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Uczennico/Uczniu: 

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.  

2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.  

3. Nie używaj ołówka ani korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i napisz inną 

odpowiedź. 

4. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.  

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

6. W przypadku podania więcej odpowiedzi niż jest to wymagane w poleceniu, oceniane są 

pierwsze kolejne odpowiedzi. 

Życzymy powodzenia! 

 

 

Maksymalna liczba punktów 70 100% 

Uzyskana liczba punktów        % 

Podpis Przewodniczącego WKK  

 

Arkusz  uwzględnia dane aktualne  z 31 grudnia 2019 r. 
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Zadanie 1. (0-3) 

Plakat 

 
Na podstawie: https://marketingprzykawie.pl 

 

A. Wyjaśnij przesłanie powyższego plakatu, odwołując się do jego celów i treści. 

 

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

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

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

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

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

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

 

B. Rozstrzygnij i zapisz, czy powyższy plakat jest przykładem działania kampanii 

komercyjnej czy społecznej. 
 

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

 

C. Podaj cele typowe dla kampanii społecznej i komercyjnej. 
 

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

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

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

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

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

.../3 
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Zadanie 2. (0-1)  

Napisz definicję środków masowego przekazu (inaczej mass mediów lub „czwartej władzy"). 

W definicji zawrzyj, czym są mass media, jakie pełnią funkcje i kto jest ich odbiorcą.  

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

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

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

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

 

Zadanie 3. (0-1) 

Wyjaśnij znaczenie terminu public relations (napisz, czym jest public relations, jakie ma cele). 

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

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

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

 

Zadanie 4. (0-4)  

Wymień (nazwij jednym wyrazem, nie opisuj) cztery funkcje polskiego parlamentu. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

  

.../1 

.../1 

.../4 
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Zadanie 5. (0-7) 

 
Rozstrzygnij prawdziwość poniższych zdań – obok zadania prawdziwego zaznacz P 

(prawda), obok fałszywego F (fałsz). 

 

1.  Kadencja Sejmu i Senatu w Polsce trwa tyle samo. P F 

2.  
Kandydat na posła musi najpóźniej w dniu wyborów mieć ukończone  

18 lat. 
P F 

3.  
Czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu uzyskuje się w Polsce  

po ukończeniu 21 lat. 
P F 

4.  
Sejm RP może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą przez  

2/3 ustawowej liczby posłów. 
P F 

5.  
Ważność wyborów parlamentarnych w Polsce stwierdza Trybunał 

Konstytucyjny.  
P F 

6.  W obecnym Sejmie RP jest pięć klubów parlamentarnych. P F 

7.  

 

Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub  

za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności 

przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

 

P F 

 

  

.../7 
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Zadanie 6. (0-9) 
 

Podaj imiona i nazwiska polityków widocznych na zdjęciach A–C, pełną nazwę 

pełnionych przez nich aktualnie funkcji oraz pełną nazwę partii, którą reprezentują.  
 

 
https://twitter.com/ 

Imię i nazwisko:   …………………………………………………………………………..…... 

Funkcja:    ………………………………………………………………………………..……... 

Nazwa partii: …………………………………………………………………………………… 

 

 

https://twitter.com/ 

Imię i nazwisko:   …………………………………………………………………………..…... 

Funkcja:    ………………………………………………………………………………..……... 

Nazwa partii: …………………………………………………………………………………… 

 

 
https://twitter.com/ 

 

Imię i nazwisko:   …………………………………………………………………………..…... 

Funkcja:    ………………………………………………………………………………..……... 

Nazwa partii: …………………………………………………………………………………… 

 

A 

B 

... /9 

C 
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Zadanie 7. (0-5) 

Zaznacz poprawne dokończenie zdań 1–5. 

 

1. Klub parlamentarny w Sejmie RP może utworzyć grupa posłów w liczbie co najmniej 

A. 3. 

B. 7. 

C. 12. 

D. 15. 

 

2. Klub parlamentarny w Senacie RP może utworzyć grupa senatorów w liczbie  

co najmniej 

A. 3. 

B. 7. 

C. 12. 

D. 15. 

  

3. W procesie legislacyjnym w trybie zwyczajnym Senat  RP musi rozpatrzyć ustawę 

uchwaloną przez Sejm RP w ciągu w ciągu 

A. 14 dni. 

B. 21 dni. 

C. 30 dni. 

D. 60 dni. 

 

4. Mandat posła można łączyć z funkcją  

A. członka Rady Ministrów. 

B. prezesa NIK. 

C. członka KRRiT. 

D. Prezesa NBP. 

 

5. Sejm może odrzucić weto prezydenta  

A. bezwzględną większością głosów. 

B. kwalifikowaną większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowej liczby posłów. 

C. zwykłą większością głosów. 

D. kwalifikowaną większością 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. 

  

   .../5 
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Zadanie 8. (0-5) 
Rozstrzygnij prawdziwość poniższych zdań – obok zadania prawdziwego zaznacz P 

(prawda), obok fałszywego F (fałsz). 

 

1.  
Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej musi najpóźniej 

w dniu wyborów mieć ukończone 30 lat.  
P F 

2.  

Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza  

co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do 

Sejmu 
P F 

3.  
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność 

konstytucyjną przed Sądem Najwyższym. 
P F 

4.  
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani  

na dziewięcioletnią kadencję. 
P F 

5.  
Najniższym szczeblem w strukturze sądów powszechnych w Polsce 

są sądy rejonowe. 
P F 

 

Zadanie 9. (0-3) 

 
Na podstawie art. 188 Konstytucji RP wymień trzy sprawy, w których orzeka  

Trybunał Konstytucyjny. 

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 10. (0-1)  

 
Które z wymienionych poniżej państw nie jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa 

ONZ? Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

 

A. Wielka Brytania B. Niemcy 

C. Francja D. Chiny 

E. Rosja F.  USA 

.../5 

.../3 

.../1 
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Zadanie 11. (0-4)  
Schemat. Organy ONZ 

 

 
 

Na podstawie: unic.un.org.pl 

 

Podaj pełne polskie nazwy organów oznaczonych na schemacie literami A–D. 

 

A – ……………………………………………………………………………………………… 

B – ……………………………………………………………………………………………… 

C – ……………………………………………………………………………………………… 

D – ……………………………………………………………………………………………… 

  

.../4 
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Zadanie 12. (0-6)  
Mapa

Na podstawie: http://mapykonturowe.com.pl 

 

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy państw oznaczonych na mapie cyframi 1–6 

oraz rok ich przystąpienia do Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej i NATO. 

Uwaga! W przypadku integracji europejskiej należy podawać datę przystąpienia danego 

państwa do najwcześniejszej organizacji wspólnotowej: EWWiS lub EWG lub UE. 

Numer 

na 

mapie 

Nazwa państwa 

Rok wstąpienia 

do Wspólnot 

Europejskich/UE 

Rok 

wstąpienia  

do NATO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

.../6 

http://mapykonturowe.com.pl/
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Zadanie 13. (0-3)  

Zaznacz poprawne dokończenie zdań 1–3. 

1. Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w roku 

A. 1919. 

B. 1945. 

C. 1950. 

D. 1966. 

 

2. Obecnym Sekretarzem Generalnym ONZ jest 

A. António Guterres. 

B. Ban Ki-moon. 

C. Kofi Annan. 

D. Dag Hammarskjöld. 

 

3.  Siedzibą główną (kwaterą główną) ONZ jest 

A. Paryż. 

B. Londyn. 

C. Nowy Jork. 

D. Genewa. 

 

Zadanie 14. (0-4)  

Uzupełnij tabelę – obok opisów wpisz nazwy właściwych organów UE. 

 Opis organu UE Nazwa organu UE 

A 

Instytucja ta jest politycznie niezależnym organem 

wykonawczym UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za 
opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa 

unijnego. Składa się aktualnie z 28 członków, po jednym 

z każdego państwa członkowskiego. 

 

B 

Instytucja ta określa główne kierunki polityki UE  

i określa jej priorytety. W jej skład wchodzą szefowie 

unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz 

przewodniczący komisji. Stanowi najwyższy szczebel 
współpracy politycznej między państwami członkowskimi 

UE. Jej posiedzenia odbywają się zazwyczaj raz na kwartał w 

formie spotkań na szczycie, w których biorą udział 
przywódcy państw UE.  

 

C 

Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy 

UE, posiadający funkcję ustawodawczą, nadzorczą 

i budżetową. W chwili obecnej liczy 751 członków 
wyłanianych w powszechnych wyborach. 

 

D 

Główny organ decyzyjny UE, w ramach którego spotykają 

się ministrowie ze wszystkich krajów UE, aby omawiać, 
zmieniać i przyjmować akty prawne oraz koordynować 

politykę. Ministrowie są upoważnieni do podejmowania 

zobowiązań w imieniu swoich rządów w odniesieniu  

do działań uzgodnionych na posiedzeniach. 

 

Opracowano na podstawie danych z grudnia 2019 r.  

Na podstawie: https://sjp.pl 

  

.../4 

.../3 

https://sjp.pl/
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Zadanie 15. (0-4)  

Podaj pełne polskie nazwy organizacji, których logo lub flagi przedstawiono poniżej  

(A–D). 

 
unic.un.org.pl 

Nazwa: ………………………………………………………………...……………………….. 

 

 
          https://euroclio.eu 

Nazwa: …………………………………………………………………………...…………….. 

 

 
https://qph.fs.quoracdn.net 

 

Nazwa: …………………………………………………………………...…………………….. 

 

 
unic.un.org.pl 

Nazwa: …………………………………………………………………………...…………….. 

  

A 

B 

C 

D 

.../4 

https://qph.fs.quoracdn.net/
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Zadanie 16. (0-2)  

Podaj imiona i nazwiska polityków, których biogramy przedstawiono poniżej (A–B). 

A. 

Urodził się w Luksemburgu − sąsiedztwo francusko-niemieckiego pogranicza wywarło  

na niego duży wpływ. Pomimo, a może właśnie w wyniku, doświadczeń z epoki 

nazistowskich Niemiec uważał, że jedynie trwałe pojednanie z Niemcami może stworzyć 

podstawy dla zjednoczenia Europy. W 1940 r. został wywieziony do Niemiec. Po dwóch 

latach uciekł i wstąpił do francuskiego ruchu oporu. Doświadczenia te nie wpłynęły jednak 

negatywnie na jego stanowisko wobec Niemiec, gdy po wojnie został mianowany ministrem 

spraw zagranicznych. Opracował znany na całym świecie plan, ogłoszony 9 maja 1950 r., 

którą to datę uznaje się za symboliczną datę narodzin Unii Europejskiej. Zaproponował w nim 

wspólną kontrolę nad wydobyciem węgla i produkcją stali: najważniejszych materiałów  

dla przemysłu zbrojeniowego. Opracowaniu tego planu przyświecała idea, zgodnie z którą 

prowadzenie wojny nie jest możliwe bez sprawowania kontroli nad wydobyciem węgla  

i produkcją stali. Poinformował o planie kanclerza RFN, który od razu dostrzegł w nim 

możliwość zapewnienia pokoju w Europie i zgodził się na jego przyjęcie. Wkrótce potem 

odpowiednio zareagowały także rządy Włoch, Belgii, Luksemburga i Holandii. Sześć państw 

podpisało w kwietniu 1951 r. w Paryżu Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla  

i Stali. W ten sposób narodziła się wspólna Europa jako inicjatywa na rzecz pokoju.  

https://europa.eu/ 

Imię i nazwisko polityka: ………………………………………………………………………. 

 

B. 

Pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, który stał na czele nowo powstałego 

państwa w latach 1949–63, zmienił powojenną historię Niemiec i Europy bardziej  

niż ktokolwiek inny. Podobnie jak wielu polityków swojego pokolenia, już po doświad-

czeniach pierwszej wojny światowej doszedł do wniosku, że osiągnięcie długotrwałego 

pokoju możliwe jest jedynie w zjednoczonej Europie. Opinię tę potwierdziły jego 

doświadczenia z okresu Trzeciej Rzeszy (kiedy to został usunięty z urzędu burmistrza Kolonii 

przez nazistów).W sześć lat (1949–55) osiągnął dalekosiężne cele polityki zagranicznej, 

dzięki czemu udało się związać przyszłość Niemiec z sojuszem państw zachodnich: 

członkostwo w Radzie Europy, założenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz 

wstąpienie Niemiec do NATO. Podstawą polityki zagranicznej tego polityka było pojednanie 

z Francją. Wraz z prezydentem Francji  doprowadził do przełomu w stosunkach pomiędzy 

Niemcami a Francją: w 1963 roku państwa te, niegdyś nieprzejednani wrogowie, podpisały 

traktat o przyjaźni, który stał się jednym z kamieni milowych na drodze integracji 

europejskiej. 

https://europa.eu/ 

 

Imię i nazwisko polityka: ………………………………………………………………………. 

.../2 
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Zadanie 17. (0-1)  

Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe, wybierając i zaznaczając odpowiedź A. lub B.  

oraz 1.-3. 

 

Jerzy Buzek  

w okresie 

A. od 2009 r.– do 2012 r. 

pełnił funkcję 

Przewodniczącego 

1. Rady Europejskiej. 

2. Parlamentu Europejskiego. 

B. od 2012 r.– do 2015 r. 

3. Komisji Europejskiej. 

 

Zadanie 18. (0-1)  

Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe, wybierając poprawną odpowiedź spośród A-

D.  

 
Finansowanie działań państw członkowskich UE w zakresie przeciwdziałania bezrobociu  

i rozwoju pracowników, np. szkoleń zawodowych, kursów dla osób poszukujących pracy, 

stypendiów, praktyk zawodowych zapewnia 

A. Fundusz Spójności. 

B. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

C. Europejskie Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

D. Europejski Fundusz Społeczny. 

 

 

Zadanie 19. (0-2) 

W poniższym zdaniu uzupełnij  cztery wykropkowane miejsca odpowiednimi informacjami,  

aby wypowiedź stała się pełna i prawdziwa. 

…………......…......….....………….. - to obszar, na którym zniesiono granice wewnętrzne oraz 

kontrole graniczne i w obrębie którego obywatele (ilu?) …..... krajów Unii Europejskiej, oraz 

(ilu?) ........ krajów spoza UE, mogą swobodnie poruszać się, mają prawo do życia, nauki, pracy 

i emerytury w dowolnym miejscu krajów UE. 

 

Na podstawie: https://europa.eu/ 

  

   .../1 

.../1 

   .../2 
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Zadanie 20. (0-4) 

Poniżej podane są nazwy czterech zasad (A-D), na których opiera się wspólny rynek 

europejski krajów członkowskich UE. Przyporządkuj nazwę każdej zasady do jej opisu  

w tabeli. Dwa opisy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej zasady. 

 

A. Swobodny przepływ kapitału 

B. Swobodny przepływ towarów 

C. Swobodny przepływ osób 

D. Swobodny przepływ usług 

 

Opis Nazwa zasady 

Daje prawo do zakładania przedsiębiorstw i prowadzenia działalności 

gospodarczej w każdym kraju UE, prawo do sprzedaży  

wyprodukowanych wytworów(wyrobów, produktów), wykonywania 

pracy na własny rachunek oraz korzystania z nich  w każdym kraju. 

 

Istnieje dzięki zniesieniu granic celnych. Wszystkie wyroby podlegają 

tym samym przepisom i z małymi wyjątkami mogą być sprzedawane 

na terenie całej Unii. Zasada ta dotyczy zarówno produktów 

przemysłowych, rolnych oraz spożywczych. 

 

Daje prawo do poszanowania otwartości instytucjom, organom  

i jednostkom organizacyjnym UE w celu wspierania dobrych rządów  

i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Jest prawem obywatela  UE do swobodnego zakładania rachunków 

bankowych, lokat, dokonywania operacji bankowych, zaciągania 

kredytów, sprzedaży i zakupów papierów wartościowych  

lub nieruchomości we wszystkich krajach członkowskich. 

 

Daje prawo do korzystania z funduszy  i współfinansowania projektów 

dotyczących infrastruktury, ochrony środowiska oraz 

unowocześniania.  Ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie 

rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej poprzez 

wspieranie rozwoju regionów opóźnionych gospodarczo. 

 

Oznacza prawo do pracy, osiedlania się i korzystania ze wszystkich 

dóbr socjalnych w miejscu pobytu na terytorium całej UE,  

bez względu na przynależność państwową. 

 

  

.../4 
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BRUDNOPIS 


