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Materials
•
•

Listening material
Combined question paper/answer booklet

Instructions

•
•
•

Listen to the recording provided and read the passage in this insert.
Make notes in this booklet in the spaces provided on both the recording and the reading passage.
Use these notes to respond to the essay title in the combined question paper/answer booklet.
(Section C Question 6)

Information
•

The notes you write in this booklet will not be marked but you should use the information from your notes
to write your essay.
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Listening
Zalety i wady członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Make your notes below on the key points of the recording.

Turn over 

4
Reading
Przeczytaj fragment artykułu oraz zaznacz treści, które według Ciebie, są najważniejsze.

Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej uzyskaliśmy wielką szansę by stać się ważnym
krajem Europy.
Po załamaniu się komunizmu kraje Europy Środkowej i Wschodniej stanęły przed zadaniem
określenia na nowo kierunku ich rozwoju. Pierwszym wyzwaniem przed niepodległą (po
przeszło 50 latach zniewolenia) Polską było zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa
tworzącej się demokracji. Osiągnęliśmy ten cel w marcu 1999 r. - dzięki przystąpieniu do
NATO. 1 maja 2004 r. staliśmy się członkiem Unii Europejskiej. Powojenny podział Europy
wytworzył w nas głęboki kompleks izolacji i poczucie wyłączenia, a w maju 2004 roku
zajęliśmy dawno należne nam miejsce. Zmieniło się postrzeganie naszego kraju przez inne
państwa. Jesteśmy członkiem dużej wspólnoty i mamy wpływ na jej rozwój, na zachodzące
w niej procesy i decyzje.
W ostatnich latach Polacy wykazali umiejętność korzystania z doświadczeń; potrafią
improwizować, są pracowici, gdy widzą przed sobą realne cele i gospodarkę, która daje
szansę. Wykazują się aktywnością, inicjatywą. Wielu młodych ludzi próbuje coś zdziałać w
kraju czy za granicą. Otwarcie rynków pracy przyniosły dla wielu Polaków nowe szanse i
perspektywy. Rozwój gospodarczy, poziom zagranicznych inwestycji oraz unowocześnianie
infrastruktury to też rezultat członkostwa w europejskiej wspólnocie.
A jednak…czy potrafimy dobrze wykorzystać unijne dotacje? Niektórzy twierdzą, że wiele
projektów jest nieuzasadnionych, wydaje się pieniądze bo są, a nie dlatego, że jest taka
potrzeba. Rośnie biurokracja, koszty zatrudniania urzędników to duży ciężar dla polskiego
podatnika. Mamy coraz mniejszy wpływ na obowiązujące w naszym kraju prawo, a
gospodarka jest opanowana przez zagraniczne korporacje. Jednak największa strata po
2004 roku to utrata kapitału, jakim są młodzi ludzie, gdyż skutki unijnej emigracji będą
odczuwalne przez przyszłe pokolenia.

5
Reading
Make your notes below on the key points of the reading text.
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