
Strona 1 z 6 

 

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej jest ponadwojewódzkim konkursem  
przedmiotowym z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych 
gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu realizowanym w roku szkolnym 2017/2018 przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej na zlecenie właściwych Kuratorów Oświaty  
w woj. podlaskim i wielkopolskim. 

XV KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 

TEST ETAPU REJONOWEGO, 9 STYCZNIA 2018 R. 

ARKUSZ ZADAŃ 

1. Sprawdź, czy arkusz z zadaniami zawiera 6 stron. 

2. Masz 75 minut na rozwiązanie zadań i przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Ocenie podlega tylko karta 

odpowiedzi. 

3. 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. 

4. W każdym zadaniu zaznacz tylko jedną odpowiedź. Zanim to zrobisz, przeanalizuj wszystkie podane odpowiedzi 

i zwróć uwagę, aby zaznaczyć najpełniejszą z nich. 

5. Odpowiedź na dane zadanie zamknięte zaznacz dokładnie zamalowując kratkę znajdującą się po lewej stronie 

litery odpowiedzi, np. gdy wybrałeś A: 

 

Kratka powinna być zamalowana jak najpełniej. Staraj się nie wykraczać poza jej obręb. 

Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź zaznacz kółkiem i zamaluj właściwą: 

 

Zwróć uwagę, żeby kółko nie wkraczało w obręb kratek innego zadania. Błędną odpowiedź możesz poprawić 

tylko raz (w jednym zadaniu może być tylko jedno kółko). W innym wypadku otrzymasz 0 punktów za zadanie. 

 

 

 

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. 

Zadanie 1. (0-1) 

Czy zasada samorządności, zgodnie z którą władza publiczna powinna być w Polsce sprawowana również 

przez samorządy terytorialne, jest zagwarantowana przez Konstytucję RP? 

A. tak B. nie 

Zadanie 2. (0-1) 

Która z poniższych kwestii jest w szerszym zakresie uregulowana w Konstytucji RP? 

A. obowiązki obywatelskie B. prawa i wolności obywatelskie 

Zadanie 3. (0-1) 

Czy w zakresie o którym mowa w powyższym zadaniu, polska konstytucja jest zgodna z zaleceniami dotyczą-

cymi zakresu tematycznego konstytucji sformułowanymi przez prof. Ewę Łętowską w publikacji „Po co lu-

dziom konstytucja”? 

A. tak B. nie 

Zadanie 4. (0-1) 

Czy zdaniem prof. Ewy Łętowskiej wyrażonym w publikacji „Po co ludziom konstytucja”, pojawienie się prze-

pisu w ustawie zasadniczej jest równoznaczne z osiągnięciem stanu określonego przez ten przepis w świecie 

realnym (np. czy samo zapisanie w konstytucji, że Polska jest państwem prawa, oznacza, że Polska jest pań-

stwem prawa)?  

A. tak B. nie C. publikacja nie porusza tej kwestii 
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Zadanie 5. (0-1) 

Które z poniższych działań, zdaniem prof. Ewy Łętowskiej, przyczyniają się do zapewnienia przestrzegania 

konstytucji tak, by nie pozostała ona jedynie zbiorem pustych haseł? 

A. istnienie instytucji kontrolujących jej przestrzeganie, np. Trybunału Konstytucyjnego czy Rzecznika Praw Oby-

watelskich 

B. możliwość powoływania się przez obywateli bezpośrednio na przepisy konstytucji, a nie tylko szczegółowe prze-

pisy aktów prawnych niższego rzędu 

C. żadne z wymienionych w odpowiedziach A i B 

D. oba wymienione w odpowiedziach A i B 

Zadanie 6. (0-1) 

Która z poniższych zasad postępowania organów władzy ma na celu realizację zasady państwa prawa? 

A. zasada nienakładania na obywateli obowiązków nadmiernie uciążliwych względem skutku, który powinny osią-

gnąć 

B. rekompensowanie szkód wyrządzonych obywatelowi przez administrację publiczną w związku z realizacją celów 

ważnych dla ogółu społeczeństwa 

C. żadna z wymienionych w odpowiedziach A i B 

D. obie wymienione w odpowiedziach A i B 

Zadanie 7. (0-1) 

Wskaż, kto może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

A. obywatel polski 

B. organizacja obywatelska 

C. cudzoziemiec, wobec którego działania prowadzą polskie władze 

D. wszystkie podmioty wskazane w odpowiedziach A, B, C 

Zadanie 8. (0-1) 

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje działania związane z dostępem do edukacji? 

A. tak 

B. nie, ponieważ jest to domena Rzecznika Praw Dziecka 

C. nie 

Zadanie 9. (0-1) 

Kto w grudniu 2017 r. sprawował funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich? 

    

A B C D 

Źródło (w kolejności przypadkowej): spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl, RPO, Wp.pl, BRPD z dn. 15.12.2017 r. 

Zadanie 10. (0-1) 

Jaką rolę pełni Rzecznik Finansowy? 

A. nakłada kary na instytucje finansowe 

B. uczestniczy w sporach między klientami i instytucjami finansowymi 

C. wiążąco rozstrzyga spory między klientami a instytucjami finansowymi 

D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

  

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/pelnomocnik-rzadu-do-spraw-spoleczenstwa-obywatelskiego-pelnomocnik-rzadu-do-spraw-rownego
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zdjecia-rzecznika
https://wiadomosci.wp.pl/julia-przylebska-6143018433067137c
https://brpd.gov.pl/poczet-rzecznikow-w-polsce
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Zadanie 11. (0-1) 

Jakie działania podjął w listopadzie 2017 r. Rzecznik Finansowy w stosunku do Banku DNB, który zdaniem 

klientów nadmiernie rygorystycznie sprawdzał spełnienie warunków promocji pozwalającej na obniżenie 

marży ich kredytów hipotecznych? 

A. wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o ukaranie banku 

B. rozpoczął postępowanie polubowne między klientami a bankiem 

C. skierował pismo do banku, potwierdzające słuszność zastrzeżeń klientów 

D. wydał „istotny pogląd” w ramach postępowania sądowego wytoczonego bankowi przez klientów 

Zadanie 12. (0-1) 

1 lipca 2017 r. weszła w życie uchwała podjęta przez sejmik województwa małopolskiego, zakazująca spalania 

w domowych piecach mokrego drewna, mułów i flotów węglowych (tj. paliw najniższej jakości). Zgodnie z 

obowiązującą hierarchią aktów prawnych i powyższą uchwałą, czy masz prawo palić w swoim domu mułem 

węglowym? 

A. tak B. nie 

Zadanie 13. (0-1) 

Opierając się na audycji „Raport o stanie świata” z 23.12.2017 r. wskaż, czy kryzys uchodźczy związany z 

wojną w Syrii zakończył się. 

A. tak B. nie 

Zadanie 14. (0-1) 

Jakie są główne przyczyny migracji do Polski obywateli Ukrainy? 

A. rodzinne B. biznesowe C. ekonomiczne D. środowiskowe 

Zadanie 15. (0-1) 

W drugiej połowie 2017 r. Polska Akcja Humanitarna realizowała w rejonach Idleb i Aleppo projekt, który 

scharakteryzowała w następujący sposób: „W ramach projektu zapewniamy bezpieczną wodę mieszkańcom 

53 obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Dowozimy wodę beczkowozami, dostarczamy stalowe 

zbiorniki na wodę. Budujemy 70 nowych łazienek z ubikacją, umywalką i prysznicem w 9 spontanicznie po-

wstałych obozach. W siedmiu obozach odnawiamy sieć kanalizacyjną. [...]”. Jaki charakter ma projekt reali-

zowany przez Polską Akcję Humanitarną? 

A. pomocy humanitarnej B. współpracy rozwojowej 

Zadanie 16. (0-1) 

Przykładem jakiej organizacji jest Polska Akcja Humanitarna? 

A. agencji rządowej B. organizacji pozarządowej 

Zadanie 17. (0-1) 

Zasadą w stosunkach międzynarodowych jest utrzymywanie ambasady państwa w stolicy kraju, z którym 

utrzymuje się stosunki dyplomatyczne. W jakim mieście Izraela znajduje się ambasada Polski? 

A. Gaza B. Hajfa C. Tel Awiw D. Jerozolima 

Zadanie 18. (0-1) 

Do której grupy państw zalicza się Australia? 

A. Globalna Północ B. Globalne Południe 

Zadanie 19. (0-1) 

Wskaż, zgodnie z treścią Raportu o stanie świata z 03.12.2017 r., na którym kontynencie Francja jest obecnie 

szczególnie aktywnym uczestnikiem polityki międzynarodowej. 

A. Azja B. Afryka C. Australia D. Ameryka Południowa 

Zadanie 20. (0-1) 

Którym państwem rządził przez kilkadziesiąt lat Robert Mugabe, obalony w wyniku zamachu stanu przepro-

wadzonego w listopadzie 2017 r.? 

A. Ghana 

B. Etiopia 

C. Zimbabwe 

D. Republika Południowej Afryki 
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Zadanie 21. (0-1) 

Co było bezpośrednią przyczyną zamachu stanu, w wyniku którego Robert Mugabe przestał być prezydentem? 

A. podeszły wiek Roberta Mugabe 

B. czystki etniczne prowadzone przez Roberta Mugabe 

C. wywołanie zapaści gospodarczej kraju, mimo obfitości bogactw naturalnych 

D. próba zapewnienia sukcesji przez Roberta Mugabe na rzecz swojej żony Grace 

Zadanie 22. (0-1) 

Co zawierają dokumenty ujawnione w ramach dziennikarskiego śledztwa zwanego „Paradise papers”? 

A. nazwiska celebrytów stosujących optymalizację podatkową 

B. schematy optymalizacji podatkowej stosowane przez koncerny międzynarodowe 

C. obie odpowiedzi są poprawne 

Zadanie 23. (0-1) 

Kto padł ofiarą zamachu terrorystycznego w Egipcie przeprowadzonego 24.11.2017 r.? 

A. zachodni turyści B. muzułmańscy cywile C. policja i armia egipska 

Zadanie 24. (0-1) 

Sojusznikiem jakiego państwa lub organizacji jest Hezbollah? 

A. Iranu B. Izraela C. Arabii Saudyjskiej D. Państwa Islamskiego 

Zadanie 25. (0-1) 

Z jakiego głównego powodu papież Franciszek odbył pielgrzymkę do Birmy (Mjanmy) i Bangladeszu w listo-

padzie 2017 r.? 

A. by zainicjować repatriację uchodźców do Birmy 

B. by prowadzić duszpasterstwo chrześcijanom zamieszkującym te kraje 

C. by przypomnieć znaczenie pokoju i przestrzegania praw człowieka, m.in. w związku z czystkami wobec mniej-

szości muzułmańskiej 

Zadanie 26. (0-1) 

Zgodnie z danymi z lat 2014-17, 10 najbogatszych Polaków posiada majątek o takiej samej wartości co 22% 

najuboższych Polaków. Na podstawie powyższego stwierdzenia oceń, czy i jakie nierówności występują w Pol-

sce. 

A. Zgodnie z powyższym zdaniem, w Polsce występują nierówności dochodowe. 

B. Zgodnie z powyższym zdaniem, w Polsce występują nierówności majątkowe. 

C. Zgodnie z powyższym zdaniem, w Polsce nie występują istotne nierówności dochodowe ani majątkowe. 
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Zapoznaj się z poniższym wykresem popytu i podaży na iPhone’y i, jeśli będzie to zasadne, wykorzystaj go do 

rozwiązania zadań 27-35. 

 

O ile z polecenia nie wynika inaczej przyjmij, że rynek iPhone’ów jest monopolem. 

Krzywa przychodu krańcowego pokazuje o ile zwiększy się przychód Apple (producenta iPhone’ów) dzięki sprze-

daży 1 telefonu więcej, np.: jeśli Apple sprzedawałoby 100 mln telefonów rocznie, to sprzedaż jednego telefonu 

więcej przyniosłaby mu dodatkowe 600 $ przychodu. 

Krzywa kosztu krańcowego pokazuje, ile wynosi koszt wyprodukowania 1 telefonu więcej, np.: koszt wyproduko-

wania 1 telefonu powyżej 300 mln sztuk wynosi ok. 400 $. 

Opracowanie własne, z wykorzystaniem danych Statista i Alphr. 

Zadanie 27. (0-1) 

Przecięcie których krzywych wyznacza liczbę dostarczonych na rynek iPhone'ów? 

A. popytu i kosztu krańcowego B. przychodu krańcowego i kosztu krańcowego 

Zadanie 28. (0-1) 

Cena i ilość równowagi rynkowej na rynku doskonale konkurencyjnym są wyznaczone przez zrównanie po-

pytu i podaży. Na rynku monopolistycznym jest inaczej - to monopolista decyduje o ilości dóbr dostarczanych 

na rynek tak, aby zmaksymalizować swój zysk. Ile wyniesie cena równowagi na rynku monopolistycznym 

przedstawionym na wykresie powyżej? 

A. ok. 300 $ B. ok. 400 $ C. ok. 600 $ 

Zadanie 29. (0-1) 

Którego warunku uznania rynku za doskonale konkurencyjny nie spełnia rynek iPhone'ów? 

A. istnieje wielu producentów 

B. są niewielkie bariery wejścia na rynek 

C. produkt jest nierozróżnialny od innych telefonów komórkowych 

D. wszystkich wymienionych 

Zadanie 30. (0-1) 

Gdyby rynek iPhone'a był doskonale konkurencyjny, ile wyniosłaby na nim ilość równowagi rynkowej? 

A. mniej niż przy rynku monopolistycznym 

B. tyle samo co przy rynku monopolistycznym 

C. więcej niż przy rynku monopolistycznym 

Zadanie 31. (0-1) 

Ile wynosi nadwyżka konsumenta w warunkach monopolu i ile wyniosłaby w warunkach konkurencji dosko-

nałej? 

A. monopol: ok. 30 mld $, konkurencja doskonała: ok. 80 mld $ 

B. monopol: ok. 80 mld $, konkurencja doskonała: ok. 80 mld $ 

C. monopol: ok. 90 mld $, konkurencja doskonała: ok. 80 mld $ 
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https://www.statista.com/statistics/276306/global-apple-iphone-sales-since-fiscal-year-2007/
http://www.alphr.com/features/388273/how-much-does-an-iphone-cost-to-make
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Zadanie 32. (0-1) 

Dlaczego monopolista dostarcza na rynek mniej dóbr niż opłacałoby się dostarczyć firmom działającym w 

warunkach doskonałej konkurencji? 

A. ponieważ nie potrafi przewidzieć, ile produktów ostatecznie kupią konsumenci 

B. ponieważ jest mniej innowacyjny od małych, zwinnych firm działających na doskonale konkurencyjnym rynku 

C. ponieważ dostarczając na rynek więcej produktów spowodowałby obniżenie ich ceny, a w konsekwencji spadek 

swojego zysku 

Zadanie 33. (0-1) 

Wskaż przykład dobra substytucyjnego dla telefonu komórkowego. 

A. ładowarka B. etui na telefon C. telefon stacjonarny D. abonament telefoniczny 

Zadanie 34. (0-1) 

Jakim rodzajem dóbr są budżetowe telefony komórkowe, charakteryzujące się niższą ceną przy ograniczonym 

zakresie funkcji i niższej jakości wykonania niż ma to miejsce w przypadku smartphonów premium? 

A. normalnym B. podrzędnym 

Zadanie 35. (0-1) 

Jakiej formie rynku jest najbliższy rynek iPhone'ów? Pomiń założenia opisane w materiale źródłowym stwier-

dzające, że rynek iPhone’ów jest monopolem. 

A. monopolowi 

B. oligopolowi 

C. konkurencji doskonałej 

D. konkurencji monopolistycznej 

Zadanie 36. (0-1) 

Skutki dla rynku wywołane działaniem monopolu są uważane za negatywne. W związku z tym państwa wpro-

wadzają ograniczenia zapobiegające powstawaniu monopoli (np. nie wydają zgody na połączenie firm, jeśli 

nowopowstały podmiot miałby zbyt duży udział w rynku). Są jednak takie dziedziny, w których monopol jest 

uzasadniony, np. zarządzanie siecią wodociągową w mieście (ze względu na wysokie koszty budowy, nie ma 

sensu budować obok siebie wodociągów kilku różnych firm). Jaki organ odpowiada w Polsce za monitorowanie 

poziomu konkurencji na rynku i przeciwdziałanie powstawaniu monopoli? 

A. Sejm RP 

B. Najwyższa Izba Kontroli 

C. powiatowy rzecznik praw konsumenta 

D. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Zadanie 37. (0-1) 

Wybierz zdarzenie, które wpływa na zwiększenie PKB Polski. 

A. Polska firma Pol-Export straciła kontrakt na sprzedaż tramwajów do Rosji. 

B. Michał i Karolina kupili mieszkanie w Krakowie z rynku wtórnego od Marcina i Kasi. 

C. Piotr kupił w zagranicznym sklepie internetowym koszulkę wyprodukowaną w Bangladeszu. 

D. Po zniszczeniu dokonanych przez huragan na Pomorzu, rząd przeznaczył środki na rekultywację lasu (porządko-

wanie terenu, nowe nasadzenia). 

Zadanie 38. (0-1) 

Jaki jest poziom bezrobocia w twoim województwie w porównaniu z poziomem bezrobocia w Polsce? 

A. W moim województwie jest niższa stopa bezrobocia niż ogółem w Polsce. 

B. W moim województwie jest taka sama stopa bezrobocia jak ogółem w Polsce. 

C. W moim województwie jest wyższa stopa bezrobocia niż ogółem w Polsce. 

Zadanie 39. (0-1) 

Jakie zjawisko ekonomiczne w zakresie zmian cen wystąpiło w Polsce w 2017 r.? 

A. deflacja B. inflacja C. stagflacja D. hiperinflacja 

Zadanie 40. (0-1) 

Elementem której polityki jest tzw. program 500+? 

A. fiskalnej, prowadzonej przez rząd B. pieniężnej, prowadzonej przez bank centralny 
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Zad. Odp. Umiejęt-

ności 

Wiadomości Źródła Komentarz 

1. A nazywanie znajomość obowiązującej Konstytucji RP - roz-

dział I (Rzeczpospolita) 

Konstytucja RP, art. 15 i 16; KOSS cz. 2, s. 7.;  Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ zasada ta jest określona w art. 15 i 16 Konstytucji 

RP. Potwierdza to również źródło (podręcznik KOSS), zgodnie z którym "w preambule z ko-

lei znajdziemy zasadę pomocniczości, mówiącą o tym, że to obywatele i ich zrzeszenia są 

uprawnieni do samodzielnego działania, państwo zaś powinno ograniczyć się do pomagania 

im tylko w tych sprawach, którym sami nie mogą sprostać. Towarzyszą jej dwie inne istotne 

zasady: zasada samorządności (art. 15 i 16), podkreślająca, że władza w Rzeczypospolitej 

Polskiej powinna być zdecentralizowana, a  ważne uprawnienia mają zostać przekazane sa-

morządowi terytorialnemu". 

2. B uogólnia-

nie 

znajomość obowiązującej Konstytucji RP - roz-

dział II (Wolności, prawa i obowiązki człowieka 

i obywatela) 

Konstytucja RP, rozdział II;  Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ rozdział II Konstytucji regulujący prawa, wolności i 

obowiązki obywatelskie obejmuje 57 artykułów. Z tego tylko 5 artykułów jest zgrupowa-

nych jako "Obowiązki", a 44 artykuły dotyczą wolności i praw obywatelskich lub środków 

ochrony tych praw i wolności. 

3. A uogólnia-

nie 

znajomość obowiązującej Konstytucji RP - roz-

dział II (Wolności, prawa i obowiązki człowieka 

i obywatela) 

Po co ludziom konstytucja?, Ewa Łętowska, s. 26;  Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ zgodnie z fragmentem źródła, "Oczywiście, jeżeli w 

konstytucji nacisk kładzie się na prawa i wolności obywateli, nie znaczy to, ze z kolei sami 

obywatele nie mają żadnych obowiązków wobec państwa. Jednakże obowiązki te powinny 

być wskazane przez ustawodawstwo zwykłe, przez nie regulowane, a co za tym idzie, kształ-

towane w bardziej doraźny sposób (oczywiście przy zastrzeżenia, ze nie mogą naruszać pod-

stawowych wolności i praw obywateli uregulowanych właśnie w konstytucji). Konstytucja 

bowiem - wedle klasycznej koncepcji - to tarcza chroniąca obywatela przed naruszeniem 

jego prawa i wolności - przez samo państwo. Konstytucja ma więc wyznaczać granicę tego, 

co państwu wolno wobec obywatela (wolności), i tego, czego obywatel wobec państwa może 

żądać (prawa)." Tym samym zgodnie z treścią źródła konstytucja powinna regulować przede 

wszystkim prawa i wolności obywateli, co zostało zrealizowane w Konstytucji RP (44 arty-

kuły, spośród 57 występujących w rozdziale II Konstytucji, dotyczą praw i wolności oby-

watelskich). 

4. B wskazywa-

nie zależ-

ności 

sposoby zapewnienia osiągnięcia stanu zapisa-

nego w ustawie zasadniczej 

Po co ludziom konstytucja?, Ewa Łętowska, s. 110-

111;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Otóż powiedzmy sobie 

wyraźnie: nigdy sama zmiana przepisów nie prowadzi do zmiany w świecie realnym. A 

„państwo prawa” to właśnie ów świat realny. Przecież nawet to, co jest „napisane” w innych 

przepisach, znajdujących się poza konstytucja, nie zmieni się od tego, ze do konstytucji wpi-

sano przepis o „państwie prawa”. Jeżeli uważamy, że istniejące przepisy np. prawa karnego 

w zakresie karania za ujawnienie tajemnicy państwowej nie odpowiadają temu, co godne 

państwa prawa, to i tak trzeba będzie te przepisy oddzielnie zmienić. Samo wpisanie w kon-

stytucji postanowienia, ze „jesteśmy” państwem prawa, nie zwalnia nikogo od trudu podję-

cia prac nad zmianami, o których mowa. Najwyżej stanowi argument za przygotowaniem i 

podjęciem tych zmian, a także wysiłków na rzecz zmiany interpretacji zdezaktualizowanych 

przepisów, na tyle, na ile „da się” taką interpretację „w nowym duchu” - wymyśleć." 
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Wiadomości Źródła Komentarz 

5. D wskazywa-

nie przy-

kładów 

sposoby zapewnienia osiągnięcia stanu zapisa-

nego w ustawie zasadniczej 

Po co ludziom konstytucja?, Ewa Łętowska, s. 17-

18;  

Odpowiedź A jest błędna, ponieważ odpowiedź D stanowi odpowiedź pełniejszą. 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ odpowiedź D stanowi odpowiedź pełniejszą. 

Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Mieć prawo, korzystać z 

wolności - te sytuacje wymagają (jeżeli rozumieć je dosłownie) nie tylko tego, aby stosowne 

prawa i wolności „były zapisane” w konstytucji. Jeżeli owe regulacje mają znaczyć coś re-

alnego, trzeba, aby istniał także stosowny mechanizm, który można uruchomić na wypadek, 

gdyby postanowienia konstytucji obejmujące prawa czy wolności były naruszane. Najlepiej, 

oczywiście, aby ten mechanizm mógł uruchomić sam zainteresowany obywatel. W czasach 

gdy pisano Konstytucję z 1952 r., tych mechanizmów nie przewidziano i odnoszono się do 

nich z nieufnością. Nie było Trybunału Konstytucyjnego ani rzecznika praw obywatelskich. 

Do sądów „zwykłych” w sprawach konstytucyjnych obywatel nie mógł zwrócić. Nie prze-

widziano bowiem stosownych skarg w procedurach sądowych. Tak więc - przykładowo - 

swoboda zrzeszania się, tworzenia stowarzyszeń przez obywateli, swoboda zgromadzeń była 

sformułowana w konstytucji jako zasada. Jednakże w praktyce, gdy administracja stawiała 

przeszkody utrudniając legalizację stowarzyszenia, jakie zamierzali założyć obywatele, albo 

gdy szykanowano chcących np. zorganizować zebranie poświęcone jakimś sprawom pu-

blicznym - brak było możliwości przedstawienia sporu do rozstrzygnięcia organowi nieza-

leżnemu, nie zainteresowanemu w ,,spojrzeniu na sprawę oczami administracji”, a więc są-

dowi." 

6. D wskazywa-

nie przy-

kładów 

sposoby zapewnienia osiągnięcia stanu zapisa-

nego w ustawie zasadniczej 

Po co ludziom konstytucja?, Ewa Łętowska, s. 105-

106;  

Odpowiedź A jest błędna, ponieważ odpowiedź D stanowi odpowiedź pełniejszą. 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ odpowiedź D stanowi odpowiedź pełniejszą. 

Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła: 

- "Na tych właśnie fundamentach w wyniku długich dyskusji, dociekań i pracy - tak teore-

tyków, jak i sądownictwa - zbudowano cały system reguł i zasad, nadający idei państwa 

prawa kształt bardziej konkretny. Mieszczą się tu wskazania dotyczące zarówno wzajem-

nych stosunków między ustawodawcą i władzą wykonawczą czy sądami (podział władz, ich 

wzajemna kontrola i hamowanie), jak i nakazy czy zakazy formułowane pod adresem jednej 

tylko z władz, takie np. jak nakaz racjonalności i proporcjonalności w działaniu administracji 

w zakresie obciążeń nakładanych na obywatela. Oznacza to, że nie wolno podejmować dzia-

łań nawet słusznych co do zasady, lecz nieproporcjonalnie uciążliwych dla obywateli, gdy 

porówna się cel i służące jego osiągnięciu środki (np. opłaty manipulacyjne w założeniu 

mają pokryć koszty działania administracji w jakiejś sferze). Bywa jednak, że opłatę mani-

pulacyjną - choćby za przedstawienie towaru do oclenia - określa się w taki sposób, że rea-

lizuje ona inny cel, czysto fiskalny, a więc zmierzający do ściągnięcia tyle pieniędzy, ile się 

da. Stąd biorą się opłaty (zdarzały się one i u nas) kilka tysięcy razy przekraczające wartość 

ewentualnego cła czy jego przedmiotu. Wówczas właśnie występuje naruszenie wskazanej 

wyżej zasady proporcjonalności miedzy celem i środkiem." 

- "Dalszą zasadą obowiązującą w państwie prawa jest konieczność rekompensowania szkód, 

jakie obywatel poniósł w związku z działaniem administracji mającym na celu realizację 

interesu ogólnego. Dlatego więc np. niedogodności związane z czasowym zajęciem gruntu 

na budowę drogi powinny być pokryte przez odszkodowanie. Budowa drogi następuje w 

interesie publicznym, ogólnym. Niedogodności, które z natury rzeczy ciążyć muszą w takim 

wypadku na obywatelu, mającym nieszczęście być właścicielem gruntu położonego blisko 

budowy, nie powinny być przezeń poniesione bez właściwej rekompensaty." 
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Zad. Odp. Umiejęt-

ności 

Wiadomości Źródła Komentarz 

7. D odtwarza-

nie posia-

danych in-

formacji 

zadania i kompetencje Rzecznika Praw Obywa-

telskich;  

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich?;  Odpowiedź A jest błędna, ponieważ odpowiedź D stanowi odpowiedź pełniejszą. 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ odpowiedź D stanowi odpowiedź pełniejszą. 

Odpowiedź C jest błędna, ponieważ odpowiedź D stanowi odpowiedź pełniejszą. 

Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ zgodnie ze stroną internetową RPO, "Kto może się 

zwrócić o pomoc? Każdy polski obywatel lub cudzoziemiec (jeśli znajduje się pod władzą 

RP), a także grupa obywateli lub organizacja może zwrócić się do Rzecznika o pomoc w 

ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, 

szkoły i uczelnie, policję, urząd gminy itd.)". 

8. A wskazywa-

nie przy-

kładów 

przykłady spraw, którymi zajmuje się Rzecznik 

Praw Obywatelskich;  

Strona internetowa biura RPO (13.11-01.12.2017); 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-pisze-do-mi-

nister-edukacji-narodowej-w-sprawie-problemow-

zwiazanych-z-dowozem-uczniow;  

Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ np. w listopadzie 2017 r. RPO skierował list do MEN 

ws. dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół. 

9. A nazywanie organy kontroli państwowej i ochrony prawa 

(zadania, kompetencje); wybrane organy pań-

stwa stojące na straży praw obywateli: Rzecznik 

Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy; wy-

darzenia społeczne, polityczne i gospodarcze w 

Polsce i na świecie z okresu od 1 paździer-

nika 2017 r.;  

przekazy medialne (od 01.10.2017);  Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ zdjęcia przedstawia Adama Bodnara (RPO). 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ zdjęcie przedstawia Adama Lipińskiego, pełnomocnika 

rządu ds. równego traktowania. 

Odpowiedź C jest błędna, ponieważ zdjęcie przedstawia Marka Michalaka, Rzecznika Praw 

Dziecka. 

Odpowiedź D jest błędna, ponieważ zdjęcie przedstawia Julię Przyłębską, prezes Trybunału 

Konstytucyjnego. 

10. A, B odtwarza-

nie posia-

danych in-

formacji 

sposób działania Rzecznika Finansowego i przy-

kłady realizowanych działań;  

Schemat działania Rzecznika Finansowego;  Odpowiedź A jest błędna, ponieważ zgodnie ze schematem, "Rzecznik Finansowy nie ma 

jednak możliwości wydania decyzji wiążącej dla instytucji finansowej". 

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ Rzecznik Finansowy może prowadzić postępowania 

polubowne oraz interwencyjne, a także wspierać klientów instytucji finansowych poprzez 

występowanie z istotnym poglądem w postępowaniu sądowym. 

Odpowiedź C jest błędna, ponieważ zgodnie ze schematem, "Rzecznik Finansowy nie ma 

jednak możliwości wydania decyzji wiążącej dla instytucji finansowej". 

11. C wskazywa-

nie przy-

kładów 

sposób działania Rzecznika Finansowego i przy-

kłady realizowanych działań;  

Strona Rzecznika Finansowego na Facebooku 

(13.11-01.12.2017); https://www.face-

book.com/RzecznikFinan-

sowy/posts/1677803615652309;  

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie ze wskazaną informacją, "Teraz jednak do 

gry wszedł potężniejszy gracz – Rzecznik Finansowy. W piśmie skierowanym do banku 

DNB, a dotyczącym jednego z klientów, Rzecznik Finansowy zrecenzował działania 

banku." 

12. woj. 

podla-

skie: A 

woj. 

wielko-

pol-

skie: A, 

B 

wskazywa-

nie zależ-

ności 

znajomość obowiązującej Konstytucji RP - roz-

dział III (Źródła prawa) 

KOSS cz. 2., s. 12;  Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Istnieją także akty prawne 

wydawane przez wojewodę czy też władze samorządowe. Obowiązują one mieszkańców 

danego terenu, np. gminy czy województwa." Tym samym akty prawne samorządowe obo-

wiązują jedynie na terenie tej jednostki samorządu terytorialnego, która przyjęła dany akt 

prawny. 

13. B streszcza-

nie 

migracje – opis zjawiska (rodzaje, formy, prze-

bieg, szlaki, pozycja migranta w społeczeństwie, 

polityka migracyjna) 

Program 3 Polskiego Radia, Raport o stanie świata, 

23.12.2017 r. 

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią audycji (ok. 14'30''), "wojna w Syrii 

jeszcze się nie skończyła i na razie się jeszcze nie skończy. […] Sytuacja jest taka, że poza 

granicami Syrii jest 5 mln uchodźców. Jest to największy kryzys uchodźców od II wojny 

światowej." 
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14. C wskazywa-

nie przy-

czyn 

przyczyny migracji przekazy medialne (od 01.10.2017);  Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ wiodącą tezą materiałów medialnych dot. migracji z 

Ukrainy do Polski jest przedstawienie tej migracji jako "migracji zarobkowej" (np. http://go-

spodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/564986,ukraincy-w-polsce-praca-i-gospodarka.html, 

https://wpolityce.pl/polityka/374211-polityczny-alfabet-2018-r-rokita-w-sieci-w-polsce-na-

dal-bedzie-dominowac-pis-ktore-wygra-jesienne-wybory-samorzadowe, 

https://www.pb.pl/gospodarcza-hossa-zrobila-wrazenie-na-malych-firmach-901437). 

15. A nazywanie sposoby poprawy warunków życia (pomoc hu-

manitarna, współpraca rozwojowa, mikrokre-

dyty) 

KOSS cz. 2., s. 86;  Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Pomoc humanitarna ma 

charakter doraźny i jest kierowana do ofiar konfliktów czy klęsk żywiołowych. Zaliczamy 

do niej różnego rodzaju działania podejmowane w sytuacjach kryzysowych, takie jak wysy-

łanie ekip personelu medycznego, ratowników czy dostaw leków, żywności, odzieży i na-

miotów. Przykładem może być akcja pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu w 2015 r. 

Takie doraźne działanie, choć niezmiernie ważne, nie przyczynia się jednak do długofalo-

wego rozwiązywania problemów. Jednorazowa dostawa żywności pomoże przetrwać głód, 

ale za rok może on powrócić. Dlatego właśnie pomoc humanitarną porównuje się do ofiaro-

wania głodnemu człowiekowi ryby." 

16. B uogólnia-

nie 

sposoby poprawy warunków życia (pomoc hu-

manitarna, współpraca rozwojowa, mikrokre-

dyty); podmioty działające w sferze publicznej 

(zadania, formy działania, przykłady);  

KOSS cz. 2., s. 88, 179;  Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ Polska Akcja Humanitarna jest fundacją, powołaną 

przez osoby prywatne. 

17. C odtwarza-

nie posia-

danych in-

formacji 

współczesne konflikty między- i wewnątrzpań-

stwowe, terroryzm oraz łamanie praw człowieka 

– opis zjawiska (miejsca występowania, zaanga-

żowane strony, kluczowe wydarzenia) 

przekazy medialne (od 01.10.2017);  Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z wypowiedzią Ministra Spraw Zagranicz-

nych, "Szef polskiej dyplomacji odnosząc się do kwestii statusu Jerozolimy, podkreślił że 

Polska wciąż uznaje Tel Awiw za stolicę Izraela. – My w dalszym ciągu uważamy, że stolicą 

Izraela jest Tel Awiw, tam utrzymujemy naszą ambasadę, natomiast bierzemy pod uwagę 

fakt, że główne instytucje państwa izraelskiego są ulokowane w Jerozolimie – powiedział 

Witold Waszczykowski." (np. https://www.wprost.pl/swiat/10091746/polska-dystansuje-

sie-od-decyzji-trumpa-msz-nie-uznaje-jerozolimy-za-stolice-izraela.html) 

18. A uogólnia-

nie 

warunki życia i rozwój – opis zjawiska (rodzaje 

rozwoju: gospodarczy, społeczny, poziom roz-

woju państw, HDI) 

KOSS cz. 2., s. 82;  Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ podział na globalną Północ i Południe, zgodnie z 

treścią źródła, jest dokonywany według poziomu życia: "kraje współczesnego świata dzie-

limy na zamożną globalną Północ i uboższe globalne Południe". Australia jest członkiem 

G20 i OECD (grup najbardziej rozwiniętych państw świata), a jej PKB to ponad 50.000 $ 

per capita. 

19. B streszcza-

nie 

współczesne konflikty między- i wewnątrzpań-

stwowe, terroryzm oraz łamanie praw człowieka 

– opis zjawiska (miejsca występowania, zaanga-

żowane strony, kluczowe wydarzenia) 

Program 3 Polskiego Radia, Raport o stanie świata, 

03.12.2017 r. 

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią audycji (od ok. 12'45"), "Francja 

może wypierać się tej roli żandarma Afryki, ale sytuacja polityczna, geopolityczna, Francję 

w tej roli ciągle ją utwierdza […]". 

20. C odtwarza-

nie posia-

danych in-

formacji 

wydarzenia społeczne, polityczne i gospodarcze 

w Polsce i na świecie z okresu od 1 paździer-

nika 2017 r.;  

Program 3 Polskiego Radia, Raport o stanie świata, 

18.11.2017 r. 

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią audycji (ok. 3'20'') było to Zim-

babwe. 



Klucz odpowiedzi 5/8 

Zad. Odp. Umiejęt-

ności 

Wiadomości Źródła Komentarz 

21. D wskazywa-

nie przy-

czyn 

wydarzenia społeczne, polityczne i gospodarcze 

w Polsce i na świecie z okresu od 1 paździer-

nika 2017 r.;  

Program 3 Polskiego Radia, Raport o stanie świata, 

18.11.2017 r. 

Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią audycji, "Robert Mugabe przez 

wiele lat wydawał się człowiekiem nie do usunięcia z urzędu. Wielokrotnie próbowano i nic. 

Co sprawiło, że teraz staje się to prawdopodobne? Odpowiedź można znaleźć na jednym z 

haseł dzisiejszych demonstracji. [...] Tam na plakatach pojawia się takie hasło: przywództwa 

nie przekazuje się drogą płciową. Poszło o jego młodą żonę, o Grace Mugabe, znaną też jako 

diamentowa Grace albo Disgrace, czyli "hańba", albo Gucci Grace, bo to jej ulubiona marka 

luksusowa. [...] Robert Mugabe zdecydował, że to jej chce przekazać pałeczkę, ster u wła-

dzy. Za jej podszeptem zwolnił swojego najstarszego i najwierniejszego wiceprezydenta. To 

było niedopuszczalne dla bohaterów pokolenia walki wyzwoleńczej. Grace Mugabe nie ma 

tej karty, była wtedy za młoda, była wtedy dzieckiem. Natomiast dla ludzi, którzy walczyli 

o niepodległość Zimbabwe to jest podstawowa karta do tego, żeby być przywódcą. I to prze-

lało czarę." (4'30"). 

22. C streszcza-

nie 

wydarzenia społeczne, polityczne i gospodarcze 

w Polsce i na świecie z okresu od 1 paździer-

nika 2017 r.;  

Program 3 Polskiego Radia, Raport o stanie świata, 

11.11.2017 r. 

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią audycji (od ok. 40'), "największe 

światowe firmy, głowy państw, premierzy, ministrowie, gwiazdy showbiznesu i sportu, 

krótko mówiąc: mnóstwo bogaczy z całego świata korzystało i korzysta do tej pory z usług 

rajów podatkowych […]". Ponadto (od ok. 45'), "to wina dziennikarzy, tzn. piszą o Bono 

albo o Królowej albo Justinie Trudeau, tak jakby oni byli głównymi rozgrywającymi całej 

tej operacji, podczas gdy to jest nieprawda". W dalszej części gość audycji przedstawia przy-

kład mechanizmu optymalizacji na przykładzie Panamy, na której można mieć spółkę nie-

publikującą sprawozdań finansowych, bez konieczności odbywania spotkań wspólników, 

bez jawnych udziałowców ani osób zarządzających. 

23. B streszcza-

nie 

skutki konfliktów, terroryzmu i przypadków ła-

mania praw człowieka (dla walczących stron, 

dla otoczenia konfliktu) 

Program 3 Polskiego Radia, Raport o stanie świata, 

25.11.2017 r. 

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią audycji (ok. 5'40''), "nowum w tym 

zamachu jest jedno: jest to zamach skierowany przeciwko muzułmańskiej społeczności cy-

wilnej. Dotychczas na północnym Synaju i nie tylko zamachy były przeciw jednostkom woj-

skowym, posterunkom policji". 

24. A wskazywa-

nie zależ-

ności 

współczesne konflikty między- i wewnątrzpań-

stwowe, terroryzm oraz łamanie praw człowieka 

– opis zjawiska (miejsca występowania, zaanga-

żowane strony, kluczowe wydarzenia) 

Program 3 Polskiego Radia, Raport o stanie świata, 

03.12.2017 r. 

Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią audycji (ok. 22'), Partia Boga (tj. 

Hezbollah) stała się forpocztą Iranu. 

25. C wskazywa-

nie przy-

czyn 

sposoby ograniczania problemu konfliktów, ter-

roryzmu i przypadków łamania praw człowieka 

(przez instytucje i państwa, np. ONZ, NATO, 

przez organizacje pozarządowe) 

Program 3 Polskiego Radia, Raport o stanie świata, 

25.11.2017 r. 

Odpowiedź A jest błędna, ponieważ zgodnie z treścią audycji (ok. 42'), porozumienie dot. 

repatriacji uchodźców zostało przygotowane przed wizytą papieża. 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ zgodnie z treścią audycji (od ok. 38'40"), chrześcijanie 

nie stanowią dużej grupy religijnej w krajach pielgrzymki. 

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią audycji (ok. 40' i 46'), "papież po-

winien mówić w sposób afirmatywny o tym, że trzeba ludzi łączyć, że ludzie powinni żyć w 

harmonii". 

26. B nazywanie nierówności wewnątrz społeczeństw (rodzaje: 

dochodowe vs majątkowe, aktualny i histo-

ryczny poziom w Europie i USA, relacja pomię-

dzy stopą wzrostu gospodarczego, stopą zwrotu 

z kapitału i nierównościami majątkowymi, spo-

soby ograniczenia nierówności majątkowych) 

treść polecenia Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią polecenia, podana statystyka doty-

czy różnić w majątku Polaków a nie w ich dochodzie. 

27. B wskazywa-

nie zależ-

ności 

równowaga rynkowa; krzywe popytu i podaży a 

korzyści dla konsumentów i kosztów dla produ-

centów;  

Khan Academy, nagranie Optymalizacja cenowa 

monopolisty 

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią, źródła (4'30''), "ilość, któą chcemy 

produkować, leży na przecięciu krzywej przychodów krańcowych z krzywą kosztów krań-

cowych". 
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28. C wskazywa-

nie zależ-

ności 

równowaga rynkowa; formy rynku (konkurencja 

doskonała, konkurencja monopolistyczna, oli-

gopol, monopol) i ich wpływ na krzywe po-

pytu/podaży, na punkt równowagi, na zysk eko-

nomiczny oraz na efektywność rynku;  

Khan Academy, nagranie Podstawy monopolu Odpowiedź A jest błędna, ponieważ przecięcie krzywych kosztu krańcowego i przychodu 

krańcowego wyznacza jedynie ilość równowagi, a nie cenę. Gdyby monopolista zastosował 

cenę 300 $, wtedy popyt na iPhone'y wyniósłby 400 mln sztuk rocznie, czyli wystąpiłby 

niedobór. Monopolista, aby zmaksymalizować swój zysk, może zastosować wyższą cenę - 

nawet 600 $. Wtedy popyt będzie równy podaży. 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ przy cenie 400 $ popyt wyniósłby ok. 320 mln sztuk 

rocznie, czyli wystąpiłby niedobór na rynku. 

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ cena jest wyznaczona przez krzywą popytu, w za-

leżności od ilości dobra dostarczonej na rynek przez monopolistę. Ilość dobra jest wyzna-

czona przez przecięcie krzywych kosztu krańcowego i przychodu krańcowego (tj. wynosi 

200 mln iPhone'ów rocznie). Taką liczbę telefonów kupią konsumenci, jeśli ich cena nie 

będzie wyższa niż 600 $. Ponieważ monopolista chce zastosować najwyższą możliwą cenę, 

cena równowagi wyniesie 600 $. 

29. D wskazywa-

nie zależ-

ności 

zawodność rynku (ograniczenia konkurencji, 

efekty zewnętrzne, wspólne zasoby) i rola pań-

stwa w jej ograniczaniu; formy rynku (konku-

rencja doskonała, konkurencja monopoli-

styczna, oligopol, monopol) i ich wpływ na 

krzywe popytu/podaży, na punkt równowagi, na 

zysk ekonomiczny oraz na efektywność rynku;  

Khan Academy, nagranie Podstawy monopolu Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ rynek iPhone'ów charakteryzuje się tym, że: 

A) jest jeden producent - Apple 

B) występują wysokie bariery wejścia na rynek (trzeba ponieść istotne wydatki na badania i 

rozwój, żeby zaprojektować telefon, trzeba zbudować sieć dystrybucji, opracować system 

operacyjny, zainwestować ogromny kapitał w wytworzenie telefonów, aby je następnie 

sprzedać) 

C) np. iPhone posiada inny system operacyjny niż pozostałe telefony komórkowe. 

30. C wskazywa-

nie zależ-

ności 

równowaga rynkowa; bezzwrotna strata spo-

łeczna; formy rynku (konkurencja doskonała, 

konkurencja monopolistyczna, oligopol, mono-

pol) i ich wpływ na krzywe popytu/podaży, na 

punkt równowagi, na zysk ekonomiczny oraz na 

efektywność rynku;  

Khan Academy, nagranie Optymalizacja cenowa 

monopolisty 

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła (5'25''), w warunkach mo-

nopolu występuje bezzwrotna strata społeczna. Bezzwrotna strata społeczna oznacza, że na 

rynek dostarczono mniej dobra niż dostarczonoby w warunkach konkurencji doskonałej. 

31. A wykony-

wanie obli-

czeń 

nadwyżka konsumenta/producenta; formy rynku 

(konkurencja doskonała, konkurencja monopo-

listyczna, oligopol, monopol) i ich wpływ na 

krzywe popytu/podaży, na punkt równowagi, na 

zysk ekonomiczny oraz na efektywność rynku;  

Khan Academy, seria Konsument i nadwyżka pro-

ducenta 

Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ w warunkach monopolu cena równowagi to 600 $, 

a ilość równowagi to 200 mln sztuk. Nadwyżka konsumenta to pole trójkąta prostokątnego 

wyznaczonego przez oś układu współrzędnych z lewej strony, krzywą popytu i poziom ceny 

(od dołu) o przyprostokątnych równych. Pionowa przyprostokątna ma długość 300 $ (900 $ 

- 600 $). Pozioma przyprostokątna ma długość 200 mln. Tym samym pole prostokąta wynosi 

1/2 * 300 $ * 200 000 000 = 30 000 000 000 $. 

W warunkach konkurencji doskonałej krzywa podaży byłaby wyznaczona przez krzywą 

kosztu krańcowego. Tym samym ilość równowagi wyniosłaby ok. 320 mln sztuk rocznie, a 

cena równowagi ok. 400 $. Wtedy nadwyżka konsumenta wyniosłaby ok. 80 mld $ (= 1/2 * 

(900 $-400 $) * 320 000 000). 

32. C wskazywa-

nie zależ-

ności 

bezzwrotna strata społeczna; formy rynku (kon-

kurencja doskonała, konkurencja monopoli-

styczna, oligopol, monopol) i ich wpływ na 

krzywe popytu/podaży, na punkt równowagi, na 

zysk ekonomiczny oraz na efektywność rynku;  

Khan Academy, nagranie Optymalizacja cenowa 

monopolisty 

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła (ok. 1'27''-3'51''), monopo-

lista dąży do maksymalizacji swojego zysku. Produkując większą ilość dóbr, obniżałby ich 

cenę, a tym samym jego zysk malałby (mimo tego, że jego przychód rósłby). 
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33. C wskazywa-

nie zależ-

ności 

dobra substytucyjne i komplementarne Khan Academy Odpowiedź A jest błędna, ponieważ jest to przykład dobra komplementarnego (aby korzy-

stać z aparatu telefonicznego, potrzebujemy również ładowarki). 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ jest to przykład dobra komplementarnego (niektórzy 

chcą mieć również etui na telefon, aby go chronić przed uszkodzeniem i ubrudzeniem). 

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ dla niektórych osób posiadanie telefonu stacjonar-

nego może oznaczać brak potrzeby posiadania komórki. Alternatywnie: mając komórkę, nie 

wszyscy widzą potrzebę posiadania telefonu stacjonarnego. 

Odpowiedź D jest błędna, ponieważ jest to przykład dobra komplementarnego (jest on po-

trzebny aby można było korzystać ze wszystkich funkcji telefonu). 

34. B wskazywa-

nie zależ-

ności 

dobra normalne i podrzędne Khan Academy, seria Krzywa popytu, 

https://pl.khanacademy.org/economics-finance-do-

main/microeconomics/supply-demand-equili-

brium/demand-curve-tutorial/v/normal-and-infe-

rior-goods 

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, dobra podrzędne to takie, 

na które popyt spada wraz ze wzrostem dochodu. W przykładzie wskazanym w tym zadaniu, 

wraz ze wzrostem dochodu konsumentów należy się spodziewać, że będzie rósł popyt na 

telefony z segmentu premium (konsumenci nie będą mieli konieczności posiadania najtań-

szych modeli telefonów - będą mogli pozwolić sobie na modele bardziej rozbudowane, ma-

jące więcej funkcji itd.). 

35. A, D opisywanie formy rynku (konkurencja doskonała, konkuren-

cja monopolistyczna, oligopol, monopol) i ich 

wpływ na krzywe popytu/podaży, na punkt rów-

nowagi, na zysk ekonomiczny oraz na efektyw-

ność rynku 

Khan Academy, seria Pomiędzy idealną konkuren-

cją a monopolem 

Polecenie w niniejszym zadaniu umożliwiało dokonanie przez uczestników dwóch interpre-

tacji: (1) analizy rynku iPhone'ów jako odrębnego rynku oraz (2) analizy rynku iPhone'ów 

jako fragmentu rynku telefonów komórkowych. 

W przypadku pierwszym, rynek iPhone'ów jest monopolem: występuje na nim jeden produ-

cent. 

W przypadku drugim, rynek telefonów komórkowych jest rynkiem konkurencyjnym (działa 

na nim wielu producentów, np. Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, konkurujących ze 

sobą), jednak produkty oferowane na rynku nie mają charakteru jednolitego (występuje 

wiele modeli telefonów, różniących się funkcjami). Tym samym nie jest to rynek doskonale 

konkurencyjny. Jednocześnie na rynku regularnie pojawiają się nowe, duże firmy (np. duży 

wzrost producentów z Chin - Huawei, Xiaomi - w ostatnich latach), konkurujące cenowo z 

pozostałymi. Tym samym rynek nie ma charakteru oligopolu. 

36. D odtwarza-

nie posia-

danych in-

formacji 

zawodność rynku (ograniczenia konkurencji, 

efekty zewnętrzne, wspólne zasoby) i rola pań-

stwa w jej ograniczaniu 

KOSS cz. 2., s. 147;  Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ zgodnie ze stroną internetową UOKiK, "Prezes 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji pań-

stwowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów". 

37. D wskazywa-

nie zależ-

ności 

wzrost gospodarczy (ruch okrężny dóbr, usług i 

płatności oraz obliczanie PKB metodą docho-

dową i wydatkową, składniki PKB, wpływ infla-

cji na PKB, PKB per capita, budżet państwa, 

ograniczenia w stosowaniu PKB) 

https://pl.khanacademy.org/economics-finance-do-

main/macroeconomics/gdp-topic/gdp-components-

tutorial/v/examples-of-accounting-for-gdp 

Odpowiedź A jest błędna, ponieważ to zdarzenie wpłynie na zmniejszenie PKB Polski (po-

przez spadek pozycji "eksport"). 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ to zdarzenie nie wpłynie na PKB, ponieważ transakcja 

odbyła się na rynku wtórnym a nie pierwotnym. Nie zostało zbudowane żadne nowe miesz-

kanie - istniejące mieszkanie zmieniło właściciela. 

Odpowiedź C jest błędna, ponieważ to zdarzenie nie wpłynie na PKB Polski (wprawdzie 

wzrośnie pozycja "wydatki konsumpcyjne", ale o tę samą kwotę wzrośnie też pozycja "im-

port", która zmniejsza PKB). 

Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ zniszczenia dokonane przez huragan nie wpływają 

na poziom PKB. Natomiast wydatki rządowe zwiększają PKB. 
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38. woj. 

podla-

skie: C 

woj. 

wielko-

pol-

skie: A 

odtwarza-

nie posia-

danych in-

formacji 

rynek pracy (stopa bezrobocia a siła robocza) przekazy medialne (od 01.10.2017);  Dla uczestników konkursu z woj. podlaskiego, prawidłowa odpowiedź to C. Zgodnie z 

informacjami medialnymi, w woj. podlaskim bezrobocie (ok. 8,5%) utrzymuje się na wyż-

szym poziomie niż średnia w kraju (ok. 6,5%) - http://wyborcza.pl/7,155287,22821515,re-

kord-i-to-zima-bezrobocie-6-5-proc.html. 

Dla uczestników konkursu z woj. wielkopolskiego, prawidłowa odpowiedź to A. Zgod-

nie z informacjami medialnymi, w woj. wielkopolskim bezrobocie (ok. 3,7%) utrzymuje się 

na zdecydowanie niższym poziomie niż średnia w kraju (ok. 6,5%) - http://wybor-

cza.pl/7,155287,22821515,rekord-i-to-zima-bezrobocie-6-5-proc.html. 

39. B uogólnia-

nie 

inflacja (wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych, 

optymalny poziom zmian cen, mechanizm po-

wstawania i skutki: deflacji, hiperinflacji, stag-

flacji) 

przekazy medialne (od 01.10.2017);  Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ ceny wzrosły w 2017 r. o 2% względem 2016 r. (np. 

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/inflacja-ceny-dane-gus-swieta-gru-

dzien-2017,180,0,2395316.html). Wystąpiła zatem inflacja (a nie deflacja). Jednocześnie 

polska gospodarka rozwijała się w szybkim tempie, co wyklucza wystąpienie zjawiska stag-

flacji (oznaczającej brak wzrostu PKB i wysoką inflację). Wysokość inflacji była na pozio-

mie niewielkim, zbliżonym do celu inflacyjnego NBP - tym samym nie wystąpiła hiperin-

flacja. 

40. A uogólnia-

nie 

inflacja a wzrost gospodarczy (podejście kla-

syczne i keynesowskie, polityka pieniężna i fi-

skalna) 

Khan Academy, seria Polityka pieniężna i fiskalna Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ program 500+ został wprowadzony przez rząd. 

 


