XIII KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ
TEST ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
ZADANIA PRZYKŁADOWE
1. Rozwiązanie tego testu powinno zająć ci nie więcej niż 30 minut.
2. Rozwiąż zadania na podstawie informacji zawartych w materiałach zamieszczonych w tym arkuszu oraz źródłach wskazanych w zakresie wymagań konkursowych. O ile nie jest powiedziane inaczej, podane polecenia dotyczą Polski.
3. W każdym zadaniu zaznacz tylko jedną odpowiedź. Zanim to zrobisz, przeanalizuj wszystkie podane odpowiedzi i zwróć uwagę, aby zaznaczyć najpełniejszą z nich.
4. W przypadku zauważenia błędu napisz do nas na kwoie@ceo.org.pl – postaramy się jak najszybciej go poprawić, publikując zaktualizowaną wersję testu przykładowego.
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.
Zadanie 1. (0-1)
Wskaż, z iloma państwami graniczy na lądzie kraj, który obecnie (tj. na dzień etapu wojewódzkiego) sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
Zadanie 2. (0-1)
Do której frakcji w Parlamencie Europejskim należą europosłowie wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości?
A. Europejska Partia Ludowa
C. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
B. Europa Narodów i Wolności
D. Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
Zadanie 3. (0-1)
Na fali kryzysu ekonomicznego oraz imigracyjnego w społeczeństwach Unii Europejskiej zwiększyło się poparcie dla partii skrajnych: populistycznych, ksenofobicznych, faszyzujących. Poniżej wskazano niektóre z
nich. Przypisz nazwy partii do państw w których działają.
1. Front Narodowy
a. Wielka Brytania
2. Podemos
b. Grecja
3. Syriza
c. Hiszpania
4. Jobbik
d. Włochy
5. UKIP
e. Węgry
f. Niemcy
g. Francja
A. 1-b; 2-d; 3-e; 4-f; 5-a
C. 1-f; 2-c; 3-b; 4-a; 5-g
B. 1-e; 2-d; 3-g; 4-e; 5-f
D. 1-g; 2-c; 3-b; 4-e; 5-a
Zadanie 4. (0-1)
Wskaż przewodniczącego Komisji Europejskiej w kadencji 2014-2019.
A. Mark Rutte
B. Donald Tusk
C. Martin Schulz

D. Jean-Claude Juncker

Zadanie 5. (0-1)
Które z poniższych instytucji podejmują decyzje w oparciu o zasadę wspólnotową?
1. Parlament Europejski
2. Komisja Europejska
3. Rada Europejska
4. Rada Unii Europejskiej
A. 1
B. 1, 2
C. 1, 2, 3
D. 1, 2, 3, 4
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Zadanie 6. (0-1)
Której ze swobód, z jakich korzystają obywatele większości państw Unii Europejskiej, bezpośrednio zagraża
tzw. kryzys migracyjny w Europie?
A. swobodzie przepływu towarów pomiędzy państwami UE
B. prawu do zamieszkania w dowolnym państwie członkowskim
C. wolności przemieszczania się w ramach układu z Schengen
D. prawu do korzystania z pomocy konsularnej dowolnego państwa członkowskiego podczas pobytu poza Unią Europejską
Zadanie 7. (0-1)
W którym z poniższych państw jest krajem członkowskim UE, w którym obowiązującą walutą nie jest euro?
A. Słowenia
B. Chorwacja
C. Macedonia
D. żadne z powyższych
Zadanie 8. (0-1)
Oceń, czy poniższe zdanie jest prawdziwe, czy też fałszywe.
Polska jest zwolennikiem zawarcia Transatlantyckiego Porozumienia na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP).
A. prawda
B. fałsz
Zadanie 9. (0-1)
Kasia kupiła w sklepie internetowym bluzkę. Po jej otrzymaniu okazało się, że wygląda inaczej niż w opisie
zaprezentowanym w sklepie internetowym i postanowiła zwrócić towar. Kto poniesie koszt wysyłki towaru
przez Kasię?
A. sprzedawca, ponieważ wprowadził Kasię w błąd poprzez umieszczenie opisu niezgodnego z rzeczywistością
B. sprzedawca, ponieważ prawo zobowiązuje sprzedawcę do pokrycia kosztu zwrotu towaru w przypadku umów
zawieranych na odległość
C. Kasia, ponieważ prawo zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztu zwrotu towaru w przypadku umów zawieranych na odległość
D. Kasia, o ile sprzedawca nie zadeklaruje chęci poniesienia tych kosztów, ponieważ prawo nie zobowiązuje sprzedawcy do pokrycia kosztu zwrotu towaru w przypadku umów zawieranych na odległość
Zadanie 10. (0-1)
Czy sprzedawca w sklepie internetowym jest zobowiązany do udzielania gwarancji na sprzedawany towar?
A. tak
B. nie
Zadanie 11. (0-1)
W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na podpisywanie ze swoimi współpracownikami
umów cywilnoprawnych, nazywanych przez niektórych umowami „śmieciowymi”, a przez innych „elastycznymi formami zatrudnienia”. Który z poniższych punktów dotyczy firm, które decydują się na podpisanie ze
swoimi współpracownikiem umowy zlecenie?
A. zakaz rozwiązania umowy z ciężarną współpracowniczką
B. obowiązek udzielenia współpracownikowi płatnego urlopu wypoczynkowego
C. obowiązek wypłaty wynagrodzenia współpracownikowi za pracę na pełen etat w wysokości nie niższej niż
przewiduje to ustawa
D. żadne z powyższych
Zadanie 12. (0-1)
Opierając się na informacjach zawartych w kursie „How to build a start-up?”, wskaż które zdania są prawdziwe (P), a które fałszywe (F).
1. Cechą charakterystyczną szablonu modelu biznesowego jest formułowanie hipotez i ich weryfikowanie poprzez badanie potencjalnych klientów.
2. Jednym z poważniejszych błędów założycieli start-up-ów jest kopiowanie rozwiązań stosowanych w dużych
firmach (np. struktury organizacyjnej firmy).
3. Produkt oferowany przez start-up powinien być odpowiedzią na potrzeby i/lub problemy jego potencjalnych klientów.
4. Tworzenie modelu biznesowego zgodnego z szablonem modelu biznesowego odbywa się podczas opracowywania biznesplanu.
A. P: 1, 2, 3; F: 4
B. P: 1, 3; F: 2, 4
C. P: 1, 3, 4; F: 2
D. P: 2, 4; F: 1, 3
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Zadanie 13. (0-1)
Opierając się na definicji z kursu „How to build a start-up?”, odpowiedz na pytanie: przykładem charakterystycznym dla jakiego rodzaju rynku są aukcje Allegro oraz wyszukiwarka Google?
A. jednostronny: aukcje Allegro, wyszukiwarka Google
B. jednostronny: aukcje Allegro; wielostronny: wyszukiwarka Google
C. jednostronny: wyszukiwarka Google; wielostronny: aukcje Allegro
D. wielostronny: wyszukiwarka Google, aukcje Allegro
Zadanie 14. (0-1)
Który z poniższych produktów jest w największym stopniu produktem skierowanym dla rynku wielostronnego?
A. iPad
B. Facebook
C. Samsung Galaxy s6
Zadanie 15. (0-1)
Radio TokFM (radio publicystyczno-informacyjne) jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch firm: wydawcy
Gazety Wyborczej oraz wydawcy tygodnika Polityka. W wyniku realizacji partnerstwa jakiego rodzaju
(między wydawcami Polityki i Gazety Wyborczej) funkcjonuje radio TokFM?
A. konkuperacja (coopetition)
B. sojusz strategiczny (strategic alliance)
C. partnerstwo internetowe (traffic partnership)
D. wspólny rozwój biznesu (joint business development)
Zapoznaj się z poniższym opisem rynku prasy codziennej i, jeśli będzie to zasadne, wykorzystaj go do rozwiązania zadań 16-19.
Wykres 1: Popyt i podaż prasy codziennej w 2014 r.
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Wykres 2: Popyt i podaż - uproszczenie
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Ceny pojedynczego wydania pokazano w kwotach brutto. Krzywa podaży uwzględnia, że wydawca będzie musiał odprowadzić podatek VAT
od uzyskanych wpływów ze sprzedaży. Stawka podatku VAT dla prasy codziennej wynosi 8%.
O ile w treści polecenia nie jest stwierdzone inaczej przyjmij, że prasa codzienna, wydawana od poniedziałku do soboty, jest dobrem jednorodnym (tj. dla czytelnika nie jest ważne, jaką gazetę kupi, a tylko to, że będzie to gazeta).
Opracowanie własne, z wykorzystaniem danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz GUS. Powyższa symulacja powstała przy
następujących założeniach: dane o faktycznej średniej dziennej sprzedaży prasy codziennej i średniej cenie wydania dotyczą Polski w 2014 r.

Zadanie 16. (0-1)
Który z poniższych czynników spowoduje, w sposób najbardziej bezpośredni, wzrost podaży dziennika Polska The Times?
A. spadek ceny papieru
B. wzrost dochodów Polaków
C. wzrost ceny Rzeczpospolitej
D. przewidywany wzrost czytelnictwa dzienników w przyszłości
Zadanie 17. (0-1)
Dokończ zdanie.
Jeśli cena "Super Expressu" spadłaby, wtedy - przy innych czynnikach bez zmian - …
A. popyt na "Fakt" wzrósłby.
C. popyt na "Fakt" nie zmieniłby się.
B. popyt na "Fakt" spadłby.
Zadanie 18. (0-1)
Która strona rynku prasy odnosi większe korzyści z tytułu istnienia tego rynku? Odpowiedz na podstawie
zawartości wykresu 2.
A. konsumenci
B. producenci
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Zadanie 19. (0-1)
Która strona rynku prasy zyskałaby na obniżeniu stawki podatku VAT od prasy codziennej? Wskazując poprawną odpowiedź odwołaj się do wykresu 1 i przyjmij, że kwota podatku VAT dla każdej ceny gazety jest
stała.
A. konsumenci
C. obie strony
B. producenci
D. żadna ze wskazanych stron
Zadanie 20. (0-1)
W 2015 r. w Polsce wystąpiła deflacja wynosząca 0,8% (dane wstępne). Czy, biorąc pod uwagę również inne
parametry makroekonomiczne, uzasadnione jest stwierdzenie, że Polska znalazła się w spirali deflacyjnej?
A. tak
B. nie
Zadanie 21. (0-1)
Jaki odsetek dochodu generowanego w Europie przypada 10% najbogatszych mieszkańców kontynentu?
Odpowiedź oprzyj na danych przedstawionych przez Thomasa Pikkety'ego.
A. Mniej niż 10%
B. 10%-30%
C. 30%-50%
D. Ponad 50%
Zadanie 22. (0-1)
13 listopada 2015 r. miały miejsce ataki terrorystyczne w Paryżu. Wśród komentarzy osób publicznych, potępiających zamachowców i wyrażających współczucie ofiarom, formułowano zdanie "Wszyscy jesteśmy
Francuzami" - analogiczne do komentarzy następujących po atakach terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon. W którym roku miały miejsce zamachy na World Trade Center i Pentagon?
A. 2001
B. 2003
C. 2005
D. 2015
Zadanie 23. (0-1)
W którym z poniższych referendów ogólnokrajowych odnotowano najniższą frekwencję?
A. referendum nt. przyjęcia Konstytucji RP
B. referendum ws. akcesji Polski do Unii Europejskiej
C. referendum nt. powszechnego uwłaszczenia I o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego
D. referendum w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku
do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa
podatkowego
Zadanie 24. (0-1)
Który z poniższych organów stwierdza o ważności wyborów parlamentarnych?
A. Prezydent RP
B. Sąd Najwyższy
C. Trybunał Konstytucyjny
D. Państwowa Komisja Wyborcza
Zadanie 25. (0-1)
Jednym z flagowych projektów społecznych rządu Prawa i Sprawiedliwości jest tzw. projekt 500+, za którego
przygotowanie współodpowiedzialny był minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wskaż, kto w styczniu
2016 r. pełnił tę funkcję.
A. Anna Zalewska
C. Elżbieta Rafalska
B. Paweł Szałamacha
D. Mateusz Morawiecki
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Zad. Odp. Umiejętności

Wiadomości

Źródła

Komentarz

1. A

odtwarzanie posia- mapa polityczna świata; instytucje (Rada Europejska, Ra- Przekazy medialne.; Atlas.;
danych informacji; da, Parlament, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy): zadania, kompetencje, skład, powołanie, zasady działania; ;

2. C

selekcjonowanie;

instytucje (Rada Europejska, Rada, Parlament, Komisja, Przekazy
medialne, Odpowiedz C jest poprawna, ponieważ jak podano w źródle, w skład frakcji z
Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy): za- http://www.ecrg.pl/pl/nasza_grupa/;
Polski wchodzą europosłowie PiS.
dania, kompetencje, skład, powołanie, zasady działania; ;

3. D

łączenie;

problemy i wyzwania stojące przed UE; kryzys lat 2009- Program 1 Polskiego Radia, Czy partie Odpowiedz D jest poprawna, ponieważ o państwach w których działają następuobecnie (aspekty gospodarcze, społeczne, polityczne); ;
skrajnej prawicy i lewicy przejmą władzę jące partie mowa np. w następujących fragmentach materiału źródłowego: 1.
w Europie?;
Front Narodowy (4'15"-4'25"), 3. Syriza (0'15"-0'20"), 5. UKIP (4'50"-5'00").

4. D

selekcjonowanie;

instytucje (Rada Europejska, Rada, Parlament, Komisja, Przekazy medialne;
Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy): zadania, kompetencje, skład, powołanie, zasady działania; ;

5. B

wskazywanie
kładów;

przy- ;

6. C

wskazywanie
ków;

skut- obywatelstwo: obywatelstwo UE a państwowe, prawa Przekazy medialne;
obywateli UE, wpływ obywateli na UE; ;

7. B

odczytywanie poda- Unia Gospodarcza i Walutowa: geneza, etapy budowy, Europa w 12 lekcjach, s. 25;
nych informacji; se- kryteria członkostwa (bez wartości liczbowych), członkolekcjonowanie;
wie, organy (Europejski Bank Centralny, Eurosystem a
Eurogrupa); ;

8. A

uogólnianie;

9. D

odtwarzanie posia- sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa;
danych informacji;

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen- Odpowiedz D jest poprawna, ponieważ zgodnie z źródłem "Koszty związane z
tów, Vademecum konsumenta, s. 20. ;
odesłaniem towaru musisz pokryć z własnej kieszeni, chyba że przedsiębiorca
zgodził się je ponieść [...]".

odtwarzanie posia- gwarancja;
danych informacji;

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen- Odpowiedz B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła gwarancja to "dotów, Vademecum konsumenta, s. 6.;
browolne zobowiązanie przedsiębiorcy [...]".

10. B

Klucz odpowiedzi

Europa w 12 lekcjach: s. 13-14;

Odpowiedz A jest poprawna, ponieważ między 01.01.2016 a 30.06.2016 prezydencję sprawuje Holandia, która na lądzie graniczy z Belgią i Niemcami.

Odpowiedz D jest poprawna, ponieważ w 2014 r. funkcję przewodniczącego KE
objął Jean-Claude Juncker, zastępując José Manuela Barroso.
Odpowiedz B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Komisja ma
sporą niezależność w sprawowaniu swej funkcji. Do zadań Komisji należy reprezentowanie interesów całej UE, co oznacza, że nie może przyjmować poleceń od
rządów poszczególnych państw." Z kolei Parlament Europejski reprezentuje podziały pod względem ideologicznym, a nie narodowym (m.in. europosłowie nie
mogą tworzyć frakcji o charakterze narodowym - w każdej frakcji muszą znaleźć
się posłowie z min. 7 państw). Ponadto obie rady (Rada Europejska i Rada UE)
składają się z przywódców państw / przedstawicieli rządów, co wskazuje na zasadę narodową.
Odpowiedz C jest poprawna, ponieważ w wyniku niekontrolowanego napływu
imigrantów państwa członkowskie przywracają kontrole na granicach (np. słoweńsko-węgierskiej, niemiecko-austriackiej, niemiecko-czeskiej).
Odpowiedz A jest błędna, ponieważ Słowenia przystąpiła do strefy euro w 2013 r.
Odpowiedz B jest poprawna, ponieważ Chorwacja jest członkiem UE od
01.07.2013 r. i do 2016 r. nie przystąpiła do strefy euro.
Odpowiedz C jest błędna, ponieważ Macedonia nie jest krajem członkowskim
UE.

współpraca bez akcesji (kraje stowarzyszone, polityka są- Instytut Spraw Publicznych, TTIP w pi- Odpowiedz A jest poprawna, ponieważ zgodnie ze źródłem Polska należy do tzw.
siedztwa, partnerstwo eurośródziemnomorskie, Europejski gułce;
grupy "Friends of TTIP", która zrzesza zwolenników podpisania TTIP.
Obszar Gospodarczy, TTIP); Unia Gospodarcza i Walutowa: geneza, etapy budowy, kryteria członkostwa (bez wartości liczbowych), członkowie, organy (Europejski Bank
Centralny, Eurosystem a Eurogrupa);
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Wiadomości

Źródła

Komentarz

11. D

odtwarzanie posia- obowiązki i prawa pracownika w różnych formach zatrud- Państwowa Inspekcja Prawy, Formy za- Odpowiedz D jest poprawna, ponieważ zgodnie ze źródłem wszystkie powyższe
danych informacji; nienia: umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, trudnienia,: s. 2, 9 , 10.;
obowiązku dotyczą pracodawcy, tj. podmiotu zawierającego ze swoim pracowniselekcjonowanie;
samozatrudnienie; ;
kiem umowę o pracę, a nie umowę cywilnoprawną.

12. A

streszczanie;

szablon modelu biznesowego (cele, elementy i zależności How to build a start-up : lekcja 1.;
między nimi, sposób tworzenia);

Odpowiedz A jest poprawna, ponieważ zgodnie ze źródłem celem szablonu modelu biznesowego jest wymyślenie modelu biznesowego, który potem będzie
mógł zostać spisany w formie biznesplanu („planowanie przed planowaniem”).
Pozostałe zdania są prawdziwe: metoda tworzenia szablonu polega na stawianiu
hipotez, które następnie są weryfikowane w badaniach klientów. Celem badania
jest zrozumienie potrzeb/problemów klientów, co ma służyć dostosowaniu produktu do ich potrzeb, tj. zwiększania atrakcyjności produktu dla klientów. Ponadto w źródle wielokrotnie jest powtarzane, że start-up nie jest mniejszą kopią dużej
firmy i nie można na ślepo stosować w nim rozwiązań rodem z dużych firm (np.
tych dotyczących struktury organizacyjnej).

13. D

uogólnianie;

grupa docelowa (charakterystyka grupy: potrzeby, korzy- How to build a start-up : lekcja 3.;
ści, oczekiwania, otoczenie; wiele grup docelowych, rodzaje rynków i ich przykłady: istniejący, odnowiony, nowy, skopiowany; charakterystyki rynków; rynki wielostronne);

Odpowiedz D jest poprawna, ponieważ zgodnie ze źródłem cechą charakterystyczną dla rynku wielostronnego jest zaplanowanie w modelu biznesowym kliku
grup docelowych. W obu przykładach mamy do czynienia z co najmniej dwoma
grupami docelowymi: w przypadku Allegro są to kupujący i sprzedający, w przypadku Google'a są to użytkownicy wyszukiwarki i reklamodawcy.

14. B

wskazywanie
kładów;

15. B

uogólnianie;

16. A

wskazywanie
ków;

Klucz odpowiedzi

przy- ;

Udacity, How to build a startup;

Odpowiedz B jest poprawna, ponieważ Facebook jest portalem społecznościowym kierowanym do co najmniej dwóch grup odbiorców: użytkowników jak i reklamodawców, a każdemu z odbiorców oferowany jest inny produkt (pierwszym platforma internetowa do komunikacji, drugim - powierzchnia reklamowa i reklama dopasowana do klienta). W stosunku do pozostałych odpowiedzi nie widać
jednoznacznie takich różnych grup odbiorców i różnych produktów.

partnerzy (wkład i rola partnerów, formy współpracy, ry- Udacity, How to build a startup: lekcja 7 Odpowiedz A jest błędna, ponieważ konkuperacja dotyczy wspólnego działania
zyko związane z partnerstwami i inwestorami, przykłady (Partners), slajdy 6-12.;
szerokiego grona konkurentów (a nie tylko 2 firm) w celu osiągnięcia korzyści dla
partnerstw); ;
całego rynku.
Odpowiedz B jest poprawna, ponieważ wydawcy konkurujący ze sobą na rynku
prasy założyli wspólne przedsięwzięcie na rynku radiowym (i tym samym weszli
na nowy rynek).
Odpowiedz C jest błędna, ponieważ partnerstwo internetowe dotyczy przekierowania konsumentów na daną stronę internetową.
Odpowiedz D jest błędna, ponieważ w przedsięwzięciu typu joint business development uczestniczą firmy dostarczające produkty komplementarne, a nie substytucyjne.
skut- czynniki wpływające na popyt i podaż; ;

Khan Academy, seria Krzywa podaży;

Odpowiedz A jest poprawna, ponieważ Podana odpowiedź jest przykładem
zmniejszenia kosztów jednostkowych, co przekłada się na przesunięcie w prawo
krzywej podaży.
Odpowiedz B jest błędna, ponieważ Wzrost dochodów konsumentów jest czynnikiem wpływającym na popyt, a nie na podaż.
Odpowiedz C jest błędna, ponieważ Zmiana cen produktów substytucyjnych
wpływa na popyt na dobro, a nie na podaż.
Odpowiedz D jest błędna, ponieważ Podany czynnik nie wpływa na podaż z uwagi na charakter dobra, jakim jest dziennik (nie jest to wyczerpywalny zasób, ale
coś powstającego co dzień od nowa).
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Zad. Odp. Umiejętności

Wiadomości

Komentarz

Khan Academy, seria Krzywa popytu;

Odpowiedz B jest poprawna, ponieważ Fakt i Super Express są przykładami dóbr
substytucyjnych: oferują bardzo podobną zawartość (spełniają podobne potrzeby)
w innym opakowaniu. Dla dóbr substytucyjnych zmiana ceny jednego dobra
wpływa na całą krzywą popytu na drugie dobro.

17. B

wskazywanie
ków;

18. A

porównywanie;

19. C

wskazywanie zależ- bezzwrotna strata społeczna; ;
ności;

20. B

interpretowanie;

21. C

odtwarzanie posia- opis zjawiska (rodzaje rozwoju: gospodarczy, społeczny, TED, Nowe spojrzenie na kapitał w XXI Odpowiedz C jest poprawna, ponieważ Zgodnie z informacją przedstawioną w
danych informacji; poziom rozwoju państw, HDI); przyczyny zróżnicowanego wieku;
źródle (ok. 2'30''), na najbogatszych 10% Europejczyków przypada między 35% a
poziomu rozwoju na świecie;
40% dochodu.

22. A

odtwarzanie posia- opis zjawiska (miejsca występowania, zaangażowane stro- KOSS cz. 2.: s. 104;
danych informacji; ny, kluczowe wydarzenia); ;

Odpowiedz A jest poprawna, ponieważ wskazane zamachy miały miejsce
11.09.2001 r.

23. D

porównywanie;

Odpowiedz D jest poprawna, ponieważ Frekwencja w referendum w 2015 r. wyniosła 8%, podczas gdy w pozostałych wskazanych referendach frekwencja wynosiła ponad 32%, 43% i 59%.

24. B

odtwarzanie posia- organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowni- Konstytucja RP: art. 101.;
danych informacji; czej: zadania, kompetencje, skład i cechy członków, zasady wyboru, sposoby działania i przypadki zakończenia
sprawowania funkcji, odpowiedzialność; ;

Odpowiedz B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy."

25. C

odtwarzanie posia- wydarzenia społeczne, polityczne i gospodarcze w Polsce i Przekazy medialne.;
danych informacji; na świecie z okresu od 1 września 2014 r.; ;

Odpowiedz C jest poprawna, ponieważ zgodnie z informacją opublikowaną w
przekazach medialnych "Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta
Rafalska ocenia, że „w większości” samorządy są przygotowane do wdrażania
programu „Rodzina 500 plus”." (por. np. http://wpolityce.pl/polityka/280716minister-rafalska-samorzady-w-wiekszosci-przygotowane-na-program-rodzina500-plus).

Klucz odpowiedzi

skut- dobra substytucyjne i komplementarne; ;

Źródła

nadwyżka konsumenta/producenta; ;

Khan Academy, seria Konsument i nad- Odpowiedz A jest poprawna, ponieważ miarą korzyści konsumentów i producenwyżka producenta;
tów (wydawców) jest - odpowiednio - nadwyżka konsumenta i nadwyżka producenta. W niniejszym zadaniu nadwyżka konsumenta jest polem powierzchni trójkąta wyznaczonego przez: od lewej - oś ceny układu współrzędnych, od dołu - linię jednolitej ceny rynkowej, od prawej/góry - krzywą popytu. Pole tego trójkąta
wynosi 1,5 mln zł (0,5 * 2 * 1,5). Nadwyżka producenta jest wyznaczona przez
pole trójkąta wyznaczonego przez: od lewej - oś ceny układu współrzędnych, od
góry - linię jednolitej ceny rynkowej, od prawej/dołu - krzywą podaży. Pole tego
trójkąta wynosi 0,75 mln zł (0,5 * 1 * 1,5).
Khan Academy, nagranie Opodatkowanie Odpowiedz C jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią materiału źródłowego,
i bezzwrotna strata społeczna;
podatek VAT jest uwzględniony w krzywej podaży. Jego obniżenie spowodowałoby wzrost możliwości dostarczenia przez wydawców liczby egzemplarzy prasy
przy każdej cenie, tj. przesunięcie krzywej podaży w prawo. W wyniku tego przesunięcia nastąpiłby wzrost liczby sprzedawanych gazet i spadek ceny. Ponieważ
figury reprezentujące nowe nadwyżki konsumenta i producenta są podobne do
oryginalnych figur, tylko większe, zarówno producenci jak i konsumenci odnotowują korzyść z obniżenia stawki podatku.

mechanizm powstawania i skutki: deflacji, hiperinflacji, Khan Academy, seria Scenariusze infla- Odpowiedz B jest poprawna, ponieważ spirala deflacyjna powstaje, gdy w sytustagflacji; ;
cyjne i deflacyjne;
acji deflacji konsumenci odkładają decyzje o zakupach, co zmniejsza popyt,
wpływa na zmniejszenie wielkości podaży, powoduje spadek zatrudnienia i w
efekcie spadek dochodów skutkujący dalszym spadkiem popytu i w efekcie spadkiem cen. W Polsce występuje deflacja, ale: bezrobocie jest najniższe od kilku lat
a konsumpcja rośnie.

referendum: funkcja, procedura zarządzania, przypadki Przekazy medialne;
stosowania; ;
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