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Zadanie 1. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Polityka – identyfikowanie kluczowych postaci polskiej  

sceny politycznej (I/6) 
 

Poprawna odpowied  

A. Bronis aw Geremek 

B. W adys aw Bartoszewski 

C. Jerzy Buzek 
 

3 p. – za poprawne podanie imion i nazwisk wszystkich opisanych postaci. W zapisie nazwisk 

nie dopuszcza si  b dów literowych (ortograficznych)  

1 p. – za poprawne podanie imienia i nazwiska jednej postaci  

 

Zadanie 2. (0–5) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Spo ecze stwo polskie – rozró nianie mniejszo ci 

narodowych i etnicznych (I/2) 
 

Poprawna odpowied  

A. trzy odpowiedzi spo ród: Ormianie, S owacy, Ukrai cy, Rosjanie 

B. dwie odpowiedzi spo ród: emkowie, Tatarzy, Karaimi 
 

5 p. – za poprawne wymienienie wszystkich trzech mniejszo ci narodowych i dwóch 

etnicznych 

1 p. – za poprawne podanie jednej mniejszo ci (narodowej lub etnicznej) 
 

Zadanie 3. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – okre lanie kadencji 

wskazanych organów w adzy (I/7) 
 

Poprawna odpowied  

A. 6 lat 

B. 4 lata 

C. 5 lat 
 

3 p. – za podanie w a ciwego czasu trwania wszystkich kadencji 

1 p. – za podanie w a ciwego czasu trwania jednej kadencji 
 

Zadanie 4. (0–2) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
ycie spo eczne – wskazywanie ró nicy pomi dzy  

grup  spo eczn  a przypadkowym zbiorem osób (I/1) 
 

Poprawna odpowied  

Zdaj cy podaje dwie odpowiedzi spo ród: 

interakcje mi dzyludzkie 

wiadomo  wspólnoty  

podobny stosunek do warto ci  

poczucie odr bno ci  

wspólne normy  

okre lone struktury  

wspólny cel  

trwanie  
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2 p. – za podanie dwóch w a ciwych cech odró niaj cych grup  spo eczn  od przypadkowego 

zbioru osób 

1 p. – za  podanie jednej w a ciwej cechy 
 

Zadanie 5. (0–4) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Polityka – wskazywanie twórców i zwolenników podanych 

doktryn politycznych I/6 
 

Poprawna odpowied  

A. Edmund Burke 

B. John Stuart Mill  

C. Eduard Bernstein 

D. Karol Marks 
 

4 p. – za  w a ciwe dobranie wszystkich postaci do doktryn politycznych  

1 p. – za  w a ciwe dobranie jednej postaci do doktryny politycznej 
 

Zadanie 6. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
ycie spo eczne – rozpoznawanie postaw spo ecznych i typu 

spo ecze stw I/1 
 

Poprawna odpowied  

A. Fa sz 

B. Prawda 

C. Prawda 
 

3 p. – za poprawne okre lenie wszystkich zda  prawdziwych i fa szywych  

1 p. – za poprawne okre lenie jednego zdania prawdziwego lub fa szywego 
 

Zadanie 7. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
S dy i trybuna y w Polsce – rozpoznawanie zasad, struktur, 

rozumienie podstawowych poj  prawniczych I/10 
 

Poprawna odpowied  

A. Fa sz 

B. Prawda 

C. Prawda 
 

3 p. – za poprawne okre lenie wszystkich zda  prawdziwych i fa szywych  

1 p. – za poprawne okre lenie jednego zdania prawdziwego lub fa szywego 
 

Zadanie 8. (0–4) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Organizacje i instytucje mi dzynarodowe – znajomo  struktur 

Organizacji Narodów Zjednoczonych I/15 
 

Poprawna odpowied  

A. Prawda 

B. Fa sz  

C. Prawda 

D. Fa sz 
 

4 p. – za poprawne wskazanie wszystkich zda  prawdziwych i fa szywych  

1 p. – za poprawne wskazanie jednego zdania prawdziwego lub fa szywego 
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Zadanie 9. (0–2) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Prawa cz owieka – rozpoznawanie praw i wolno ci 

politycznych I/11 
 

Poprawna odpowied  

A, C 
 

2 p. – za pe n  poprawn  odpowied  

1 p. – za podanie  

jednej poprawnej odpowiedzi 

dwóch odpowiedzi, w tym jednej poprawnej, np. A, D 

trzech odpowiedzi, w tym dwóch poprawnych, np. A, C, D 

 

Zadanie 10. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Pa stwo – rozpoznawanie funkcji wspó czesnego pa stwa I/4 
 

Poprawna odpowied  

A. prawodawcza 

B. socjalna 

C. porz dkowa 
 

3 p. – za dobranie w a ciwej nazwy do ka dej funkcji wspó czesnego pa stwa 

1 p. – za dobranie w a ciwej nazwy do jednej funkcji wspó czesnego pa stwa 
 

Zadanie 11. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – wskazywanie cech 

Konstytucji RP I/7 
 

Poprawna odpowied  

A. formalna 

B. uchwalona i przyj ta w referendum 

C. sta a 
 

3 p. – za  wskazanie wszystkich w a ciwych cech Konstytucji RP 

1 p. – za wskazanie jednej w a ciwej cechy Konstytucji RP 

 

Zadanie 12. (0–2) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Demokracja – rozpoznawanie zasad ustrojowych I/5 
 

Poprawna odpowied  

A. suwerenno ci narodu [suwerenno ci ludu, zwierzchnictwa narodu, zwierzchniej w adzy 

narodu] 

B. [demokratycznego] pa stwa prawa [pa stwa prawnego, praworz dno ci, legalizmu, 

rz dów prawa] 
 

2 p. – za poprawne nazwanie wszystkich zasad ustrojowych 

1 p. – za nazwanie jednej zasady ustrojowej 
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Zadanie 13. (0–4) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – rozpoznawanie organów 

w adzy I/7 
 

Poprawna odpowied  

A. S d Najwy szy 

B. Prezydent Rzeczypospolitej [Prezydent RP; Prezydent Polski]  

C. Najwy sza Izba Kontroli 

D. Rzecznik Praw Obywatelskich 
 

4 p. – za podanie w a ciwych nazw wszystkich opisanych organów pa stwa 

1 p. – za podanie nazwy jednego organu pa stwa  
 

Nie przyznajemy punktów za podanie skrótów, np. NIK. 

 

Zadanie 14. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
S dy i trybuna y w Polsce – rozpoznawanie struktur w adzy 

s downiczej I/10 
 

Poprawna odpowied  

A. s d okr gowy 

B. S d Najwy szy 

C. Naczelny S d Administracyjny 
 

3 p. – za podanie w a ciwych nazw wszystkich opisanych rodzajów s dów 

1 p. – za podanie nazwy jednego rodzaju s du 
 

Nie przyznajemy punktów za podanie skrótów, np. NSA 
 

Zadanie 15. (0–2) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – znajomo  zasad 

finansowania samorz du terytorialnego I/7 
 

Poprawna odpowied  

A. dochody w asne 

B. dotacje celowe [z bud etu pa stwa] 
 

2 p. – za poprawne podanie wszystkich sposobów finansowania jednostek samorz du 

terytorialnego 

1 p. – za podanie jednego sposobu finansowania jednostek samorz du terytorialnego 

 

Zadanie 16. (0–2) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Obywatel wobec prawa – rozumienie zasad i znajomo  

struktur wymiaru sprawiedliwo ci I/12 
 

Poprawna odpowied  

A. Janusz [Janusz K.] 

B. Instytut Pami ci Narodowej 
 

2 p. – za podanie dwóch poprawnych odpowiedzi 

1 p. – za podanie jednej poprawnej odpowiedzi 
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Zadanie 17. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Identyfikowanie kluczowych postaci mi dzynarodowej sceny 

politycznej I/15 
 

Poprawna odpowied  

A. Martin Luther King 

B. Fidel Castro 

C. Charles de Gaulle 
 

3 p. – za dobranie w a ciwych postaci do wszystkich podanych opisów  

1 p. – za dobranie w a ciwej postaci do jednego opisu 

 

Zadanie 18. (0–4) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Organizacje i instytucje mi dzynarodowe – identyfikowanie 

podstawowych organizacji mi dzynarodowych I/15 
 

Poprawna odpowied  

A. rok – 1957  

Europejska Wspólnota Energii Atomowej [Euratom] 

B. rok – 1949 

Organizacja Paktu [Traktatu] Pó nocnoatlantyckiego [Pakt / Traktat / Sojusz 

Pó nocnoatlantycki] 
 

4 p. – za poprawne podanie wszystkich dat i pe nych polskich nazw organizacji 

1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu z punktu A lub jednego – z B 
 

Zadanie 19. (0–4) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Rozpoznawanie instytucji i organów Unii Europejskiej I/14 

 

Poprawna odpowied  

A. Komisja Europejska  

B. Komitet Regionów 

C. Rada Unii Europejskiej 

D. Trybuna  Sprawiedliwo ci [Europejski Trybuna  Sprawiedliwo ci] 
 

4 p. – za poprawne podanie nazw wszystkich opisanych instytucji lub organów Unii 

Europejskiej  

1 p. – za poprawne podanie nazwy jednej instytucji lub organu Unii Europejskiej 

 

Zadanie 20. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 
Budowanie wniosków na podstawie analizy ród a 

statystycznego II/2 
 

Przyk adowe poprawne odpowiedzi 

W ród osób uwa aj cych, e misja b dzie skuteczna, wi kszo  popiera uczestnictwo 

w niej polskich o nierzy.  

W ród osób uwa aj cych, e misja nie b dzie skuteczna, wi kszo  nie popiera 

uczestnictwa w niej polskich o nierzy.  

Ocena skuteczno ci misji w Afganistanie ma zasadniczy wp yw na poparcie uczestnictwa 

w niej polskich o nierzy. 
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Ocena skuteczno ci misji nie jest jedynym czynnikiem decyduj cym o poparciu 

uczestnictwa w niej polskich o nierzy [a  25 % osób oceniaj cych pozytywnie szanse 

na zaprowadzenie pokoju w Afganistanie nie popiera misji i a  69 % osób 

niezdecydowanych, co do oceny skuteczno ci misji]. 
 

1 p. – za przedstawienie jednego zwi zku/zale no ci 

Zdaj cy: powinien przedstawi  zale no , a nie wybrane dane 
 

Uwaga: nie musi pos ugiwa  si  danymi liczbowymi; je eli przytoczy b dne dane liczbowe, 

nie przyznajemy punktu; pomylenie punktów procentowych i procentów obni a 

punktacj . 

 

Zadanie 21. (0–6) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 

Rozumienie problemów wspó czesnego wiata, znajomo :  

organizacji terrorystycznych 

mapy politycznej Europy 

I/16 
 

Poprawna odpowied  

(0–2) IRA  

nazwa: Wielka Brytania [Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej] 

nr 4 
 

(0–2) Frakcja Czerwonej Armii  

nazwa: Niemcy [RFN]  

nr 2  
 

(0–2) ETA  

nazwa: Hiszpania 

nr 1 
 

6 p. – za poprawne podanie 

nazw wszystkich pa stw, w których dzia a y wymienione organizacje terrorystyczne 

wszystkich numerów, którymi oznaczono w a ciwe pa stwa na mapie 

1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu 
 

Zadanie 22. (0–5) 
 

Korzystanie z informacji 

Budowanie wniosków na podstawie analizy ród a 

narracyjnego, II/2 

odró nianie opinii od informacji o faktach II/3 
 

Poprawne odpowiedzi 

a) (0–3) 

    (0–1)  Ocena / opinia 
 

1 p. – za sformu owanie oceny: Nie [nie doprowadzi y; nast pi a eskalacja konfliktu]  

0 p. – brak oceny / podanie niepoprawnej oceny 
 

   (0–2)  Uzasadnienie  

Uzasadnienie jest punktowane tylko wówczas, gdy zdaj cy dokona  w a ciwej oceny. 
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Przyk adowe odpowiedzi 

Autor tekstu przytacza dane statystyczne wiadcz ce o wzro cie liczby zamachów 

bombowych [ataków na wojska, samobójczych zamachów].  

Utrzymuje si  nielegalny handel opium, heroin , broni . 

Autor tekstu nie podaje adnego pozytywnego faktu wiadcz cego o stabilizacji pa stwa. 

Autor powo uje si  na wypowiedzi Afga czyków, wiadcz ce o braku stabilno ci w ich 

kraju. 
 

2 p. – za podanie dwóch poprawnie sformu owanych argumentów 

1 p. – za podanie jednego poprawnie sformu owanego argumentu 

0 p. – brak argumentów lub podanie niepoprawnych argumentów 
 

b) (0–2) 
 

Przyk adowe odpowiedzi 

Destabilizacja Afganistanu sprzyja wykorzystywaniu ekonomicznemu kraju.  

Szkodzenie interesom Zachodu. 
 

2 p. – za podanie dwóch w a ciwych powodów 

1 p. – za podanie jednego w a ciwego powodu  

0 p. – brak odpowiedzi lub podanie dwóch niepoprawnych odpowiedzi 

 

Zadanie 23. (0–7) 
 

Korzystanie z informacji 
Budowanie wniosków na podstawie analizy ród a 

statystycznego II/2 

Tworzenie informacji Rozwi zywanie problemów spo eczno ci lokalnej III/3 
 

Poprawne odpowiedzi 

a) (0–3) 
 

Przyk adowa odpowied  

W 2000 roku w porównaniu do roku 1993 badani w coraz wi kszym stopniu przenosz  

odpowiedzialno  za stan rodowiska naturalnego na siebie samych i w adze lokalne, 

a w mniejszym obarczaj  tym obowi zkiem w adze centralne i wojewódzkie. 
 

3 p. – za przedstawienie jednej spo ród podanych odpowiedzi 

poprawne okre lenie trzech (lub wi cej) zmian 

poprawne wymienienie podmiotu najcz ciej wskazywanego przez respondentów 

i podanie dwóch w a ciwych zmian 

podanie ogólnej tendencji zmian 

2 p. – za przedstawienie jednej spo ród podanych odpowiedzi 

poprawne okre lenie dwóch zmian  

poprawne wymienienie podmiotu najcz ciej wskazywanego przez respondentów 

i podanie jednej w a ciwej zmiany 

1 p. – za przedstawienie jednej zmiany lub poprawne wymienienie podmiotu najcz ciej 

wskazywanego przez respondentów 

0 p. – gdy zdaj cy nie spe ni powy szych wymaga  
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b) (0–4) 

(0–2)  w adze gminy  

Przyk adowe odpowiedzi 

Budowa [pozyskanie rodków na budow ] infrastruktury proekologicznej [oczyszczalnie 

cieków, wysypiska mieci, pojemniki do segregowania mieci]. 

Tworzenie [pozyskiwanie rodków na tworzenie] specjalnych stref chronionych na terenie 

gminy. 

Dzia ania kszta tuj ce proekologiczne postawy. 
 

2 p. – za podanie dwóch w a ciwych dzia a   

1 p. – za podanie jednego w a ciwego dzia ania  

0 p. – brak odpowiedzi lub podanie dwóch niew a ciwych dzia a  

 

(0–2) mieszka cy gminy  

Przyk adowe odpowiedzi 

Korzystanie z energooszcz dnych urz dze  elektrycznych [o wietlenia]. 

Segregowanie mieci. 

Przestrzeganie prawa chroni cego rodowisko naturalne, np. zakazu wywo enia mieci 

do lasu. 
 

2 p. – za podanie dwóch w a ciwych dzia a   

1 p. – za podanie jednego w a ciwego dzia ania  

0 p. – brak odpowiedzi lub podanie dwóch niew a ciwych dzia a  

 

Zadanie 24. (0–7) 
 

Korzystanie z informacji 

Budowanie wniosków na podstawie analizy ród a 

statystycznego; II/2 

Wskazywanie przyczyn i skutków wydarze  i procesów 

politycznych oraz spo eczno-ekonomicznych II/5 

Wiadomo ci i rozumienie 
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – znajomo  zasad systemu 

wyborczego I/7 
 

A. (0–1) 
 

Poprawna odpowied  

62,70 [%] 
 

1 p. – za poprawne przytoczenie danych 
 

B. (0–3) 
 

Przyk adowa odpowied  

W pierwszej turze wyborów aden z kandydatów nie otrzyma  wi cej ni  po ow  wa nie 

oddanych g osów, zorganizowano wi c drug  tur  wyborów.  
 

3 p. – za podanie odpowiedzi zawieraj cej dwa elementy: informacj , e odby y si  dwie tury 

wyborów oraz pe ny opis zasady 

2 p. – za podanie odpowiedzi zawieraj cej dwa elementy, ale zasada zosta a przytoczona 

w sposób niepe ny  

1 p. – za podanie  

odpowiedzi zawieraj cej tylko jeden element, np. Odby y si  dwie tury wyborów. 

odpowiedzi zawieraj cej dwa elementy, ale zasada zosta a przytoczona b dnie 

0 p. – gdy zdaj cy nie spe ni powy szych wymaga  
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C. (0–3) 

(0–1) Porównanie  
 

Przyk adowe odpowiedzi 

Obywatele polscy znacznie liczniej wzi li udzia  w referendum unijnym ni  w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego.  

Wi kszo  Polaków wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego pozosta a bierna, 

a wobec referendum unijnego aktywna [wzi a udzia  w g osowaniu]. 

Frekwencja w referendum by a wy sza. 
 

1 p. – za poprawnie sformu owany wniosek 
 

Uwaga: zdaj cy nie musi przytacza  danych liczbowych. Je eli poda b dne dane, nie 

przyznajemy punktu. 
 

(0–2) Wyja nienie  
 

Przyk adowe odpowiedzi 
 

Frekwencja w referendum 

Jego wyniki mia y zdecydowa  o przysz o ci polskiego pa stwa. 

Mia o charakter rozstrzygaj cy w wa nej dla obywateli sprawie. 

Zosta o poprzedzone rozleg  kampani  informacyjn  i propagandow , zach caj c  

do uczestnictwa. 

Trwa o dwa dni, aby jak najwi cej wyborców mog o wzi  w nim udzia .  
 

Frekwencja w wyborach 

Ogólna niech  obywateli do wyborów parlamentarnych. 

Ma a wiedza na temat zasad dzia ania i konstrukcji struktur unijnych. 

Brak zaufania do polskich elit politycznych. 
 

2 p. – za logiczne skomentowane frekwencji w referendum w sprawie przyst pienia do Unii 

Europejskiej oraz frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

1 p. – za skomentowanie frekwencji tylko w jednym rodzaju g osowania albo w dwóch 

rodzajach g osowania, ale komentarz zawiera b d merytoryczny 

0 p. – brak odpowiedzi, pope nienie wi cej ni  dwóch b dów merytorycznych, lub gdy 

wypowied  jest nielogiczna 
 

Uwaga: punkty za wyja nienie przyznajemy tylko wówczas, gdy porównanie zosta o 

wykonane poprawnie. 

 

 

Zadanie 25. (0–15) 
 

Tworzenie informacji 
Formu owanie i uzasadnianie w asnego stanowiska  

w sprawach publicznych III/2 
 

Szukaj c sposobów podwy szenia frekwencji wyborczej w Polsce, zaproponowano 

wprowadzenie przymusu uczestnictwa obywateli polskich w wyborach parlamentarnych, 

prezydenckich, samorz dowych, do Parlamentu Europejskiego oraz w referendach. 

Ustosunkuj si  do tej propozycji. Podaj argumenty i kontrargumenty. Rozwa  inne 

ni  przymus wyborczy dzia ania, które mog yby zwi kszy  zainteresowanie obywateli 

yciem politycznym kraju. 
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(0–1) Zaj cie stanowiska 

(0–4) Argumenty 

(0–4) Kontrargumenty 

(0–4) Przyk ady innych dzia a  
 

Punkty za argumenty, kontrargumenty i przyk ady dzia a  przyznajemy wed ug tej samej 

zasady. 
 

4 p. – za podanie dwóch lub wi cej argumentów, logicznie uzasadnionych i poprawnych 

merytorycznie  

3 p. – je eli zdaj cy spe ni jedno z wymienionych wymaga : 

poda dwa w a ciwe argumenty lub wi cej oraz je uzasadni. W uzasadnieniu 

wyst pi  usterki logiczne lub merytoryczne 

wymieni jeden logicznie i merytorycznie uzasadniony argument, a pozosta e 

argumenty tylko wymieni [bez podania uzasadnienia] 

2 p. – je eli zdaj cy spe ni jedno z wymienionych wymaga :  

poda jeden logicznie i merytorycznie uzasadniony argument  

wymieni dwa lub wi cej argumentów bez uzasadnienia (lub z b dnym 

uzasadnieniem)  

1 p. – je eli zdaj cy wymieni w a ciwy argument i go uzasadnieni, ale w uzasadnieniu 

wyst pi  usterki logiczne lub merytoryczne 

0 p. – je eli zdaj cy nie wymieni argumentów lub wymieni jeden argument bez uzasadnienia 

lub uzasadnienie argumentu zawiera b dy merytoryczne / logiczne. 
 

(0–1) J zyk wypowiedzi: styl, gramatyka, ortografia 
 

1 p. – za prac  napisan  j zykiem w pe ni komunikatywnym.  
 

(0–1) Kompozycja pracy 
 

1. p. – za uporz dkowany, logiczny wywód, np. praca zawiera wst p, rozwini cie, podsumowanie. 
 

Przyk adowe argumenty za przymusem wyborczym 

Przymus wyborczy mo e 

zwi kszy  zainteresowanie yciem politycznym kraju, poniewa  przynajmniej cz  

wyborców b dzie chcia a pozna  kandydatów i ich programy 

sk oni  wi ksz  liczb  obywateli do ustosunkowania si  do wa nych kwestii spo ecznych 

czy politycznych 

sk oni  obywateli do wzi cia odpowiedzialno ci za losy kraju (zwi kszy  wiadomo  

obywatelsk ). 
 

Przyk adowe argumenty przeciw przymusowi wyborczemu 

Przymus wyborczy 

amie konstytucyjne prawa i wolno ci 

grozi dewaluacj  warto ci demokratycznych 

zwi ksza niebezpiecze stwo dokonywania nieprzemy lanych wyborów 

mo e wywo a  odwrotny efekt – bunt, niech , a nie wzrost zaanga owania w ycie kraju. 
 

Przyk ady innych dzia a   

g osowanie dwudniowe 

wyd u ony czas pracy lokali wyborczych 

g osowanie przez pe nomocników 

g osowanie przez Internet 

zorganizowanie bezp atnego transportu do lokali wyborczych 

propagowanie udzia u w wyborach  

podniesienie poziomu kultury politycznej. 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


