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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 WOJEWÓDZKIEGO, 27 LUTEGO 2018 R. 

ARKUSZ ZADAŃ 

1. Sprawdź, czy arkusz z zadaniami zawiera 13 stron. 

2. Masz 70 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, błędne zaznaczenia zaznacz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź: 

 

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. 
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Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. 

Zadanie 1. (0-1) 

Dokończ zdanie. 

Integracja europejska rozpoczęła się w latach ‘50 XX wieku. Początkowo objęła ona przede wszystkim inte-

grację na polu… 

A. politycznym. B. gospodarczym. 

Zadanie 2. (0-1) 

Wskaż działanie, na którego przeprowadzenie muszą wyrazić zgodę wszystkie państwa członkowskie UE. 

A. przyjęcie nowego członka UE 

B. wybór przewodniczącego Rady Europejskiej 

C. stwierdzenie istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości demokra-

tycznych i zasad państwa prawa 

D. wszystkie wymienione 

Zadanie 3. (0-1) 

Wskaż państwo, które wstąpiło do Unii Europejskiej w 2013 r. 

A. Serbia B. Bułgaria C. Chorwacja D. Bośnia i Hercegowina 

Zadanie 4. (0-1) 

Zgodnie z dotychczas podjętymi decyzjami, najpóźniej w którym roku Wielka Brytania przestanie być człon-

kiem Unii Europejskiej?  

A. 2018 

B. 2019 

C. 2020 

D. traktaty nie określają takiego terminu 

Zapoznaj się z poniższymi zdjęciami, a następnie rozwiąż zadania 5-6. 

    

A B C D 

Źródło (w kolejności przypadkowej): Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (1), (2), Parlament Europejski (1), (2) z dn. 29.01.2018 r. 

Zadanie 5. (0-1) 

Wskaż pochodzącego z Polski komisarza w Komisji Europejskiej kadencji 2014-2019. 

A.  B.  C.  D.  

Zadanie 6. (0-1) 

W jakich inicjatywach Parlamentu Europejskiego uczestniczy w największym stopniu osoba wskazana na zdję-

ciu C? 

A. dot. budżetu UE, np. działanie na rzecz utrzymania środków na politykę spójności w ramach perspektywy finan-

sowej po 2020 r. 

B. dot. polityki historycznej, np. zwalczanie fałszywych stwierdzeń dot. kolaboracji Polaków z nazistami podczas II 

wojny światowej 

C. dot. praw konsumenta, np. zniesienie ograniczeń w sprzedaży internetowej ze względu na państwo zamieszkania 

(tzw. geoblokowanie) 

D. wszystkich wskazanych 

Zadanie 7. (0-1) 

Jaka część spośród państw tzw. nowej Unii (tj. państw, które przystąpiły do UE w XXI w.) przyjęła euro? 

A. mniejszość B. większość 

  

https://premier.gov.pl/static/files/images/ludzie/elzbieta_bienkowska.png
https://premier.gov.pl/static/files/images/ludzie/donald_tusk.png
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28372/RYSZARD_CZARNECKI_home.html
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Zadanie 8. (0-1) 

Wskaż dziedzinę, w której państwa członkowskie przekazały wszystkie swoje kompetencje na rzecz Unii Eu-

ropejskiej. 

A. bezpieczeństwo energetyczne 

B. budowa transeuropejskich sieci transportowych 

C. wyznaczanie zasad konkurencji na jednolitym rynku europejskim 

D. wszystkie wskazane 

Zapoznaj się z poniższym twittem i, jeśli będzie to zasadne, wykorzystaj go do rozwiązania zadań 9-10. 

 

Lewa kolumna na wykresie prezentuje faktyczny odsetek wydatków państwa na daną kategorię, a prawa kolumna 

prezentuje odsetek wg percepcji studentów. 

Źródło: Twitter z dn. 09.11.2017 r. 

Zadanie 9. (0-1) 

Wskaż największą kategorię wydatków publicznych w Polsce. 

A. wydatki administracyjne 

B. programy związane z edukacją 

C. finansowanie emerytur i rent 

D. programy wspierające wzrost gospodarczy, innowacyjność, infrastrukturę 

Zadanie 10. (0-1) 

Wskaż największą kategorię wydatków z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

A. wydatki administracyjne 

B. programy związane z edukacją 

C. programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

D. programy wspierające wzrost gospodarczy, innowacyjność, infrastrukturę 

Zadanie 11. (0-1) 

Alternatywa dla Niemiec (AfD) uzyskała w wyborach parlamentarnych do niemieckiego parlamentu trzeci 

najwyższy wynik w kraju. Czy partia weszła w skład koalicji rządowej w Niemczech? 

A. tak B. nie 

  

https://twitter.com/jakubsawulski/status/928217321272946689/photo/1
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Zadanie 12. (0-1) 

Wskaż, czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. 

Jedną z przyczyn tego, że państwa członkowskie Unii Europejskiej nie posiadają wspólnej europejskiej armii 

jest fakt, że wszyscy członkowie UE są członkami NATO. 

A. prawda B. fałsz 

Zadanie 13. (0-1) 

1 stycznia 2018 r. Polska została członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Czy Polska dysponuje prawem weta w 

stosunku do projektów rezolucji poddawanych głosowaniu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ? 

A. tak B. nie 

Zadanie 14. (0-1) 

Maria chciałaby mieszkać w kraju o niewielkim stopniu nierówności ekonomicznych i jednocześnie niskich 

podatkach. Który z poniższych krajów spełniłby jej oczekiwania? 

A. Szwecja B. Japonia C. Stany Zjednoczone 

Zapoznaj się z poniższymi fragmentami stenogramu 54. posiedzenia Sejmu z 14.12.2017 r. dotyczącymi ustawy 

zmieniającej Kodeks Wyborczy oraz ze szczegółowymi wynikami głosowania i, jeśli będzie to zasadne, wyko-

rzystaj je do rozwiązania zadań 15-25. 

Fragmenty stenogramu 

Marszałek: 

(1) […] W 2. poprawce wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie art. 16 ustawy o samorządzie gminnym. Z 

tą poprawką łączą się poprawki 6. i 8. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość wniosków mniejszości 6., 

10. i 13. Komisja wnosi o ich przyjęcie. (przedmiotem poprawek jest wprowadzenie 5-letniej kadencji rad gmin, 

powiatów i sejmików województw – przyp. CEO) Pytanie zadaje poseł Jacek Protas, klub Platforma Obywatelska. 

Poseł Jacek Protas:  

(2) Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta poprawka jest przykładem wielkiego błędu legislacyjnego i chaosu. Nie 

wprowadza się tak ważnego rozwiązania, jakim jest wydłużenie kadencji z 4 do 5 lat dla samorządu terytorial-

nego, poprawką w drugim czytaniu. Nawet Biuro Legislacyjne protestowało przeciw takiemu działaniu. Sza-

nowni Państwo! O tym trzeba było dyskutować, trzeba było skonsultować się ze środowiskiem samorządowym 

i ewentualnie podejmować decyzje. (Poseł Wojciech Skurkiewicz: Samorządowcy są za!) Platforma Obywatelska 

miała olbrzymi dylemat, jak zachować się w takiej sytuacji, bowiem musimy rozpatrywać ten przypadek łącznie 

z wprowadzeniem kadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Kadencyjność, ograniczenie biernych 

praw wyborczych, ograniczenie możliwości działania na tym stanowisku do 8 lat spowodowały, że zdecydowa-

liśmy się (Dzwonek) mimo wszystko poprzeć te poprawki. (Oklaski)  

Marszałek:  

(3) Dziękuję panu posłowi. Głos ma poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna.  

Poseł Jerzy Meysztowicz:  

(4) Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo cała prawa strona to sami geniusze – 

w ciągu 20 minut byli w stanie przyswoić sobie sto kilkadziesiąt poprawek. Naprawdę jestem pod wrażeniem, 

to jest naprawdę rekord Guinnessa. 

Marszałek:  

(5) Panie pośle, ale proszę o pytanie. Proszę się odnosić do 2. poprawki. (Poseł Ewa Kopacz: Panie marszałku, niech 

pan nie cenzuruje. Ucz się pan poprawek i tyle.)  

Poseł Jerzy Meysztowicz:  

(6) Jeżeli chodzi o tę poprawkę, była to poprawka zgłoszona przez Klub Poselski Nowoczesna. Szkoda, że ta debata, 

która się wywiązała, dyskusja na posiedzeniu komisji nie przebiegała tak, jak powinna, dlatego że w ogóle igno-

rowano uwagi Biura Legislacyjnego. W związku z tym pytanie: Dlaczego po prostu w takim tempie i w takich 

warunkach przyjmujecie ustawę, która decyduje na dziesiątki lat o polskim systemie samorządowym? Dziękuję 

bardzo. (Oklaski) (Głos z sali: Oby.)  

Marszałek:  

(7) Przypominam, że pytania powinny być zgłaszane odnośnie do 2. poprawki. Głos ma poseł Marcin Horała, klub 

Prawo i Sprawiedliwość.  

 

Poseł Marcin Horała:  
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(8) Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Padły tu głosy, że trzeba było rozmawiać z samorządowcami. Czy prawdą jest, 

że to jest właśnie postulat zgłaszany przez samorządowców, przez stronę samorządową w ekspertyzach, których 

rzekomo nie było w komisji, a które były dostarczone członkom komisji? Jeżeli mowa była o takim tempie przed 

chwilą, to czy prawdą jest, że prace nad ustawą trwają już miesiąc od jej złożenia, że prace Komisji Nadzwy-

czajnej trwały 2 tygodnie? Może potrwałyby nieco krócej, gdyby państwo z opozycji nie dyskutowali godzinami 

o tytule ustawy, gdyby nie zgłaszali kilkuset wniosków formalnych do rozstrzygnięcia. Każdy mógł zabrać głos, 

cały dzień był przeznaczony na wolną dyskusję, w każdym punkcie każdy mógł zabrać głos, byli konstytucjona-

liści, byli przedstawiciele korporacji samorządowych, organizacji społecznych. To wszystko było, więc na-

prawdę nie kłamcie, nie wmawiajcie tego posłom, którzy nie byli na obradach komisji (Gwar na sali, dzwonek) 

i nie wiedzą, jak się te prace odbywały. Dziękuję. (Oklaski)  

Marszałek:  

(9) Głos ma poseł Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe.  

Poseł Piotr Zgorzelski:  

(10) Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie pośle Horała, mówi pan nieprawdę. Nie było konsultacji społecznych, nie 

konsultowaliście tego projektu z samorządowcami, z organizacjami pozarządowymi, z obywatelami. Nie było 

tego i proszę nie kłamać. Mam pytanie do wnioskodawców. Na podstawie jakich badań, jakich wyliczeń, z czego 

wnosicie, że kadencję należy wydłużyć do 5 lat? A może lepiej zrobić to do 6 lat? W 2014 r. 38% wójtów, 

prezydentów i burmistrzów straciło swoje stanowiska. Naszym zdaniem jest to wystarczający mechanizm kory-

gujący. Nie trzeba urządzać życia samorządowcom, zmniejszając liczbę kadencji do dwóch. Jeżeli chcecie urzą-

dzać życie innym, to zacznijmy od siebie, wprowadźmy dwukadencyjność powszechną, także dla posłów. Przyda 

się wam. (Oklaski) (Głos z sali: Brawo!) (Poseł Piotr Kaleta: Ile jesteś w Sejmie?)  

Marszałek:  

(11) Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 2., 6. i 8., zechce 

podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 428 posłów. Za głosowało 

413, przeciw – 14, 1 poseł wstrzymał się. Sejm poprawki przyjął. (Gwar na sali, dzwonek) 

[…] (Dyskusja nad pozostałymi poprawkami – przyp. CEO) 

(12) Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w ca-

łości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2113, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i 

nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 435 posłów. Za głosowało 234, przeciw – 

199, 2 posłów wstrzymało się. (Oklaski) 

Szczegółowe wyniki głosowania o którym mowa w akapicie (12) fragmentów stenogramu 

 
Źródło: Stenogram 54. posiedzenia Sejmu w dn. 14.12.2017 r., Głosowanie nr 107. 

Zadanie 15. (0-1) 

Wskaż osobę pełniącą funkcję Marszałka Sejmu w grudniu 2017 r. 

A. Marek Kuchciński 

B. Ryszard Terlecki 

C. Stanisław Karczewski 

D. Małgorzata Kidawa-Błońska 

Zadanie 16. (0-1) 

Przede wszystkim posłowie których klubów poparli poprawkę wydłużającą kadencję rad gmin, powiatów i sej-

mików województw do 5 lat? 

A. opozycyjnych 

B. stanowiących zaplecze rządu 

C. obu 

D. żadnych z wymienionych 

Zadanie 17. (0-1) 

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/6B9D6362BD8D0297C125821F00373A4B/%24File/54_c_ksiazka_bis.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=54&NrGlosowania=107
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Wśród posłów którego klubu lub koła poselskiego wystąpiła największa, względem wielkości koła/klubu, ab-

sencja w głosowaniu nad przyjęciem w całości projektu ustawy, o którym mowa w akapicie (12)? 

A. PiS B. UED C. WiS D. Kukiz'15 

Zadanie 18. (0-1) 

Jakie zmiany w ordynacji wyborczej przewidywała ww. ustawa? 

A. wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego 

B. obowiązek tworzenia budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu 

C. wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin innych niż miasta na prawach 

powiatu 

D. wszystkie wymienione 

Zadanie 19. (0-1) 

Uwzględniając zmiany wprowadzone ww. ustawą, wskaż organy, w których obowiązuje zasada dwukadencyj-

ności. 

1 - Sejm i Senat 

2 - Prezydent RP 

3 - organ wykonawczy gminy 

4 - organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego 

A. 3 B. 2, 3 C. 2, 3, 4 D. 1, 2, 3, 4 

Zadanie 20. (0-1) 

Uwzględniając zmiany wprowadzone ww. ustawą, uporządkuj organy w kolejności rosnącej wg długości ich 

kadencji (tj. zacznij od organu o najkrótszej kadencji). 

1 - Sejm i Senat 

2 - organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 

3 - Prezydent RP 

4 - Parlament Europejski 

5 - przewodniczący Rady Europejskiej 

A. 5; 1 i 2; 3 i 4 B. 5; 1; 2 i 3 i 4 C. 1 i 2 i 4; 3 i 5 D. 1; 2 i 3 i 4 i 5 

Zadanie 21. (0-1) 

Jakie zastrzeżenia dotyczące ustawy zgłaszała opozycja podczas przytoczonych powyżej wystąpień w trakcie 

posiedzenia Sejmu? 

A. dotyczące zbyt szybkiego trybu prac nad ustawą 

B. dotyczące braku konsultacji ustawy z samorządowcami 

C. dotyczące zgłaszania licznych poprawek istotnie ingerujących w pierwotną treść projektu ustawy 

D. wszystkie wymienione 

Zadanie 22. (0-1) 

Jakie zastrzeżenia dotyczące zachowania opozycji zgłaszał klub Prawa i Sprawiedliwości podczas przytoczo-

nych powyżej wystąpień w trakcie posiedzenia Sejmu? 

A. dotyczące przedłużania prac nad ustawą 

B. dotyczące zadawania pytań nie na temat 

C. dotyczące braku badań nad sensem poprawki zgłoszonej przez Nowoczesną 

D. wszystkie wymienione 

Zadanie 23. (0-1) 

Elementem którego czytania projektu ustawy była dyskusja i głosowania opisane w powyższym stenogramie? 

A. I B. II C. III 

Zadanie 24. (0-1) 

Czy ww. ustawa została przyjęta przez Sejm? 

A. tak B. nie 
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Zadanie 25. (0-1) 

Czy klub poselski Prawa i Sprawiedliwości dysponuje większością wymaganą do odrzucenia prezydenckiego 

weta do ustawy? 

A. tak B. nie 

Zadanie 26. (0-1) 

Do którego z niżej wymienionych sądów może odwołać się Jakub, skazany przed sądem rejonowym za kradzież 

telefonu komórkowego? 

A. sądu I instancji B. sądu okręgowego C. Sądu Najwyższego D. sądu apelacyjnego 

Zadanie 27. (0-1) 

Alicja i Bartek postanowili w lutym 2018 r. zareklamować telewizor, który dostali od rodziców na gwiazdkę w 

2015 r. Niestety nie mają paragonu za telewizor - posiadają jedynie mejlowe potwierdzenie zakupu. Przyczyną 

reklamacji są czarne plamy (martwe piksele), które pojawiły się na ekranie. Czy rodzeństwo może dokonać 

reklamacji? 

A. nie, ponieważ nie posiada paragonu 

B. nie, ponieważ upłynęły ponad 2 lata od daty zakupu 

C. tak, o ile producent udzielił na telewizor ponad dwuletniej gwarancji 

D. tak, zarówno powołując się na odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jak i gwarancji 

Zadanie 28. (0-1) 

Celina kupiła w sklepie internetowym licencję na oprogramowanie biurowe Microsoft Office. Przy próbie ak-

tywacji programu dowiedziała się, że otrzymany przez nią klucz licencyjny został już wykorzystany do akty-

wacji przez innego użytkownika, w związku z czym Celina nie może aktywować swojej kopii oprogramowania. 

Czy Celina ma prawo do reklamacji zakupionej licencji? 

A. tak 

B. nie, ponieważ sprzedawca nie odpowiada za wady prawne produktu 

Zadanie 29. (0-1) 

Damian umówił się ze sprzedawcą akcesoriów do telefonów komórkowych u siebie w domu. Podczas wizyty 

kupił za 30 zł etui na swój telefon. Po 5 dniach rozmyślił się, ponieważ dostał w prezencie inne etui. Przez ten 

czas nie używał etui zakupionego podczas wizyty domowej. Czy Damian ma prawo do zwrotu etui? 

A. tak B. nie 

Zadanie 30. (0-1) 

Ela złożyła reklamację dotyczącą niesłusznie naliczonych opłat za prowadzenie rachunku bankowego. Bank 

negatywnie rozpatrzył jej zgłoszenie. Ela uważa, że bank nie miał racji i chce kontynuować dochodzenie swoich 

praw. Która z poniższych instytucji jest wyspecjalizowana w pomocy w takich sprawach? 

A. Rzecznik Finansowy 

B. Komisja Nadzoru Finansowego 

C. powiatowy rzecznik praw konsumenta 

D. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Zadanie 31. (0-1) 

W pierwszym kwartale każdego roku na ulicach i w mediach można spotkać się z licznymi reklamami zachę-

cającymi do przekazania tzw. 1% w rozliczeniu podatkowym. Oznacza to, że każdy podatnik będący osobą 

fizyczną może przekazać 1% kwoty należnej do zapłaty jako podatek dochodowy wybranej przez siebie insty-

tucji, a 99% do budżetu państwa. Jakie instytucje mają prawo otrzymać wsparcie w postaci tzw. 1%? 

A. każda fundacja 

B. każde stowarzyszenie 

C. każda organizacja pożytku publicznego 

D. wszystkie z powyższych 

Zadanie 32. (0-1) 

W jakiej sytuacji opłaca się tzw. krótka sprzedaż akcji giełdowych? 

A. gdy przewiduje się wzrost kursu danych akcji 

B. gdy przewiduje się spadek kursu danych akcji 

C. gdy przewiduje się pozostanie kursu danych akcji na niezmienionym poziomie 
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Zadanie 33. (0-1) 

Pan Zbigniew zdecydował, że nie chce pracować do 65 roku życia i w wieku 60 lat zrezygnował z pracy. Nie 

pobiera przy tym żadnych świadczeń od państwa ani nie poszukuje pracy. Na podstawie tego opisu można 

stwierdzić, że pan Zbigniew jest: 

A. bezrobotny B. bierny zawodowo C. aktywy zawodowo 

Zadanie 34. (0-1) 

Firma X płaci 50 gr właścicielowi wyszukiwarki internetowej Y za każde odesłanie internauty z wyszukiwarki 

na stronę firmy X. Wiedząc, że z wyszukiwarki Y na stronę firmy X przekierowanych zostało 3000 osób, z któ-

rych 10% kupiło produkt firmy X, oblicz koszt pozyskania jednego klienta.  

A. 50 gr B. 5 zł C. 50 zł D. 150 zł 

Zadanie 35. (0-1) 

Jakim rodzajem rynku jest wyszukiwarka Y o której mowa powyżej? 

A. jednostronnym B. wielostronnym 

Zadanie 36. (0-1) 

W której części szablonu modelu biznesowego należy sformułować hipotezy dotyczące kosztu pozyskania 

klienta?  

A. grupa docelowa B. kanały dystrybucji C. relacje z klientami D. strumienie przychodów 

Zadanie 37. (0-1) 

W południowej Azji pod koniec 2017 r. po raz kolejny miały miejsce powodzie, w wyniku których ponad 40 

mln ludzi musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania. Niynda, obywatelka Nepalu, w obawie o swoje życie, 

postanowiła w wyniku kolejnej klęski żywiołowej opuścić swoją ojczyznę i dostać się do Europy, by zamieszkać 

we Włoszech. Wiedząc, że Włochy ratyfikowały Konwencję Genewską z 1951 r. regulującą kwestię uchodźców, 

odpowiedz na pytanie: czy Niynda ma prawo ubiegać się o status uchodźcy we Włoszech? 

A. tak B. nie 

Zadanie 38. (0-1) 

Czy Kanada i Stany Zjednoczone są przykładami państw prowadzących podobną politykę imigracyjną? 

A. tak B. nie 

Zadanie 39. (0-1) 

Paul Collier, omawiając wpływ ustroju na właściwe gospodarowanie surowcami w trakcie wystąpienia „Dolny 

miliard”, wskazuje na pozytywną rolę jednego z elementów demokracji. Wybierz ten element. 

A. prawo własności 

B. pluralizm polityczny 

C. wybór władzy przez obywateli 

D. mechanizmy zachowania kontroli i równowagi politycznej 

Zadanie 40. (0-1) 

Jedną z podstaw świadomej konsumpcji jest reguła 3R. Które z poniższych działań jest zgodne z zasadą 3R? 

A. odmowa przyjęcia rozdawanej na ulicy ulotki reklamowej 

B. organizowanie tzw. wymianek, podczas których uczestnicy wymieniają między sobą nieużywane już ubrania 

C. otwarcie sklepu, w którym sprzedawane są produkty bez opakowań, a klienci wkładają je do własnych pojemni-

ków wielorazowego użytku 

D. wszystkie z powyższych 
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Zad. Odp. Umiejęt-

ności 

Wiadomości Źródła Komentarz 

1. B wskazywa-

nie przeja-

wów 

cele UE i geneza integracji;  Europa w 12 lekcjach, 

Pascal Fontaine, s. 6, 

12.;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Utworzeniu Unii Europejskiej 

przyświecały cele polityczne, które jej założyciele postanowili osiągnąć na drodze współpracy 

gospodarczej." Pierwsze wspólnoty europejskie były oparte na współpracy gospodarczej: naj-

pierw w dziedzinie węgla i stali, następnie rozszerzonej na pozostałe rynki. 

2. A wskazywa-

nie przykła-

dów 

przebieg procedury akcesji; instytucje (Rada Europejska, Rada, Parla-

ment, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości): zadania, kompetencje, skład, 

powołanie, zasady działania;  

Europa w 12 lekcjach, 

Pascal Fontaine, s. 17, 

30, 31.; przekazy me-

dialne;  

Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Każdy traktat o przyjęciu no-

wego członka musi zostać jednomyślnie zatwierdzony przez wszystkie obecne państwa człon-

kowskie". "Rada musi stanowić jednomyślnie w sprawach istotnych, takich jak: opodatkowanie, 

zmiany w traktatach, wprowadzenie nowej wspólnej polityki lub przystąpienie nowego kraju do 

UE. W większości pozostałych przypadków stosuje się kwalifikowaną większość głosów. Ozna-

cza to, że decyzja Rady może być podjęta wyłącznie tzw. podwójną większością. Decyzja zostanie 

przyjęta, jeżeli uzyska poparcie 55 proc. państw członkowskich (16 z 28 krajów) reprezentujących 

co najmniej 65 proc. ludności UE (około 332 mln z 510 mln obywateli)". 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Stały przewodniczący jest wybie-

rany (większością kwalifikowaną głosów członków Rady Europejskiej) na okres dwóch i pół roku 

i może zostać ponownie wybrany na urząd przewodniczącego tylko raz". 

Odpowiedź C jest błędna, ponieważ stwierdzenie istnienia wyraźnego ryzyka naruszenia wartości 

UE odbywa się decyzją 4/5 państw członkowskich (patrz np. http://www.rp.pl/Sedziowie-i-

sady/312209986-Decyzja-Komisji-Europejskiej-ws-artykulu-siodmego-dla-Polski.html). 

3. C odtwarzanie 

posiada-

nych infor-

macji 

rozszerzenia terytorialne (dotychczasowe i planowane);  Europa w 12 lekcjach, 

Pascal Fontaine, s. 19.;  

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "[…] W 2007 r. ich śladami 

podążyły Bułgaria i Rumunia. Chorwacja przystąpiła do tego procesu, występując w 2003 r. z 

wnioskiem o członkostwo, które uzyskała w 2013 r.". 

4. B wskazywa-

nie skutków 

Brexit;  Europa w 12 lekcjach, 

Pascal Fontaine, s. 5.; 

przekazy medialne;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wyjścia z UE w 

marcu 2017 r. Zgodnie z art. 50 traktatu lizbońskiego (patrz np. 

http://www.rp.pl/VAT/302099982-Brexit-Konsekwencje-dla-polskich-firm.html, 

http://www.newsweek.pl/swiat/polityka/brexit-buzzfeed-opublikowal-tajny-dokument-anality-

kow-,artykuly,422584,1.html), wyjście z UE musi nastąpić w ciągu maksymalnie 2 lat od powyż-

szej daty. 

5. A odtwarzanie 

posiada-

nych infor-

macji 

instytucje (Rada Europejska, Rada, Parlament, Komisja, Trybunał Spra-

wiedliwości): zadania, kompetencje, skład, powołanie, zasady działania;  

przekazy medialne;  Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ przedstawiona na zdjęciu Elżbieta Bieńkowska jest komi-

sarzem ds. rynku wewnętrznego kadencji 2014-2019. 

6. C odtwarzanie 

posiada-

nych infor-

macji 

instytucje (Rada Europejska, Rada, Parlament, Komisja, Trybunał Spra-

wiedliwości): zadania, kompetencje, skład, powołanie, zasady działania; 

dziedziny kompetencji (wyłącznych, dzielonych) i przykłady działań w 

nich realizowanych;  

przekazy medialne;  Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ Róża Thun była główną negocjatorką ze strony Parla-

mentu Europejskiego zniesienia geoblokowania (https://www.euractiv.pl/section/instytucje-

ue/news/zakupy-sieci-bez-ograniczen-czyli-koniec-geoblokowania/). 

7. B uogólnianie Unia Gospodarcza i Walutowa: geneza, etapy budowy, kryteria członko-

stwa (bez wartości liczbowych), członkowie;  

Europa w 12 lekcjach, 

Pascal Fontaine, s. 61.;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ spośród 13 krajów nowej Unii, 7 przyjęło euro (Słowenia, 

Cypr, Malta, Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa). 
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8. C wskazywa-

nie przykła-

dów 

dziedziny kompetencji (wyłącznych, dzielonych) i przykłady działań w 

nich realizowanych;  

Europa w 12 lekcjach, 

Pascal Fontaine, s. 48-

49.;  

Odpowiedź A jest błędna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Unia Europejska i jej państwa 

członkowskie wspólnie odpowiadają za energię". 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Unia Europejska i jej państwa 

członkowskie wspólnie odpowiadają za sieci transeuropejskie". 

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "tylko Unia Europejska odpo-

wiada za przepisy regulujące zasady konkurencji na jednolitym rynku". 

Odpowiedź D jest błędna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Unia Europejska i jej państwa 

członkowskie wspólnie odpowiadają za energię". 

9. C porządko-

wanie 

wzrost gospodarczy (ruch okrężny dóbr, usług i płatności oraz obliczanie 

PKB metodą dochodową i wydatkową, składniki PKB, wpływ inflacji na 

PKB, PKB per capita, budżet państwa, ograniczenia w stosowaniu PKB);  

materiał źródłowy;  Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z materiałem źródłowym renty i emerytury po-

chłaniają 31% wydatków państwa (lewa kolumna), co stanowi największą pojedynczą kategorię 

wydatków. 

10. D porządko-

wanie 

perspektywa finansowa i budżet: wpływy, wydatki;  Europa w 12 lekcjach, 

Pascal Fontaine, s. 46.;  

Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Podział środków pod kątem ich 

przeznaczenia można przedstawić na przykładzie budżetu na rok 2016: • inteligentny wzrost go-

spodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu: 70 mld euro, w tym: wsparcie regionów i inwe-

stycji, programy badawcze oraz transeuropejska sieć transportowa i transeuropejska sieć energe-

tyczna; • zasoby naturalne: 62 mld euro, głównie na rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich i 

ochronę środowiska; • bezpieczeństwo i obywatelstwo: 4 mld euro, na przykład na ochronę granic 

i program Erasmus+; • „Europa w świecie”: 9 mld euro na politykę zagraniczną i pomoc rozwo-

jową; • koszty administracyjne: 9 mld euro". 

11. B odtwarzanie 

posiada-

nych infor-

macji 

ruchy skrajne (UKIP, Front Narodowy, Podemos, Partia Wolności, Duń-

ska Partia Ludowa, Szwedzcy Demokraci, Partia Finów, Alternatywa dla 

Niemiec, Wolnościowa Partia Austrii, Flamandzki Interes, Partia Ludowa 

Nasza Słowacja, Ruch 5 Gwiazd, Jobbik, Syriza, Złoty Świt) – kraje dzia-

łania, liderzy, kontrowersyjne postulaty, orientacja polityczna, wysokość 

poparcia;  

Gazeta Wyborcza, Kto, 

gdzie i jak rozsadza 

wspólną Europę; prze-

kazy medialne;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ w skład koalicji rządowej wejdą partie chadeckie (CDU, 

CSU) oraz socjaldemokratyczne (SPD). 

12. B odtwarzanie 

posiada-

nych infor-

macji;  

sposoby ograniczania problemu (przez instytucje i państwa, np. ONZ, 

NATO, przez organizacje pozarządowe); geneza i etapy integracji (inte-

gracja: sektorowa – powszechna, metoda podejmowanie decyzji: naro-

dowa – wspólnotowa, stopniowe przekazywanie kompetencji: unia celna 

– wspólny rynek – unia gospodarcza i walutowa); problemy i wyzwania 

stojące przed UE;  

KOSS cz. 2, s. 62.;  Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ do NATO nie należą Austria, Irlandia, Szwecja i Finlan-

dia. 

13. B odtwarzanie 

posiada-

nych infor-

macji;  

sposoby ograniczania problemu (przez instytucje i państwa, np. ONZ, 

NATO, przez organizacje pozarządowe); ;  

KOSS cz. 2.: s. 90;  Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, Polska nie jest stałym członkiem 

Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jedynie stali członkowie Rady posiadają prawo weta. 

14. B wskazywa-

nie przykła-

dów;  

nierówności wewnątrz społeczeństw (rodzaje: dochodowe vs majątkowe, 

aktualny i historyczny poziom w Europie i USA, relacja pomiędzy stopą 

wzrostu gospodarczego, stopą zwrotu z kapitału i nierównościami mająt-

kowymi, sposoby ograniczenia nierówności majątkowych);  

TED, Nierówność eko-

nomiczna szkodzi spo-

łeczeństwom;  

Odpowiedź A jest błędna, ponieważ Względna egalitarność społeczeństwa w Szwecji jest uzyski-

wana poprzez wysoki stopień redystrybucji (wysokie podatki). 

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ Niewielki poziom nierówności ekonomicznych wśród Ja-

pończyków nie jest efektem działania państwa, lecz kultury i poziomu płac (patrz: źródło, 10:00-

11:00). 

Odpowiedź C jest błędna, ponieważ Stany Zjednoczone są krajem o jednym z najwyższych na 

świecie poziomów nierówności społecznych. 
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15. A odtwarzanie 

posiada-

nych infor-

macji;  

organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (zadania, 

kompetencje, skład i cechy członków, zasady wyboru, sposoby działania 

i przypadki zakończenia sprawowania funkcji);  

przekazy medialne (od 

01.10.2017);  

Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ zdjęcie przedstawia Marka Kuchcińskiego, Marszałka 

Sejmu. 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ zdjęcie przedstawia Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka 

Sejmu. 

Odpowiedź C jest błędna, ponieważ Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu. 

Odpowiedź D jest błędna, ponieważ zdjęcie przedstawia Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemar-

szałkinię Sejmu. 

16. C uogólnianie partie polityczne (doktryny polityczne, przykłady w Polsce);  materiał źródłowy; 

przekazy medialne (od 

01.10.2017);  

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z akapitem 11., "Głosowało 428 posłów. Za gło-

sowało 413, przeciw – 14, 1 poseł wstrzymał się". Tym samym prawie wszyscy posłowie, repre-

zentujący zarówno PiS jak i partie opozycyjne, głosowały "za" poprawką. 

17. C porówny-

wanie 

organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (zadania, 

kompetencje, skład i cechy członków, zasady wyboru, sposoby działania 

i przypadki zakończenia sprawowania funkcji);  

materiał źródłowy;  Odpowiedź A jest błędna, ponieważ prawie wszyscy posłowie PiS byli obecni (nieobecnych było 

tylko 5 spośród 237). 

Odpowiedź B jest błędna, ponieważ 25% posłów UED była nieobecna (1 na 4). 

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ połowa posłów WiS była nieobecna (3 na 6). 

Odpowiedź D jest błędna, ponieważ 10% posłów Kukiz'15 była nieobecna (3 na 30). 

18. B wskazywa-

nie przykła-

dów 

samorządy terytorialne (rodzaje, zadania, zasady działania, organy, za-

sady wyboru, kompetencje); wybory (sposób przygotowania i przeprowa-

dzenia, cechy, rodzaje, prawa wyborcze);  

przekazy medialne (od 

01.10.2017);  

Odpowiedź A jest błędna, ponieważ ustawa ograniczała możliwość głosowania korespondencyj-

nego (np. http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1105575,nowelizacja-prawa-wybor-

czego.html: "Z kolei głosowanie korespondencyjne zostało ograniczone tylko do osób niepełno-

sprawnych"). 

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ ustawa wprowadziła obowiązek tworzenia budżetu oby-

watelskiego w miastach na prawach powiatu (https://wpolityce.pl/polityka/379189-wchodzi-w-

zycie-wazna-zmiana-kodeksu-wyborczego-dwukadencyjnosc-wojtow-burmistrzow-i-prezyden-

tow-miast-staje-sie-faktem: "Zgodnie z nowymi przepisami w miastach na prawach powiatu bu-

dżet obywatelski będzie obowiązkowy. Wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić co 

najmniej 0,5 proc. wydatków gminy będącej miastem na prawach powiatu zawartych w ostatnim 

przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu."). 

Odpowiedź C jest błędna, ponieważ ustawa likwidowała jednomandatowe okręgi wyborcze (np. 

https://wpolityce.pl/polityka/379189-wchodzi-w-zycie-wazna-zmiana-kodeksu-wyborczego-

dwukadencyjnosc-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast-staje-sie-faktem: "Jednomanda-

towe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do 

tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach po-

wiatu."). 

19. B selekcjono-

wanie 

wybory (sposób przygotowania i przeprowadzenia, cechy, rodzaje, prawa 

wyborcze); organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej 

(zadania, kompetencje, skład i cechy członków, zasady wyboru, sposoby 

działania i przypadki zakończenia sprawowania funkcji);  

przekazy medialne (od 

01.10.2017); materiał 

źródłowy;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ uchwalona nowelizacja ordynacji wyborczej w wyborach 

samorządowych ograniczyła liczbę kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch 

(np. https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sejm-uchwalil-zmiany-w-ordynacji-wyborczej-

autorstwa-pis,798692.html, https://wpolityce.pl/polityka/379189-wchodzi-w-zycie-wazna-

zmiana-kodeksu-wyborczego-dwukadencyjnosc-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast-

staje-sie-faktem). Zgodnie z Konstytucją RP, Prezydent RP może być ponownie wybrany tylko 

raz (art. 127, np. http://www.rp.pl/Platforma-Obywatelska/180229594-Budka-Nieprzemyslany-

ruch-Adamowicza.html). 
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Zad. Odp. Umiejęt-

ności 

Wiadomości Źródła Komentarz 

20. B porządko-

wanie 

wybory (sposób przygotowania i przeprowadzenia, cechy, rodzaje, prawa 

wyborcze); organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej 

(zadania, kompetencje, skład i cechy członków, zasady wyboru, sposoby 

działania i przypadki zakończenia sprawowania funkcji); instytucje (Rada 

Europejska, Rada, Parlament, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości): za-

dania, kompetencje, skład, powołanie, zasady działania;  

KOSS cz. 2., s. 34, 63; 

Europa w 12 lekcjach, 

Pascal Fontaine, s. 30;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ kadencja Sejmu i Senatu trwa 4 lata (KOSS cz. 2., s. 34), 

kadencja jednostek samorządu terytorialnego trwa 5 lat (materiał źródłowy), Prezydenta RP - 5 

lat (KOSS cz. 2., s. 34), Parlamentu Europejskiego - 5 lat (KOSS cz. 2., s. 63), stałego przewod-

niczącego Rady Europejskiej - 2,5 roku (Europa w 12 lekcjach, s. 30). 

21. D wskazywa-

nie przykła-

dów 

prawo (funkcje, podstawowe zasady, rodzaje prawa, źródła, hierarchia ak-

tów prawnych, procedury przyjmowania konstytucji, umów międzynaro-

dowych, ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego);  

materiał źródłowy;  Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ zastrzeżenia dot. tempa prac, braku konsultacji z samo-

rządowcami zgłaszał np. poseł Jacek Protas (PO, akapit 2.). Zastrzeżenia dot. liczby poprawek 

zgłaszał np. poseł Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna, akapit. 4.). 

22. A wskazywa-

nie przykła-

dów 

prawo (funkcje, podstawowe zasady, rodzaje prawa, źródła, hierarchia ak-

tów prawnych, procedury przyjmowania konstytucji, umów międzynaro-

dowych, ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego);  

materiał źródłowy;  Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ poseł Marcin Horała (PiS) wskazywał, że opozycja prze-

dłużała prace nad ustawą ("Może potrwałyby nieco krócej, gdyby państwo z opozycji nie dysku-

towali godzinami o tytule ustawy, gdyby nie zgłaszali kilkuset wniosków formalnych do rozstrzy-

gnięcia"). 

23. C uogólnianie prawo (funkcje, podstawowe zasady, rodzaje prawa, źródła, hierarchia ak-

tów prawnych, procedury przyjmowania konstytucji, umów międzynaro-

dowych, ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego);  

KOSS cz. 2., s. 30.; ma-

teriał źródłowy;  

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ ze stenogramu wynika, że dyskusja zakończyła się głoso-

waniem nad przyjęciem całego projektu ustawy (akapit 12.). Jest to charakterystyczne dla III czy-

tania. Zgodnie z treścią źródła, "Projekt ustawy jest prezentowany w trakcie tzw. pierwszego czy-

tania, które odbywa się w odpowiedniej komisji lub na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Później 

projekt analizuje komisja, która może wprowadzić poprawki. Następnie na posiedzeniu plenar-

nym odbywają się drugie czytanie oraz dyskusja nad projektem i poprawkami zgłoszonymi przez 

komisję oraz pojedynczych posłów. W trakcie trzeciego czytania Sejm ustala ostateczny tekst 

ustawy i w głosowaniu uchwala ją bądź odrzuca." 

24. A wnioskowa-

nie 

prawo (funkcje, podstawowe zasady, rodzaje prawa, źródła, hierarchia ak-

tów prawnych, procedury przyjmowania konstytucji, umów międzynaro-

dowych, ustaw, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego);  

materiał źródłowy;  Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ za uchwaleniem ustawy głosowało 232 posłów, tj. więcej 

niż przeciw. Ustawę Sejm uchwala zwykłą większością głosów. 

25. B wnioskowa-

nie 

organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (zadania, 

kompetencje, skład i cechy członków, zasady wyboru, sposoby działania 

i przypadki zakończenia sprawowania funkcji); prawo (funkcje, podsta-

wowe zasady, rodzaje prawa, źródła, hierarchia aktów prawnych, proce-

dury przyjmowania konstytucji, umów międzynarodowych, ustaw, rozpo-

rządzeń, aktów prawa miejscowego);  

materiał źródłowy; Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ do odrzucenia weta niezbędna jest większość kwalifiko-

wana 3/5. Klub PiS liczy 237 posłów, tj. mniej niż 3/5 z 460 (276). 

26. B wskazywa-

nie zależno-

ści;  

prawa i obowiązki obywatelskie; organy władzy ustawodawczej, wyko-

nawczej i sądowniczej: zadania, kompetencje, skład i cechy członków, 

zasady wyboru, sposoby działania i przypadki zakończenia sprawowania 

funkcji, odpowiedzialność;  

KOSS: cz. 2., s. 51.;  Odpowiedź A jest błędna, ponieważ sądy I instancji rozpatrują sprawę po raz pierwszy. Odwoła-

nia trafiają do sądu II instancji. 

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ sądem odwoławczym dla spraw rozpatrywanych przez 

sądy rejonowe jest sąd okręgowy. 

Odpowiedź C jest błędna, ponieważ Sąd Najwyższy zajmuje się rozpatrywaniem kasacji od wy-

roków sądu II instancji. 

Odpowiedź D jest błędna, ponieważ ponieważ sąd apelacyjny jest sądem II instancji w przypad-

kach, w których sądem I instancji był sąd okręgowy. Jak jest wskazane w treści polecenia, sprawa 

Jakuba była rozpatrywana przez sąd rejonowy, a nie okręgowy. 
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27. C wskazywa-

nie zależno-

ści 

gwarancja; zgodność towaru z umową;  Vademecum konsu-

menta, Krzysztof Leh-

mann, s. 26-27.;  

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Wybór gwarancji okazuje się 

korzystny w okresie, w którym nie przysługuje Ci już możliwość złożenia reklamacji z tytułu 

rękojmi. Taka sytuacja występuje, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 2 lata 

od dnia wydania towaru". " Aby złożyć reklamację, nie musisz posiadać paragonu fiskalnego. To 

tylko jeden z wielu środków, które ułatwiają udowodnienie okoliczności zawarcia umowy (inne 

to: świadkowie, wydruki z karty płatniczej, wiadomości mailowe z potwierdzeniem zawarcia 

umowy). Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskal-

nego. " 

28. A wskazywa-

nie zależno-

ści 

gwarancja; zgodność towaru z umową;  Vademecum konsu-

menta, Krzysztof Leh-

mann, s. 30.;  

Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Sprzedawca odpowiada za 

sprzedany towar, jeżeli: ■ stanowi on własność osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży; ■ towar 

jest obciążony prawem osoby trzeciej np. przysługuje jej prawo pierwokupu; ■ ograniczenie w 

korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu 

np. przedmiot sprzedaży został wcześniej zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w 

sprawie. Gdy występuje choćby jedna z powyższych sytuacji, sprzedawca odpowiada za wadę 

prawną. W związku z tym możesz złożyć wszystkie żądania przewidziane dla reklamacji z tytułu 

rękojmi – jak w przypadku wad fizycznych". 

29. B wskazywa-

nie zależno-

ści 

sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa;  Vademecum konsu-

menta, Krzysztof Leh-

mann, s. 13.;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Wymogi i uprawnienia stron 

umowy związane z zawieraniem transakcji poza lokalem przedsiębiorstwa nie znajdują zastoso-

wania w sytuacjach, w których kwota do zapłaty nie przekracza 50 zł. Ten limit nie dotyczy umów 

zawartych na odległość!". 

30. A selekcjono-

wanie 

instytucje kontrolujące przestrzeganie praw;  Schemat działania 

Rzecznika Finanso-

wego;  

Odpowiedź A jest poprawna, ponieważ zgodnie ze źródłem, Rzecznik Finansowy jest wyspecja-

lizowany w pomocy w sporach z instytucjami finansowymi oraz pomaga w indywidualnych spo-

rach. 

31. C odtwarzanie 

posiada-

nych infor-

macji;  

podmioty działające w sferze publicznej (zadania, formy działania, przy-

kłady); postawa obywatelska;  

KOSS (cz. 1), s. 122.;  Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ zgodnie ze źródłem "Organizacje te [OPP - przyp. CEO] 

- każdy obywatel może przekazać wybranej przez siebie organizacji 1% swojego podatku, by 

wesprzeć jej działanie". 

32. B odtwarzanie 

posiada-

nych infor-

macji;  

giełda papierów wartościowych: przedmiot obrotu, indeksy, uczestnicy 

rynku, dywidenda, sprzedaż przy wysokim kursie, krótka sprzedaż; ;  

NBPortal, Instrumenty 

Giełdy Papierów War-

tościowych (slajdy 1-4, 

6-7): slajd 4.;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie ze źródłem tzw. krótka sprzedaż polega na poży-

czeniu od innego inwestora akcji, ich sprzedaży i ponownego kupienia wtedy, gdy ich kurs będzie 

dużo niższy (tj. po cenie niższej niż ta, za którą wcześniej akcje sprzedano) i oddania ich właści-

cielowi. 

33. B nazywanie;  bezrobocie (stopa bezrobocia a siła robocza); ;  KOSS cz. 2., s. 173;  Odpowiedź A jest błędna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, "Bezrobotny to osoba zdolna i go-

towa do podjęcia pracy,  ale niewykonująca pracy zarobkowej." Pan Zbigniew nie poszukuje 

pracy, więc nie może być uznany za bezrobotnego. 

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła, osoby niepracujące oraz niepo-

szukujące pracy są zaliczane do grona osób biernych zawodowo. 

34. B wykonywa-

nie obliczeń 

relacje z klientami (etapy budowania relacji: pozyskiwanie, utrzymywa-

nie, rozwijanie, przykłady działań i strategii na każdym etapie, koszt po-

zyskania klienta, wartość klienta);  

Udacity, How to build 

a startup, 5.14-5.15.;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ łączny koszt reklamy wynosi 50 gr/os. * 3000 osób = 1500 

zł. Spośród przekierowanych internautów, klientami stało się 10% z 3000 osób = 300 osób. Zatem 

koszt pozyskania 1 klienta to 1500 zł / 300 osób = 5 zł. 

35. B uogólnianie grupa docelowa (charakterystyka grupy: potrzeby, korzyści, oczekiwania, 

otoczenie, profil klienta, wiele grup docelowych, rodzaje rynków i ich 

przykłady: istniejący, odnowiony, nowy, skopiowany, charakterystyka 

rynków, rynki jednostronne i wielostronne);  

Udacity, How to build 

a startup;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ są 2 rodzaje użytkowników: internauci korzystający bez-

płatnie z wyszukiwarki i podmioty płacące za użytkowanie (firmy kupujące reklamy). 
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36. C selekcjono-

wanie 

relacje z klientami (etapy budowania relacji: pozyskiwanie, utrzymywa-

nie, rozwijanie, przykłady działań i strategii na każdym etapie, koszt po-

zyskania klienta, wartość klienta);  

Udacity, How to build 

a startup;  

Odpowiedź C jest poprawna, ponieważ koszt pozyskania klienta jest wskazany jako jeden z ele-

mentów relacji z klientami. 

37. B wskazywa-

nie przykła-

dów;  

opis zjawiska (rodzaje, formy, przebieg, szlaki, pozycja migranta w spo-

łeczeństwie, polityka migracyjna);  

Edukacja globalna z 

klasą, Migracje na 

świecie, Kinga Białek, 

s. 5.;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią źródła „kraje europejskie, które podpi-

sały Konwencję Genewską, stosują prawo międzynarodowe i przyznają status uchodźcy na pod-

stawie definicji z konwencji z 1951 roku. Uchodźcą jest osoba, która wskutek uzasadnionej obawy 

przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej 

grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, któ-

rego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw, korzystać z ochrony tego 

państwa. Definicja ta nie obejmuje przypadków osób dotkniętych klęskami żywiołowymi, co po-

twierdza także materiał źródłowy: „Uchodźcą nie może zatem stać się osoba opuszczająca swój 

kraj z powodów ekonomicznych lub z powodu klęsk naturalnych.” 

38. B wskazywa-

nie zależno-

ści;  

opis zjawiska (rodzaje, formy, przebieg, szlaki, pozycja migranta w spo-

łeczeństwie, polityka migracyjna);  

Edukacja globalna z 

klasą, Migracje na 

świecie, Kinga Białek, 

s. 4.;  

Odpowiedź B jest poprawna, ponieważ zgodnie z treścią materiału źródłowego: „Kraje, które są 

niechętne przypływowi imigrantów wprowadzają restrykcyjną politykę imigracyjną. Stoją za tym 

różne powody: na przykład troska o bezpieczeństwo narodowe kraju, w którym wysoki poziom 

życia przyciąga wielu przybyszów (np. Stany Zjednoczone)”. Natomiast Szwecja wskazana jest 

jako kraj otwarty na imigrantów („Kraje otwarte na przypływ migrantów to Kanada, Australia, 

Nowa Zelandia, Szwecja, Wielka Brytania”). 

39. D odtwarzanie 

posiada-

nych infor-

macji;  

opis zjawiska (rodzaje rozwoju: gospodarczy, społeczny, poziom rozwoju 

państw, HDI); przyczyny zróżnicowanego poziomu rozwoju na świecie; 

sposoby poprawy warunków życia (pomoc humanitarna, współpraca roz-

wojowa, mikrokredyty);  

TED Dolny miliard, od 

ok. 10:37.;  

Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ zgodnie ze źródłem "(...) silne mechanizmy kontroli i 

równowagi sprawiają, że koniunktura surowca jest dobra". 

40. D wskazywa-

nie przykła-

dów;  

sposoby niwelowania problemu niesprawiedliwego handlu (świadoma 

konsumpcja, społeczna odpowiedzialność biznesu, zasada zrównoważo-

nego rozwoju);  

Edukacja globalna z 

klasą, Wybory konsu-

menckie a zużycie 

energii: s. 3-7.;  

Odpowiedź D jest poprawna, ponieważ Odpowiedź D jest poprawna ponieważ Na zasada 3R 

składają się 3 komponenty: zasada reduce (ograniczenie liczby produkowanych towarów), reuse 

(ograniczenie liczby zużywanych towarów) oraz recycle (przetworzenie danego towaru na nowy). 

Przykłady rezygnacji wzięcia ulotki oraz sprzedaży towarów bez opakowań odpowiadają zasadzie 

reduce: obniżenie popytu na dany towar (np. niewzięcie darmowej ulotki, nieużywanie opakowa-

nia) przyczynia się do ograniczenia jego produkcji . Przykład wymianek jest przykładem realizacji 

zasady reuse: nienoszone już ubrania są wymieniane, a nie wyrzucane do śmieci. Wobec powyż-

szego każdy ze wskazanych działań jest przykładem realizacji zasady 3R. 

 


