- …………………………………………………………………………… 

 

9.2. Wymień dwa skutki społeczne przedstawionego zjawiska. 

A.- ……………………………………………………………………………. 

B.-  ……………………………………………………………………………………………..  

 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/podzial-pracy;3959005.html


 6. z 12 
 

Zadanie 10. (1 p.) 

Materiał źrodłowy do zadania 10. 

To instytucja, która stanowi nieodłączną część rynku kapitałowego i na której odbywa się publiczny obrót 

instrumentami finansowymi.  

Do jej zadań należy:  

 Koncentracja w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu                  

i realizacji transakcji.  

 Prowadzenie bezpiecznego i sprawnego przebiegu transakcji;  

 Upowszechniania jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami finansowymi, które są 

przedmiotem obrotu  

 Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem 

rynku kapitałowego. 
Źródło: https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/jak-dziala-rynek-kapitalowy/rynki-kapitalowe 

 

Podaj pełną nazwę instytucji, o której mowa w tekście. 

Nazwa instytucji- ………………………………………………………………. 

 

Zadanie 11. (3 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 11.  

Schemat. Jeden z rodzajów gospodarki. 

Źródło: http://x02.szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/5007/2.gif 
 

Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenia, dotyczące rodzaju gospodarki, którą przedstawiono w materiale 

źródłowym, są prawdziwe, czy fałszywe. Podkreśl odpowiednią literę P - prawda lub F - fałsz. 

 

A.  W tym rodzaju gospodarki występuje integralność rynku, tj. wzajemne uzależnienie się od 

siebie poszczególnych segmentów rynku, np. rynku produktów i rynku usług, rynku 

pieniężnego i rynku walutowego. 

P F 

B. Ten rodzaj gospodarki posiada sprawnie działające instytucje, które obsługują rynek. 

 

P F 

C. Własność prywatna i swoboda działalności gospodarczej to podstawa tego rodzaju 

gospodarki. 

P F 

Źródło: na podstawie: http://www.naukowiec.org/wiedza/ekonomia/gospodarka1569.html 

 

Zadanie 12. (1 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 12. 

Jeden z najważniejszych aktów prawnych w państwie, określający jego roczny plan finansowy obejmujący 

dochody i wydatki. Projekt aktu prawnego opracowany przez ministra finansów, uchwalany jest przez Radę 

Ministrów i przedstawiany sejmowi i senatowi do 31 października każdego roku. 
Źródło: na podstawie http://portalwiedzy.onet.pl/80138,,,,,haslo.html 

 

Podaj pełną nazwę aktu prawnego, o którym mowa w tekście. 

 

Nazwa aktu prawnego- ……………………………………………………………………. 

 

https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/jak-dziala-rynek-kapitalowy/rynki-kapitalowe
http://x02.szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/5007/2.gif
http://www.naukowiec.org/wiedza/ekonomia/gospodarka-rynkowa_1569.html
http://portalwiedzy.onet.pl/10722,,,,rada_ministrow,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/10722,,,,rada_ministrow,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/80138,,,,budzetowa_ustawa,haslo.html
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Zadanie 13. (1 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 13. 

Zaliczany jest do podatków pośrednich, a jego nazwa wynika ze sposobu świadczenia. Podatek ten nie jest 

płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym, ale podczas nabycia dobra lub usługi (zawiera się w jego cenie).  
Źródło: http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-co-to-jest-podatek-vat-zasady-jego-dzialania 

 

Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenie, dotyczące rodzaju podatku , który przedstawiono w materiale 

źródłowym, jest prawdziwe czy fałszywe. Podkreśl odpowiednią literę P-prawda lub F- fałsz. 

 Podatek ten nie jest jednym z głównych dochodów państwa. P F 

 

Zadanie 14. (2 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło:https://lh5.googleusercontent.com/_jo_Vl9gKvILnF3J7x2ErgkleFpLFOLkyvh8i4Vb5EhM5Zwbjh

irLQmIBix0FWgW2LdRI82NobUuCWJzU6Hn-DWafOtOQuRm62Wu9U75c-sfKDRI7Hiar-

hr7attc67Esys 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.Wpisz literę, którą oznaczono na wykresie cenę równowagi.  ………………. 

14.2. Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenie, dotyczące informacji na wykresie jest prawdziwe czy fałszywe. 

Podkreśl odpowiednią literę P - prawda lub F- fałsz. 

Wraz ze wzrostem ceny produktu zmniejsz się popyt na ten produkt, 

natomiast wraz ze spadkiem ceny popyt również maleje. 

P F 

 

Zadanie 15. (1 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 15. 

 
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Eurozone.svg/291px-Eurozone.svg.png 

 

Zaproponuj tytuł mapy. np. Państwa strefy Schengen 

Tytuł - ………………………………………………………………………………………….. 

http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-co-to-jest-podatek-vat-zasady-jego-dzialania
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Eurozone.svg/291px-Eurozone.svg.png
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Zadanie 16. (3 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 16. 

Ustanawia się obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa 

Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie 

zastępując go jednak.                                                Źródło: https://www.arslege.pl/obywatelstwo-unii/k40/a10659/ 

 

Na podstawie tekstu uzupełnij zdania - wpisz nazwę miejscowości (A), rok (B) oraz uprawnienia (C). 

Powyższy zapis dotyczący obywatelstwa Unii Europejskiej został wprowadzony przez Traktat                     

z (A)……………………..…… w roku (B)  ………………. . Obywatele Unii mają między innymi prawo                    

do (C)………………………... i ……………………… na terytorium państw członkowskich. 

 

Zadnie 17. (1 p.) 

Materiał źrodłowy do zadania 17. 
W rozumieniu art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokołu Nowojorskiego, (…) jest osobą, która spełnia 

następujące warunki: przebywa poza swoim krajem pochodzenia, żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem ze 

względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne, z powodu tej 

obawy nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju pochodzenia, nie zachodzą wobec niej klauzule 

wyłączające.                                                                 Źródło: http://www.ngo.pl/files/openborders/public/publikacje_pl/status_pol_a5.pdf 

 
Podaj jak określa się w prawie miedzynarodowym osobę, ktorą opisano w tekście źródłowym. 

Nazwa -……………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 18. (1 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 18. 
Konflikt wokół Osetii (…) nasilił się wiosną 2008 roku. W 2007 roku władze (A) zaoferowały Osetii Południowej 

utworzenie autonomicznej republiki wchodzącej w skład (A), jednak oferta ta została odrzucona przez władze osetyńskie. 

Rok później, gdy w lutym Kosowo ogłosiło swoją niepodległość, zachęciło to władze osetyńskie do działania. Eduard 

Kokojty, prezydent Osetii Południowej, zapowiedział wtedy zwrócenie się do Federacji Rosyjskiej o uznanie regionu              

za część Rosji. Wówczas władze w Tbilisi przyjęły plan o zbrojnym zajęciu terytorium Osetii.                                                                                
Źródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/905914 
 

Podaj nazwę państwa, które w tekście oznaczono literą A. 

Nazwa państwa - ……………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 19. (1 p.) 

Materiały źródłowe do zadania 19. 

 

https://www.arslege.pl/obywatelstwo-unii/k40/a10659/
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Tunezja, Egipt, Libia, Jemen i Syria to czołowi, ale nie wszyscy "aktorzy" rewolucji, która rozlała się na cały 

region, wiele rządów musiało pójść na ustępstwa. 2011 rok upłynął na świecie pod znakiem protestów, które 

zostały zapoczątkowane przez samospalenie biednego straganiarza. Abstrakcyjna "osoba protestująca" została 

człowiekiem roku magazynu "Time Źródło: na podstawie http://wiadomosci.wp.pl/kat,131274,title,Ten-czlowiek-zmienil-swiat-a-pracowal-w-

warzywniaku,wid,14089287,wiadomosc.html?ticaid=1187c2ło: 
 

Podaj nazwę, którą określa się wydarzenia przedstawione w źródłach. 

Nazwa rewolucji - ……………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 20. (2 p.) 

Materiały źrodłowe do zadania 20. 

 
Źródło: http://bi.gazeta.pl/im/3c/83/fb/z16483132Q,Tu-zyja.jpg 

 
To fenomen historyczny. Od początku wyodrębnili się jako obca na tamtym terenie - bo indoeuropejska - grupa 

etniczna, nie posiadali swojego państwa. Mieli tradycję księstw, które stale walczyły między sobą o wpływy w regionie                          

i z zewnętrznymi przeciwnikami. W historii tkwi fenomen ich waleczności. Od końca lat 80-tych ub. wieku, czyli                     

od operacji Al-Anfal, kiedy Saddam Husajn użył wobec nich broni chemicznej, nie toczyli otwartej wojny aż do teraz.  

Nie spodziewali się ataku ze strony Państwa Islamskiego. Uważali, że bojownicy uderzą na południe, czyli na terytoria 

szyickie. Atak jednak przypuszczono na Mosul, potem na Ibril.  Musieli się bronić.   
źródło: na podstawie: http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-kim-sa-i-o-co-walcza,nId,2182297 

 

20.1. Podaj nazwę narodu, o którym mowa w tekście. 

Nazwa- …………………………………………………………………………………….. 

 

20.2. Podaj nazwę narodu, który również nie posiada własnego państwa, a zamieszkuje na obszarze 

zaznaczonym literą A. 

Nazwa- ………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 21. (1 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 21. 
W latach 60. i 70. minionego wieku byli nimi na ogół młodzi ludzie z klasy średniej, Europejczycy i Amerykanie. 

W latach 80. i 90. najliczniejszą grupą byli młodzi Palestyńczycy z biednych rodzin, zrazu świeccy, potem coraz częściej 

islamiści. Liczną i znaczącą mniejszość stanowili też hinduistyczni Tamile ze Sri Lanki. Ale zamachowcy z WTC byli 

znów z klasy średniej, z Arabii Saudyjskiej, a ich islamizm był świeżej daty. Dziś najliczniejszą grupę stanowią 

samobójcy, Syryjczycy i Irakijczycy, ale o nich niewiele wiadomo: wysadzają się w powietrze, zanim ktoś ich zbada. 
Źródło: na podstawie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1644970,1,  

 

Podaj nazwę, którą określa się ludzi opisanych w materiale źródłowym. 

Nazwa- ………………………………………………………………………………………. 

 

A 

http://wiadomosci.wp.pl/query,egipt,szukaj.html
http://wiadomosci.wp.pl/query,libia,szukaj.html
http://wiadomosci.wp.pl/query,syria,szukaj.html
http://konflikty.wp.pl/kat,1023303,title,Wybrano-Czlowieka-Roku-zostal-nim,wid,14082864,wiadomosc.html
http://konflikty.wp.pl/kat,1023303,title,Wybrano-Czlowieka-Roku-zostal-nim,wid,14082864,wiadomosc.html
http://wiadomosci.wp.pl/kat,131274,title,Ten-czlowiek-zmienil-swiat-a-pracowal-w-warzywniaku,wid,14089287,wiadomosc.html?ticaid=1187c2ło
http://wiadomosci.wp.pl/kat,131274,title,Ten-czlowiek-zmienil-swiat-a-pracowal-w-warzywniaku,wid,14089287,wiadomosc.html?ticaid=1187c2ło
http://bi.gazeta.pl/im/3c/83/fb/z16483132Q,Tu-zyja-Kurdowie.jpg
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1644970,1,kim-jest-wspolczesny-terrorysta.read
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Zadanie 22. (2 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 22. 

  
22.1 Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenie, dotyczące formy pieniądza, którą  przedstawiono w materiale 

źródłowym,  jest prawdziwe, czy fałszywe. Podkreśl odpowiednią literę P - prawda lub F - fałsz. 

Karty kredytowe to pieniądz bezgotówkowy. P F 

Inną formą pieniądza bezgotówkowego są banknoty. P F 

 

Zadanie 23. (1 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 23. 
Jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą, wyodrębniona prawnie, organizacyjnie, terytorialnie                 

i ekonomicznie, obejmująca zasoby ludzkie, finansowe, zasoby materialne i niematerialne . Może prowadzić działalność 

handlową, usługową lub produkcyjną. Posiada zdolność do czynności prawnych, a jej ustrój i forma jest określona                

w danym systemie prawnym. Jej jest działalność przynosząca zyski ze sprzedaży produktów i usług.  
Źródło: na podstawie https://mfiles.pl/pl/index.php/  

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

Organizacją opisaną w materiale źródłowym nie jest 
A. sklep   B. partia polityczna  C. samorząd terytorialny   D. bank 

       

Zadanie 24. (4 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 24. 
 Postawy badanych, którzy w kwestii przyjmowania w Polsce uchodźców 

z rejonów objętych konfliktem zbrojnym 

 

Akceptują choćby czasowe udzielenie 

schronienia 

Sprzeciwiają się udzieleniu schronienia 

w procentach 

Styczeń 2016 Luty 2016 Styczeń 2016 Luty 2016 

Akceptacja przyjmowania 

uchodźców  spoza Europy 

66 60 4 3 

Sprzeciw wobec przyjmowania 

uchodźców spoza  Europy 

27 32 94 96 

Akceptacja przyjmowania 

uchodźców z Ukrainy 

86 83 44 43 

Sprzeciw wobec przyjmowania 

uchodźców z Ukrainy 

10 11 49 52 

Pominięto odpowiedzi trudno powiedzieć.                                                                 Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_024_16.PDF 

 

Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenie, dotyczące uchodźców, które przedstawiono w materiale źródłowym,   

są prawdziwe czy fałszywe. Podkreśl odpowiednią literę P - prawda lub F - fałsz. 
A. Większość ankietowanych Polaków nie akceptuje przyjmowania przez Polskę uchodźców z terenów 

objętych konfliktem zbrojnym. 

P F 

B. Niechęć wśród ankietowanych do przyjmowania uchodźców z terenów objętych wojną jest mniejsza 

w przypadku uchodźców z Ukrainy niż w przypadku uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. 

P F 

C. We wszystkich badanych kategoriach wzrosła akceptacja czasowego udzielenia schronienia 

uchodźcom. 

P F 

D. Największy wzrost sprzeciwu wśród ankietowanych obserwujemy w kategorii uchodźców spoza 

Europy. 

P F 

 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_gospodarcza
https://mfiles.pl/pl/index.php/Czynno%C5%9B%C4%87_prawna
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zysk
https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorstwo
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_024_16.PDF
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Zadanie 25. (2 p.) 

Materiały źródłowe do zadania 25. 

(A) odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, (A) 

opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – założenia polityki pieniężnej. 
Źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_.html 

 

(B) zorganizowany w formie samodzielnego przedsiębiorstwa czerpiącego dochody z wykonywania operacji 

bankowych. Ponadto, sam decyduje o zawieranych transakcjach, a więc tworzy swoją politykę bieżącą                      

i długookresową.      Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/  

 

Do każdej litery dopisz nazwę rodzaju banku oraz instytucji finansowej.  

 

A.- ……………………………………………………………………………………………… 

B.- ……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 26. (4 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 26. 

Według firmy badawczej Almares w trzecim kwartale tego roku udział szarej strefy wyrobów tytoniowych 

osiągnął poziom 17 proc., czyli był najwyższy od co najmniej czterech lat. W sześciu województwach                       

z nielegalnego źródła pochodzi ponad jedna piąta papierosów. 

 

 
                                                                                             Źródło: http://www.biztok.pl/gospodarka/zalamanie-wplywow-z-akcyzy-szara-strefa-kwitnie_a19547 

 

Rozstrzygnij, czy podane stwierdzenie, dotyczące szarej strefy , którą przedstawiono w materiale źródłowym,  

są prawdziwe czy fałszywe. Podkreśl odpowiednią literę P - prawda lub F- fałsz. 

 

A. Szara strefa jest większa w województwach wschodnich niż zachodnich. 

 

P F 

B. Najwięcej papierosów prawie 60 % pochodzi z nielegalnych źródeł                

w województwie warmińsko - mazurskim. 

P F 

C. Najmniejszy udział szarej strefy występuje województwie pomorskim                  

i wynosi około 2 % . 

P F 

D. Wynik wyższy od średniej krajowej w III kwartale ma 7 województw. 

 

P F 

 

 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html
https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorstwo
https://mfiles.pl/pl/index.php/Doch%C3%B3d
https://mfiles.pl/pl/index.php/Transakcja
https://mfiles.pl/pl/index.php/
http://www.biztok.pl/gospodarka/zalamanie-wplywow-z-akcyzy-szara-strefa-kwitnie_a19547
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Zadanie 27. (3 p.) 

Materiały źródłowe do zadania 27. 

A. Rodzaj bezrobocia, które występuje, gdy umiejętności, wiedza i poziom wykształcenia bezrobotnych nie 

odpowiadają potrzebom rynku. Spowodowane jest koniecznością znacznych zmian kwalifikacji pracowników, 

wywołanych innowacjami technologicznymi lub kurczeniem się określonych dziedzin produkcji. Źródłem (A) 

może być upadek niektórych branż czy gałęzi, zmiana struktury gospodarki narodowej. 
Źródło: http://www.rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.86 

B. Rodzaj bezrobocia, które tworzą osoby pozbawione pracy tylko w krótkim czasie. Jest rezultatem ruchu 

zatrudnionych na rynku pracy. Bezrobocie ( B) związane jest ze zmianą lub poszukiwaniem nowego, lepszego 

zatrudnienia lub przenoszeniem się osób do innej miejscowości. W gospodarce, której struktura siły roboczej 

oraz liczba oferowanych miejsc pracy zmieniają się nieustannie, występowanie bezrobocia (B) jest normalne           

i  nie pociąga za sobą dużych kosztów społecznych.               Źródło: http://www.rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.83 

C. Typ bezrobocia, który występuje w sytuacji, gdy pewna grupa osób bezrobotnych nie podejmuje żadnej 

pracy z własnego wyboru. Powodem (C) jest niechęć do zatrudnienia mogą być nieakceptowane przez osoby 

pozostające bez pracy okoliczności lub warunki pracy, zbyt niskie wynagrodzenie lub inne subiektywne 

względy.                                                                                                        Źródło: http://www.rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.82 

 

Do każdej litery dopisz nazwę właściwego rodzaju bezrobocia.  

A.- ……………………………………………………………………………………………… 

B.- ………………………………………………………………………………………………. 

C.- ………………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 28. (1 p.) 

Materiał źródłowy do zadnia 28 

 
Źródło: https://www.google.pl/search?q=inflacja&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiw8efG_NPRAhUDuRoKHVc0AH0Q_AUIBygC&dpr=1#imgrc=eRlLp8G6TXa_cM%3A 

 

Jest to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły 

nabywczej pieniądza krajowego.                                                           Źródło: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika 

 

Podaj nazwę zjawiska ekonomicznego przedstawionego w materiałach źródłowych. 

Nazwa - ……………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 29. (1 p.) 

Materiał źródłowy do zadania 29.  

Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.                                     Źródło: https://prawa.uokik.gov.pl/ 

 

Podaj nazwę osoby, którą opisano w materiale źródłowym. 

Nazwa- ………………………………………………………………………………………. 

http://www.rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.86
http://www.rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.83
http://www.rynekpracy.pl/slownik_1.php/wpis.82

