
	

 

KLASA II LO PO SP                       MARZEC 
WOS (ZAKRES PODSTAWOWY)             

 
 
Prawo powszechnych ubezpieczeń 

- system ubezpieczeń społecznych 
- rodzaje ubezpieczeń społecznych w Polsce 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
- system ubezpieczenia zdrowotnego 
- Narodowy Fundusz Zdrowia 

 
Prawo do opieki społecznej i edukacji 

- wykluczenie społeczne 
- ubóstwo 
- bezrobocie 
- opieka społeczna 
- urzędy pracy 
- edukacja 
- kształcenie ustawiczne 

 
 

1. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych jest: 
 

a. fundacją ustawową i organizacją pożytku publicznego  
b. stowarzyszeniem ubezpieczonych  
c. państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną  

 
2. Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok każdego 
zdania wpisz odpowiednio określenie „prawda" lub „fałsz". 
 
Zdanie Prawda/fałsz 

Roboty publiczne zaliczamy do pasywnych programów zwalczania 
bezrobocia.  

 

Anonimowość środowisk wielkomiejskich sprzyja nasilaniu się zjawisk 
patologicznych.  

 

Demoralizacja jest to oddziaływanie wychowawcze na osobę źle 
przystosowaną do życia społecznego.  

 

Sprzedaż alkoholu nieletnim stanowi naruszenie norm prawnych.   
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3. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, użyte w ustawie określenie niezdolność  
do pracy z tytułu wieku, oznacza: 
 

a. ukończone 65 lat przez kobietę i ukończone 65 lat przez mężczyznę  
b. ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę   
c. ukończone 65 lat przez kobietę i ukończone 67 lat przez mężczyznę 

  
4. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące danych z wykresu są prawdziwe. Zaznacz P, 
jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa. 
 

1.  W 2009 r. odsetek bezrobotnych wśród absolwentów był wyższy niż 
stopa bezrobocia.  

P  F 

2.  W 2000 r. większość absolwentów poszukujących pracy nie mogła jej 
znaleźć.  

P  F 

3.  W 2015 r. odsetek absolwentów z trudnościami w znalezieniu pracy 
zmalał o 5% w stosunku do 2013 r.  

P  F 

 

 
 
 

5. Przeczytaj fragment tekstu źródłowego, a następnie wykonaj polecenie. 
O ubóstwie i wykluczeniu 
 
Ubóstwo potocznie rozumie się jako deprywację w wymiarze ekonomicznym, 
materialnym, podczas gdy wykluczenie społeczne ma zwykle szerszy wymiar i nie zawsze, 
choć najczęściej, jest bezpośrednio związane z ubóstwem. Zdaniem Ryszarda Szarfenberga 
oba zjawiska różnią się między innymi kontekstem[,] w jakim je rozpatrujemy. W ubóstwie 
kontekst to dystrybucja zasobów w społeczeństwie, nierówność dochodów i majątku 
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pomiędzy jednostkami i gospodarstwami domowymi. Tymczasem kontekst dla wykluczenia 
to relacje i stosunki władzy ze społeczeństwem […]. Prześledzenie ewolucji koncepcji 
ubóstwa prowadzi do wniosku, że kategorię ubóstwa stopniowo rozszerzano[,] zbliżając  
je znaczeniowo do tego, co określamy mianem wykluczenia. […] niezależnie od tego[,]  
jak szeroko podejdzie się do kwestii ubóstwa, stałym i zazwyczaj centralnym […] elementem 
jest komponent socjalno-materialny. Tymczasem wykluczenie może dotyczyć sytuacji 
i wymiarów zróżnicowania między ludźmi, niezwiązanych ze sferą ekonomiczną  
(np.wykluczenie polityczne mniejszości etnicznych lub kulturowe mniejszości seksualnych) 
[…]. Najczęściej na wykluczenie społeczne patrzymy jako [na] rezultat ubóstwa i w sensie 
statystycznym jest to zasadne.  
 
Bieda i wykluczenie społeczne, Raport Fundacji Amicus Europae, Warszawa 2011, fae.pl 
  
Podaj przyczyny, które – według raportu – wpływają na proces wykluczenia społecznego. 

- …………………………………………………………………………………………...…...…………...…...…...…... 

- ……………………………………………………………………………………………………...…...…………...…... 
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