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KLUCZ ODPOWIEDZI 
- Nie można używać ołówków ani korektorów (za ich stosowanie praca zostaje 
zdyskwalifikowana i za całość WSTAWIAMY 0 pkt.). 
- Pisownia wyrazów wielką literą zamiast małej i na odwrót nie jest traktowana jako błąd 
merytoryczny i należy taką odpowiedź zaliczać. 
- Każdy inny zapis z “przekręceniem” czy „gubieniem” liter (np. zamiast Liechtenstein - 
Liechtenstain itp.) traktujemy jako odpowiedź błędną. 
- [i/lub: odpowiedź w nawiasie kwadratowym] – oznacza, iż uznajemy ją alternatywnie 
zamiast odpowiedzi podanej przed nawiasem  
- [odpowiedź w nawiasie kwadratowym] – bez „i/lub” – oznacza, iż nie jest to element 
obowiązkowo wymagany  
- Każde skreślenie, poprawka i nieczytelna odpowiedź traktowane są jako odpowiedź 
błędna. 
 

1/  Uwaga! Przyznajemy po 1 pkt. za cały poprawny wiersz odpowiedzi: imię i nazwisko + 
lata urzędowania: 

a/ Lech Wałęsa      - 1990-95  - 1 pkt; 

b/ Aleksander Kwaśniewski    - 1995-2005  - 1 pkt; 

c/ Lech [Aleksander] Kaczyński   - 2005-10  - 1 pkt; 

d/ Bronisław [Maria] Komorowski   - 2010-15  - 1 pkt; /4 

2/  a/ Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy     - 1 pkt; 

b/ Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej    - 1 pkt;   

  c/ Kongres Liberalno - Demokratyczny     - 1 pkt; 

 d/ Unia Chrześcijańsko – Demokratyczna     - 1 pkt; 

 e/ Komunistyczna Partia Chin       - 1 pkt;  

f/ Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności  - 1 pkt; /6 

3/ a/ 1919           - 1 pkt; 

 b/ 1971          - 1 pkt;  

c/ 1748          - 1 pkt;  

d/ 1984          - 1 pkt; /4 

4/  a/ Arystoteles         - 1 pkt; 

 b/ Ludwik Gumplowicz          - 1 pkt; 

 c/ Benito Mussolini        - 1 pkt;  

d/ Max Weber         - 1 pkt; /4 
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5/  a/ kultura           - 1 pkt; 

b/ kontrkultura          - 1 pkt; 

c/ subkultura [młodzieżowa]        - 1 pkt; 

d/ pluralizm kulturowy         - 1 pkt;   /4 

6/  a/ po 1 pkt. za 1 państwo lub kraj, wymienione w dowolnej kolejności, tj. 2 z:  

- Andora,   

- Irlandia,   

- Irlandia Północna,   

- Liechtenstein,   

- Malta,  

- Monako,   

- San Marino,  

- Watykan,     

- Wyspy Owcze          - 2 pkt; 

 b/ 1993           - 1 pkt; 

 c/ po 1 pkt. za poniższe odpowiedzi (uznajemy każdą poprawną merytorycznie 
odpowiedź, oddającą sens poniższych przykładowych), np.: 

c1/ gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia [i/lub: zdrowia] matki  - 1 pkt; 

c2/ gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego [i/lub: gwałtu; stosunku 

       kazirodczego]          - 1 pkt; 

c3/ gdy [istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo] ciężkiego [i nieodwracalnego]  

       upośledzenia płodu [albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu] - 1 pkt;  

d/ np.: publikacja [wyroku] [w Dz. U.]      - 1 pkt; 

e/ 1 z np.:            - 1 pkt; 

- w wydaniu orzeczenia uczestniczyli sędziowie „dublerzy” 

- w wydaniu orzeczenia uczestniczył sędzia, który nie powinien w nim uczestniczyć 
[Krystyna Pawłowicz, która wcześniej jako poseł składała sama prawie identyczny 
wniosek do TK; teraz jakby rozpatrując swój własny wniosek, będąc zainteresowaną w 
sprawie]            

7/  a/ [zdolność] prawna         - 1 pkt;  

b/ [zdolność] do czynności prawnych      - 1 pkt; 

c/ [zdolność] sądowa         - 1 pkt; 

d/ [zdolność] procesowa        - 1 pkt;   /4 
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8/  B. Praca z materiałem źródłowym: 

Wspomniany projekt ustawy przynosi wreszcie prawną definicję mniejszości narodowej lub 
etnicznej. Jest nią grupa obywateli RP o odrębnym pochodzeniu, tradycyjnie zamieszkała na 
terytorium naszego państwa, pozostająca w mniejszości w stosunku do reszty obywateli i 
charakteryzująca się dążeniem do zachowania swojego języka, obyczajów, tradycji, kultury, religii 
lub świadomości narodowej lub etnicznej. Uzasadnienie do projektu precyzuje dalej, że grupą 
narodową jest ta, która utożsamia się z narodami zorganizowanymi we własnym państwie, 
etniczną zaś ta, która nie posiada własnego państwa narodowego. Zdawać by się mogło, że 
ustawa o mniejszościach deklaruje głównie prawa małych grup społecznych, tymczasem dotyczy 
ona przede wszystkim praw poszczególnych obywateli (dopiero suma tych praw ukazuje się jako 
prawo całej tej zbiorowości). 1/ Zakazuje wszelkich aktów dyskryminacji obywateli polskich ze 
względu na ich przynależność narodową lub etniczną. Przejawami takiej dyskryminacji byłyby nie 
tylko akty przemocy skierowane przeciw osobom należącym do mniejszości narodowej lub 
etnicznej albo jej instytucjom, a także 2/ próby wynaradawiania i asymilacji w duchu polskości 
tych osób. Dyskryminacją byłoby również 3/ wywieranie presji na obywateli, aby ujawniali swoją 
przynależność do mniejszości i swe pochodzenie albo deklarowali, jakim językiem posługują się na 
co dzień i jaką religię wyznają. W Polsce zatem 2/ przynależność do mniejszości ma pozostać 
kwestią indywidualnego wyboru. Nikt nie może być pozbawiony możliwości jego dokonania, ale 
też nikt nie może być przypisywany do danej mniejszości i zamykany w narodowym getcie wbrew 
swej woli. Z drugiej strony ustawa zakłada pozytywne 4-5-6/ działania władz publicznych na rzecz 
mniejszości narodowych, np. 4/ prowadzenia szkół, klas oraz 5/ organizowanie w innych formach 
nauczania dzieci w ich językach ojczystych, a także popieranie, w tym 6/ dotowanie ze środków 
publicznych, niekomercyjnych działań w sferze kultury. Nie należy tego rozumieć w ten sposób, iż 
narusza się zasadę obywatelskiej równości i po prostu uprzywilejowuje mniejszości narodowe. 
Preferencje te traktować więc należy w kategoriach tzw. akcji pozytywnej, której celem jest 
doprowadzenie do rzeczywistego zrównania szans wszystkich grup narodowych, z jakich składa się 
nasze społeczeństwo.  

8.1. 2 pkt. za 4 odpowiedzi; 1 pkt za 2-3 odpowiedzi; 4 odpowiedzi z 6 poniżej, np. 
(uznajemy każdą inną ale koniecznie poprawną merytorycznie odpowiedź:  - 2 pkt; 

1/ ochrona przed [zakaz] dyskryminacją [-i] 

2/ przeciwdziałanie wynaradawianiu mniejszości [lub: zasada, iż przynależność do 
mniejszości jest kwestią indywidualnego wyboru] [lub: zakaz pozbawiania prawa możliwości 
dokonania wyboru przynależności do mniejszości] 

3/ przeciwdziałanie [zakaz] wywieraniu [-a] presji dotyczącej ujawniania 
przynależności do mniejszości narodowej 

4/ umożliwianie prowadzenia szkół z językiem ojczystym 

5/ umożliwianie rozwoju [prowadzenia] pozaszkolnych form kształcenia 

6/ dotowanie ze środków publicznych działań na polu kultury 
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8.2.: 

a/ 1 pkt. za 2 odpowiedzi: 

a1/ 100 [lat] a2/ 2005        - 1 pkt; 

b/ 1 pkt. za 2 odpowiedzi: 

b1/ Niemcy  b2/ Karaimi        - 1 pkt; 

c/ 1 pkt. za 2 odpowiedzi: 

c1/ językową c2/ Kaszubi        - 1 pkt; 

d/ 1 pkt. za 1 z poniższych odpowiedzi (uznajemy każdą poprawną merytorycznie 
odpowiedź, oddającą sens poniższych przykładowych), np.:    - 1 pkt; 

- mniejszość narodowa utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie, 
zaś etniczna nie;  

- mniejszość narodowa posiada świadomość [własnej historycznej wspólnoty] 
narodowej, a etniczna – etnicznej 


