
1 

 

Janusz Gierszewski 

Katedra Administracji 

 

ORGANIZACJA I ZARZADZANIE 

 

KLUCZ ODPOWIEDZI 

(z dnia 15.12.2012) 

 
1. Scharakteryzuj pojęcie zarządzanie i jego funkcje (0-8 p.) 

 

v  Podanie definicji (1p), autora (1 p), np. 

 

Zarządzanie jest zespołem działań (obejmujących planowanie i podejmowanie 

decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) 

skierowanych za zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe oraz 

informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w 

sposób sprawny i skuteczny. Przy czym sprawny to wykorzystujący zasoby 

mądrze i bez zbędnego marnowania; skuteczny to działający z powodzeniem.  

R.W. Griffin 

 

dotyczy przede wszystkim ludzi, jego celem jest takie współdziałanie wielu 

osób, które potrafi zneutralizować słabości maksymalnie wykorzystać talenty i 

silne strony uczestników.  

P. Drucker 

 

Zarządzanie to zbiór działań prowadzących do osiągania zamierzonych 

celów poprzez wykorzystywanie posiadanych zasobów. 

 

v  Charakterystyka zarządzania (0-2p), np. 

 

� Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. 

� Zarządzanie jest głęboko osadzone w kulturze. 

� Zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów działania i 

zadań. 

� Zarządzanie powinno doprowadzić do tego, by organizacja była zdolna do 

uczenia się (adaptacja do nowych warunków). 

� Zarządzanie wymaga komunikowania się. 

� Zarządzanie wymaga rozbudowanego systemu wskaźników. 

� Zarządzanie musi być nastawione na klienta (jego zadowolenie). 

P.F.DRUCKER 
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v  Podanie funkcji i krótkiego opisu (0-4) 

 

PLANOWANIE 

 

Jest procesem polegającym na świadomym ustalaniu kierunków działania oraz podejmowaniu 

decyzji opartych na celach, faktach i dobrze przemyślanych ocenach  

Określenie celów organizacji i działania podporządkowanego pewnej metodzie, planowi czy logice, a 

następnie decydowanie o wyborze najlepszego sposobu realizacji założonego celu. Planowanie 

pozostaje w ścisłym związku z procesem podejmowania decyzji z określonego zbioru dostępnych 

rozwiązań. 

Poznanie otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo pozwala skutecznie określić plan działania. 

Dodatkowo biorąc pod uwagę ustaloną misję (posłannictwo) firmy menedżerowie określają całą gałąź 

celów, które to stają się następnie podstawą przyjęcia odpowiednich strategii działania na wszystkich 

szczeblach. Ramy czasowe planowania obejmują: długi okres (plany strategiczne), średni okres (plany 

taktyczne) oraz krótki okres (plany operacyjne). 

Podczas ustalania siatki celów zalecana jest koncentracja na takich obszarach jak: tworzenie i 

dostarczanie wartości, pozycja na rynku, rentowność oraz jakość. (0-2) 

ORGANIZOWANIE 

Proces porządkowania, przydzielania, koordynowania działań i zasobów poszczególnym 

członkom organizacji, nawiązanie współpracy w ramach określonej struktury stosunków, 

wprowadzenie określonego ładu.  

Jest to takie zagospodarowanie, które w najlepszy sposób pozwoli zrealizować określony plan. W 

efekcie organizowanie powstają struktury systemów materialnych i społecznych, których świadome 

przyporządkowywanie uwzględniając przyjęte cele i kryteria doprowadza do wykluczenie działań mało 

intensywnych i efektywnych. Nie mniej ważnym działaniem jest rekrutacja nowego personelu, który 

zostanie włączony do istniejącej struktury stosunków. Dobór nowej obsady jest 

poprzedzony projektowaniem stanowisk pracy tj. określeniem zakresu obowiązków pracownika na 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Rekrutacja
http://mfiles.pl/pl/index.php/Projektowanie_stanowisk_pracy
http://mfiles.pl/pl/index.php/Zakres_czynno%C5%9Bci
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podstawie specjalizacji czy rozszerzenia zakresu pracy, rotacji między stanowiskami pracy oraz 

na wzbogaceniu i grupowaniu stanowisk pracy. 

Ważnym elementem będzie delegowanie, proces polegający na rozkładzie władzy, przekazywaniu 

części swoich obowiązków i uprawnień innym pracownikom. Współzależności między poszczególnymi 

wydziałami są koordynowane ze względu na stopień powiązania czynności różnych wydziałów. (0-2) 

 

KIEROWANIE 

Proces przewodzenia oraz motywowania kadry pracowniczej organizacji. Określa, w jaki 

sposób kierownik powinien kierować podwładnymi, a także jego stosunki z pracującymi dla 

niego ludźmi.  

Jego zadaniem jest zachęcanie do wspólnego wykonywania potrzebnych zadań i wspólnego 

osiągania celów wytyczonych w funkcjach planowania i organizowania. Odpowiednia atmosfera 

ułatwia pracownikom możliwie najefektywniejsze wykonywanie pracy. Problematyka kierowania opiera 

się na trzech głównych podejściach: 

§ atrybutowym - zajmującym się identyfikacją cech charakterystycznych dla skutecznego 

kierownika, 

§ behawioralnym - akceptującym określające zachowania kierowników oraz 

§ sytuacyjnym - określającym model postępowania menedżerów ze względu na specyfikę 

określonej organizacji.   (0-2) 

KONTROLOWANIE 

Końcowa faza zarządzania, proces zmierzający do zapewniania, aby rzeczywiste działania były 

zgodne z planowanymi. Jest to obserwacja i systematyczne wprowadzanie korekt do bieżących 

działań dla ułatwienia realizacji celów.  

W sytuacji, gdy jakaś część organizacji nie działa zgodnie z założeniami, zadaniem kierownika jest 

identyfikacja przyczyny takiej sytuacji oraz natychmiastowe wszczęcie postępowania naprawczego 

mającego na celu poprawę stanu organizacji. Kontrola niezbędna jest w sytuacjach zmiany otoczenia 

przedsiębiorstwa, złożoności organizacji, nieuchronności błędów. Spełnia wiele ważnych funkcji: 

§ porównuje rzeczywiste wyniki z planowanymi, 

§ koryguje błędy, 

§ wpływa na kształt przyszłych działań.  (0-2) 

 

 

2. Na czym polega formalizacja i kiedy osiąga optimum (0-6 p) 

 

v  Podanie definicji (1 p.) 

 

Formalizacja jest to proces tworzenia systemu wzorców właściwych dla danej 

organizacji. Formalizacji podlegają cele i struktura organizacji, cele 

formułowane dla komórek i stanowisk. Poprzez formalizację utrwalane są więzi 

organizacyjne (hierarchiczne, funkcjonalne, informacyjne, techniczne). 

Przedmiotem formalizacji są również zasady i kryteria oceny pracowników, 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Specjalizacja
http://mfiles.pl/pl/index.php/Rozszerzanie_zakresu_pracy
http://mfiles.pl/pl/index.php/Rotacja_na_stanowiskach_pracy
http://mfiles.pl/pl/index.php/Wzbogacanie_pracy
http://mfiles.pl/pl/index.php/Grupowanie_stanowisk
http://mfiles.pl/pl/index.php/Delegowanie_uprawnie%C5%84
http://mfiles.pl/pl/index.php/W%C5%82adza
http://mfiles.pl/pl/index.php/Pracownik
http://mfiles.pl/pl/index.php/Przyw%C3%B3dztwo
http://mfiles.pl/pl/index.php/Motywacja_do_pracy
http://mfiles.pl/pl/index.php/Kierownik


4 

 

zasady porządku i dyscypliny pracy, ochrony, BHP itp. Formalizacja jest 

jednym z warunków sprawnego działania organizacji.     (Kaczmarek, Sikorski) 

 

v  Cele formalizacji  (1 p.) 

 

� zapewnienie ładu wewnętrznego poprzez podział kompetencyjny 

� zapewnienie harmonizacji działań 

� zapewnienie pożądanego poziomu realizacji funkcji celu  

� zmniejszenie napięć personalnych 

� zmniejszenie poczucia niepewności 

� umożliwienie oceny działania jednostek w organizacji  

 

v  Opis optimum formalizacji (0-2) 

 

214

Optimum formalizacji
Stopień sprawności

Stopień sformalizowaniaOs

niedoformalizowanie przeformalizowanie

 
 

Przeformalizowanie 

polega na obowiązywaniu zbyt wielu, zbyt szczegółowych i rygorystycznych 

przepisów nie pozwala na działanie elastyczne. (1p) 

Niedoformalizowanie  

prowadzi do sytuacji, w której pracownicy mają zbyt dużo swobody w  wyborze 

zadań i sposobów ich realizacji, często dokonując niewłaściwych wyborów z 

punktu widzenia celów organizacji. (1p) 

 

Lub: 

 

Cechy organizacji nieodformalizowanej 

• spory kompetencyjne. 

• przejmowanie błędnych wzorów. 

• wykorzystanie swobody działania we własnym zakresie. (1p) 

Cechy organizacji przeformalizowanej 

• sztywność. 

• depersonalizacja. 

• fetyszyzacja przepisów. 

• przewlekłość i asekuranctwo. 
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• bierność. 

• opór przeciw zmianom.  (1 p) 

 

 

v  Dokumenty organizacji formalnej (0-2) 

 

� statut - formalna podstawa istnienia   

� regulamin organizacyjny - zbiór dokumentów obrazujących formalną 

strukturę organizacyjną: 

◦ schemat organizacyjny 

� instrukcje służbowe - wzorce (standardy) zachowań członków 

organizacji 

� „księga służb” - zbiór najważniejszych dokumentów standaryzujących 

(dostępność wzorców) 

 

3. Wyjaśnij pojęcie triady organizacyjnej (0-3 p) 
 

 

obowiązki - wynikająca ze struktury konieczność wykonania czynności, 

podjęcia działania zgodnego ze standardami organizacyjnymi (1 p)  

 

uprawnienia - uzyskane w ramach struktury przyzwolenie do podejmowania 

decyzji i działań koniecznych do osiągnięcia funkcji celu przypisanej 

pracownikowi bądź komórce (1 p) 

 

odpowiedzialność - wynikająca ze struktury i zakresu kompetencyjnego 

zależność przyczynowo – skutkowa (1 p) 

 

obowiązki= uprawnienia= odpowiedzialność 

 

 

4. Omów koncepcje motywacji (0-8 p.) 

 

v  Zdefiniowanie pojęcia „motywacja” (1 p), podanie autora (1 p) 

 

Wpływanie na zachowanie podwładnego za pośrednictwem bodźców 

(motywatorów) przekształcanych w motywy działania. 

� motyw - pragnienie, chęć, zamiar celowego zachowania się 

� motywacja - zintegrowany zespół motywów 

� motywowanie uzależnione jest od indywidualnych cech osobniczych i 

modelowego podejścia do natury ludzkiej: 

◦ model świadomego działania ( teoria treści)  

◦ model  działania jako procesu ( teoria oczekiwań)  
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Motywacja to jeden z elementów zarządzania rozumiany jako  proces 

kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowania ludzi, z uwzględnieniem 

wiedzy o tym, co powoduje takie, a nie inne postępowanie człowieka.  

Motywacja to siła sprawcza, która: wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje 

zachowania ludzi. 

� Stoner J. A. F. i inni  

 

motywowanie jest zestawem sił, które sprawiają, że ludzie zachowują się w 

określony sposób 

� Griffin R. W.  

 

motywacja, to skłonność do ponoszenia dużych wysiłków, aby osiągnąć cele 

organizacji, uwarunkowana stopniem, w jakim te wysiłki mogą ułatwić 

zaspokojenie jakiejś indywidualnej potrzeby  

� Robbins Stephan P., DeCezano David A. 

 

Maslow sformułował trzy zasady, które determinują proces motywacji: 

  

1.         Zasada deficytu, zgodnie z którą ludzie dążą do zaspokojenia 

niezaspokojonych potrzeb, jeżeli jednostka odczuwa (co jest zawsze 

subiektywne), że dana porzyga została zaspokojona, to nie działa ona jako 

czynnik motywacyjny. 

  

2.         Zasada hierarchii, wedle której potrzeby są ułożone hierarchicznie  a 

więc zachowanie człowieka będzie determinowane (motywowane) przez 

najniższą w hierarchii potrzebę, którą odczuwa on jako niezaspokojona. Dopiero 

zaspokojenie danej potrzeby powoduje, iż jako czynnik motywujący uaktywnia 

się następna z kolej klasa potrzeb. Zasada hierarchii obowiązuje dopóty, dopóki 

nie osiąga się poziomu potrzeby samorealizacji, która zdanie Maslowa, w 

odróżnieniu od pozostałych potrzeb nigdy, w pełni nie może być zaspokojona. 

  

3.         Zasada rozwoju, która stanowi egzemplifikację poglądów Maslowa, że 

rozwój jest podstawową właściwością natury ludzkiej, uwarunkowaną 

wewnętrznie i w tym sensie samorealizacje traktuje, jako potrzebę rozwoju, w 

odróżnieniu od potrzeb wynikających z deficytu (niedoboru). 
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v  typologia motywatorów (0-2 p.) 

281

Typologia motywatorów

BODŹCE 
PŁACOWE

BODŹCE
POZAPŁACOWE

płace stałe
(zasadnicze)

płace ruchome
dotyczące 
wykonawcy

dotyczące
pracy

•dodatki
•nagrody
•premie

•partycypacja
•autonomia
•udział
w zarządzaniu
•podział

zadań
•wzbogacenie 

pracy

•afiliacyjne
•współ -
zawodnictwo

•oceny
efektów

•system 
wyróżnień

 
 

v  Teorie motywacji (0-4 p.) np. 

 

WARIANT 1. 

 

a) wczesne teorie motywacji, powstałe na bazie naukowego zarządzania i 

szkoły stosunków międzyludzkich i współczesne teorie motywacji, oparte na 

teorii systemowej. Te pierwsze  teorie  to: hierarchia potrzeb, teoria X i Y oraz 

dwuczynnikowa teoria motywacji. To one wywarły istotne  znaczenie na rozwój 

badań w tej dziedzinie.  Nie sposób ich pominąć przy omawianiu tej 

problematyki z dwu powodów. Po pierwsze, że są fundamentem, na którym 

zbudowano współczesne teorie motywacji. Po drugie, kierownicy praktycy stale 

posługują się tymi teoriami i ich terminologią do wyjaśnienia  motywacji 

pracowników [Robbins Stephan P., DeCezano David A., s. 434]. (1 p) 

 

Teorie motywacji, można podzielić w zależności od czynników na których 

koncentrują się  one przy wyjaśnieniu motywacji na trzy grupy: 

 

b)Teorie skoncentrowane na treści  motywacji. Teorie te koncentrują się na 

badaniu motywów związanych z potrzebami i uznawanym systemem wartości. 

Celem tych teorii jest poznanie roli i znaczenia czynników, które pobudzają, 

inspirują pożądane zachowanie. Do teorii tych można zaliczyć najbardziej 

znane, które zdeterminowały  myślenie wielu teoretyków i działania 

praktyków: teorię hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa, teorię dwu 
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czynników Fredreicka Herzberga i teorię wyuczonych potrzeb Dawida 

McClellanda. (1) 

 

c)Teorie uwzględniające rolę  wzmocnień w procesie motywacyjnym. 

W teorii wzmocnienia, podejście do motywacji oparte jest na „prawie skutku”, 

według którego poprzez system nagród i kar,  istnieje skłonność do powtarzania 

zachowań przynoszących pozytywne skutki, zaś unikanie zachowań o skutkach 

negatywnych, w myśl reguły [J. A. Stoner i inni, s. 443]:   

Istotą  teorii wzmocnień  jest skupienie się na czynnikach, które zwiększają 

prawdopodobieństwo, że oczekiwane zachowanie będzie powtórzone i 

zmniejszają wystąpienie prawdopodobieństwa niepożądanego.  Zachowanie 

człowieka w przeszłości staje się wyznacznikiem do modyfikacji teraźniejszego 

i przyszłego zachowania człowieka. W ramach tej grupy teorii do najbardziej 

znaczących i popularnych zaliczyć należy teorię warunkowania 

instrumentalnego B.F. Sinnera oraz teoria wzmocnienia, za ojca której   uznaje 

się  Victora Vrooma.      (1p) 

 

d)Teorie skoncentrowane na procesie ciągłego modyfikowania zachowań w 

procesie motywacji. 

Głównym założeniem koncepcji tych teorii jest uznanie, że motywacja 

człowieka do działania zależy od siły jego oczekiwań, w związku z tym 

działaniom będą towarzyszyć pewne konsekwencje i od wartości, jakie tym 

konsekwencjom nadawane jest znaczenie. Do  znaczących dla tej grupy teorii 

należy zaliczyć teorię oczekiwań, autorstwa wcześniej wymienianego Victora 

Vromma oraz koncepcje  L.W. Postera i E.E. Lawlera. (1p) 

 

WARIANT 2 

 

Teorie motywacji zajmują się tym, co powoduje, że zachowujemy się tak a nie 

inaczej.  

a)  A. Maslow- scharakteryzował potrzeby, jakie zaspokaja człowiek oraz 

zhierarchizował je.  

I- potrzeby zaspokajania głodu, mieszkania, ubrania, najsilniej odczuwane, 

potrzeby fizjologiczne;  

II- potrzeby bezpieczeństwa, pewności, stałości, niezależności;  

III- potrzeby społeczne czyli potrzeby życzliwości, potrzeby przynależności;  

IV- potrzeby szacunku, zaspakajania potrzeb, osiągnięcia sukcesu;  

V- potrzeby samorealizacji, władzy, pokazania wiedzy zdobytej. (1p) 

 

b)  Mc Gregor- zastanawiał się, dlaczego ludzie podejmują pracę, dlaczego 

pracują. Ludzie, którzy nie znoszą pracy, motywacja- należy ich zmuszać do 

pracy przez kary, kierownik jest despotyczny (teoria X i Y).  
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Ludzie, którzy pracę uważają za przyjemność, ale jeśli będą stworzone do niej 

właściwe warunki, każda praca może być przyjemna. (1 p) 

 

c) Mc Celland- motywacją mogą być tylko potrzeby wyższego rzędu, sukcesu, 

władzy.  

Teorie procesu (procesualne), które koncentrują się na tym jak motywujemy, w 

jaki sposób, przez jakie cele osoby mogą być motywowane.  

Każdy wkłada taki wysiłek w pracę i na tyle się angażuje, na ile ma nadzieję, im 

większe jest prawdopodobieństwo, że swoje wysiłki zostaną wynagrodzone, 

docenione.  (1 p) 

 

d) Teorie modyfikacji zachowań- sposoby uczenia się właściwych zachowań.  

W jaki sposób skutki poprzedniego działania wpływają na zachowania 

pracownika w przyszłości.   

Wyznaczenie motywacji- narzędziami wyznaczania są: narzędzia pozytywne- 

nagrody oraz narzędzia negatywne- kary, narzędzia uczenia- regulaminy, 

procedury, zasady, reguły postępowania, narządzie wygaszania zachowania- 

brak reakcji na czyjeś zachowanie. (1 p) 

 

 

5. Struktury organizacyjne- omów pojecie i wymień typy (0-9) 

 

1)Klasyfikacja ze względu na więzi organizacyjne: 

 

• struktura liniowa, 

Podstawą do stworzenia struktury liniowej jest zasada jedności 

rozkazodawstwa, mówiąca że każdy podwładny może mieć tylko jednego 

przełożonego, którego polecenia zobowiązany jest wykonywać. (1p.) 

 

Struktura liniowa

Struktura liniowa to najstarszy typ struktury wywodzący się z organizacji 
armii jeszcze w czasach starożytnych, stąd też system ten często nazywa 
się wojskowym typem organizacji.

Kierownik
oddziału

wykonawca wykonawca wykonawca

Kierownik
oddziału

wykonawca wykonawca wykonawca

Kierownik
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• struktura funkcjonalna, 

Struktura funkcjonalna opiera się na zasadzie specjalizacji w zakresie funkcji 

kierowniczych. 

Podwładny posiada kilku przełożonych i każdy z nich jest odpowiedzialny za 

pewien aspekt (cząstkową funkcję) zarządzania. Efektywne zarządzanie w 

ramach tej struktury wymaga ścisłej współpracy wszystkich kierowników, 

wzajemnego zaufania, porozumienia, umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

(1 p) 

 

Struktura funkcjonalna

wykonawca wykonawca

Kierownik

Kierownik
(majster)

funkcjonalny

Kierownik
(majster)

funkcjonalny

Kierownik
(majster)

funkcjonalny

Kierownik
(majster)

funkcjonalny

wykonawca wykonawca wykonawca wykonawca

 
 

• struktura sztabowo– liniowa, 

• Punktem wyjścia do struktury sztabowo– liniowej jest konstrukcja więzi 

służbowych występujących w instytucji. Z zakresu działania stanowisk 

kierowniczych wyodrębniono jednak czynności o charakterze 

przygotowawczym i pomocniczym, a następnie powierzono je specjalnie 

powołanym komórkom doradczym. (1 p.) 

 

Struktura sztabowo-liniowa

S’ 
1

S’ 

2

KIEROWNIK 
LINIOWY 

POŚREDNI

KIEROWNIK
LINIOWY

POŚREDNI

S”

1

S”

2

S”

2

S”

1

WW W W W W

KIEROWNIK 
NACZELNY

Źródło: A. Czermiński  „Organizacja i zarządzanie”  Wyd. Uniw. Gdańskiego  1994 r.

komórki liniowe

komórki sztabowe

zależności liniowe

zależności funkcjonalne
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• struktura macierzowa,  

 

Struktura macierzowa jest skonstruowana na zasadzie dwuwymiarowego 

grupowania: 

kolumny są  odpowiednikami stałych powtarzalnych funkcji 

wiersze oznaczają nietypowe, zmieniające się okresowo zadania, produkty, 

projekty lub przedsięwzięcia. (1 p) 

 

Struktura macierzowa

DYREKTOR

C

B

A

BADANIA I 
ROZWÓJ

PLANOWANIE ZAOPATRZENIE PRODUKCJA ZBYT

UKŁAD FUNKCJONALNY

Ko
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dy
na
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rz

y 
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ds

ię
w
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ęć
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ze
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to

w
yc

h

U
KŁ

AD
  P

R
ZE

D
M

IO
TO

W
Y

Administracja 
ogólna

Kadry
Rachunkowość
Sprawy socjalne
Finanse...

Źródło: A. Czermiński „Organizacja i zarządzanie” Wyd. UG 2000 r.

 
 

 

2)Klasyfikacja ze względu na spiętrzenie i rozpiętość kierowania: 

 

Jest to podział ze względu na liczbę szczebli w strukturze, związaną z nią 

rozpiętość kierowania i wielkość komórek organizacyjnych. 

Wyróżnia się: 

• struktury smukłe  

W strukturze smukłej istnieje relatywnie wiele szczebli, komórki organizacyjne 

są niewielkich rozmiarów, jest mała rozpiętość kierowania na poszczególnych 

poziomach. (1 p) 

 

• struktury płaskie  

W strukturze płaskiej wszystkie te charakterystyki kształtują się odwrotnie: 

• jest niewiele szczebli zarządzania, 

• komórki organizacyjne  oraz rozpiętość kierowania są duże, (1 p) 
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3)Klasyfikacja ze względu na sposób grupowania jednostek organizacyjnych  

 

W rezultacie doskonalenia struktur organizacyjnych wymuszonego postępem 

technicznym oraz ekonomiczno-społecznym powstały struktury 

charakteryzujące się dużą elastycznością. (1 p) 

 

• struktury funkcjonalne 

Polega na grupowaniu jednostek organizacyjnych na najwyższych szczeblach 

zarządzania według funkcji  (1 p) 

 

• struktury dywizjonalne  

Struktura dywizjonalna jest efektem uświadomienia sobie przez 

przedsiębiorstwo, że prowadzi ono tak zróżnicowaną działalność, że nie jest w 

stanie osiągnąć korzyści skali z grupowania zadań według głównych funkcji i 

taki sposób może mu uniemożliwić pomyślne rozwijanie poszczególnych 

rodzajów działalności z powodu niedostatecznego uwzględnienia specyfiki 

każdej z nich. (1 p) 

 

 

Punkty: 0-34 

 
Uwaga: 

 „klucz” jest jedynie przykładowym rozwiązaniem. Oceniający zastrzega sobie 

prawo do indywidualnych interpretacji przedstawianych rozwiązań. Dostrzeże 

na pewno indywidualizm i erudycję piszącego J  


