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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

ARKUSZ  I  (80 pkt) 
 

Schemat punktowania Nr zadania Model odpowiedzi 

Zasady 

przyznawania 

punktów 

Punkty 

za zadanie 

1. d  1 punkt 

2. a  1 punkt 

3. a) TS  

b) TK 

c) TK 

d) s!dy administracyjne 

e) TS 

f) s!dy administracyjne 

g) TK 

za cztery 

poprawne 

przyporz!dkowa-

nia � 1 pkt, 

za wszystkie � 2 

pkt 

2 punkty 

4. Wolno"ci i prawa osobiste: A, D, H. 

 

Wolno"ci i prawa polityczne: B, C, E. 

 

Wolno"ci i prawa ekonomiczne, socjalne 

i kulturalne: F, G. 

za cztery 

poprawne 

przyporz!dkowa-

nia � 1 pkt, 

za wszystkie � 2 

pkt 

2 punkty 

5. 1) -  e 

2) -  b 

3) -  d 

4) -  c 

1 pkt za dwie 

poprawne 

odpowiedzi 

2 punkty 

A.  Helsi#ska Fundacja Praw Cz$owieka 

[Equilibre] 

1 pkt 

B.  Polska Akcja Humanitarna 1 pkt 

6. 

C.  Amnesty International 1 pkt 

3 punkty 

7. Belgia: monarchia, s. parlamentarno � 

gabinetowy, federacja; 

Niemcy: republika, s. parlamentarno � 

gabinetowy, federacja; 

Francja: republika, s. pó$prezydencki / 

mieszany, unitarne; 

Hiszpania: monarchia, s. parlamentarno � 

gabinetowy, unitarne; 

USA: republika, s. prezydencki, federacja; 

Szwajcaria: republika, s. parlamentarno � 

komitetowy, federacja. 

1 pkt za dwie 

poprawne 

odpowiedzi 

3 punkty 

Brak klauzuli o dopuszczalno!ci odwo$ania 

(�jednocze"nie informuj%, i& przys$uguje 

Panu prawo wniesienia odwo$ania do ....) 

1 pkt 8. 

Brak klauzuli o trybie odwo$ania 

(�jednocze"nie informuj%, i&  w terminie 7 

dni od dnia dor%czenia niniejszego 

pisma��) 

1 pkt 

2 punkty 
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9. a) -  1 

b) -  4 

c) -  3 

d) -  2 

1 pkt za poprawn! 

kolejno"' 

1 punkt 

10. A. Dziennik Ustaw, 

B. exposé, 

C. quorum,  

D. absolutorium 

1 pkt za dwie 

poprawne 

odpowiedzi 

2 punkty 

11. A - Ruhollah Chomeini 

B - Osama ben Laden 

C - Muammar Kadafi 

D - Saddam Husajn 

1 pkt za dwie 

poprawne 

odpowiedzi 

2 punkty 

A. Tak: listy nr: 1,4,5,6,7,10,11, 

     Nie: listy nr: 2,3,8,9,13,14. 

1 pkt za wszystkie 

poprawne 

12. 

B.   

o W podziale mandatów w okr%gach 

wyborczych uwzgl%dnia si% 

wy$!cznie okr%gowe listy 

kandydatów na pos$ów tych 

komitetów wyborczych, których listy 

otrzyma$y co najmniej 5% wa&nie 

oddanych g$osów w skali kraju. 

o Okr%gowe listy kandydatów na 

pos$ów koalicyjnych komitetów 

wyborczych uwzgl%dnia si% 

w podziale mandatów w okr%gach 

wyborczych, je&eli ich listy 

otrzyma$y co najmniej 8% wa&nie 

oddanych g$osów w skali kraju. 

o Komitety wyborcze utworzone przez 

wyborców zrzeszonych w 

zarejestrowanych organizacjach 

mniejszo!ci narodowych mog! 

korzysta' ze zwolnienia list tych 

komitetów z warunku zdobycia 

w skali kraju okre"lonej ilo"ci 

g$osów.  

1 pkt za dwa 

warunki,  

2 pkt za trzy 

warunki 

3 punkty 

Cz%"' A 

A.1.a) �  Austria;  A.1.b) �  Hiszpania; 

A.2.a) �  Holandia; A.2.b) � Polska; 

A.3.a) � Hiszpania; proponowana 

odpowied(: wej"cie Hiszpanii do UE; 

A.3.b) � Polska; proponowana odpowied(: 

b$%dy pope$nione przy transformacji 

gospodarczej [obiektywne czynniki 

transformacji]. 

3 punkty (1 pkt za 

ka&dy podpunkt: 

A.1, A.2, A.3  

13. 

Cz%"' B. 

B.1.a) � osoby z wykszta$ceniem wy&szym;  

B.1.b) � osoby z wykszta$ceniem 

zasadniczym (zawodowym); 

1 pkt 

8 punktów 
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B.2.a) � osoby z wykszta$ceniem 

zasadniczym (zawodowym), 

B.2.b) � osoby z wykszta$ceniem wy&szym,  

B.2.c) � osoby z wykszta$ceniem "rednim 

ogólnokszta$c!cym. 

1 pkt 

B.3. � stopa bezrobocia maleje wraz ze 

wzrostem poziomu wykszta$cenia;  

1 pkt 

 

B.4. � w grupie osób lepiej wykszta$conych 

stopa bezrobocia w"ród kobiet jest wy&sza 

ni& w"ród m%&czyzn. W grupie osób gorzej 

wykszta$conych stopa bezrobocia w"ród 

kobiet jest mniejsza ni& w"ród m%&czyzn. 

2 pkt za dwie 

zale&no"ci,  

1 pkt za jedn!. 

 

A. Litwa, )otwa, Estonia, Bia$oru", Ukraina, 

Rosja, Mo$dawia [Mo$dowa], Czechy [Rep. 

Czeska], S$owacja, S$owenia, Chorwacja, 

Bo"nia i Hercegowina [Pa#stwa Bo"ni i 

Hercegowiny], Jugos$awia [Nowa 

Jugos$awia; Federacyjna Rep. Jugos$awii], 

Macedonia [Rep. Skopje, b.Jugos$awia#ska 

Rep. Macedonii].  

1 pkt za trzy 

wypisane i 

zaznaczone na 

mapie pa#stwa, 

2 pkt � za pi%'. 

14. 

B. ZSRR, Czechos$owacja, Jugos$awia,  

NRD 

1 pkt 

3 punkty 

A.a) 1960;   A.b) 1950; 1 pkt 

B.a) 19-20%;   B.b) 9-10%;   B.c) 1-2%; 1 pkt 

15. 

C. Dwie przyczyny spo"ród np.: spadek 

liczby zawieranych ma$&e#stw, zmiana stylu 

&ycia, zmiany w kulturze oddzia$ywania 

mediów, dysproporcje p$ci (miasto-wie"), 

poczucie niestabilno"ci spo$eczno- 

-ekonomicznej kraju.  Dopuszczalne jest 

uznawanie równie& innych poprawnie 

merytorycznie odpowiedzi uczniów.  

1 pkt za dwie 

przyczyny 

3 punkty 

Konflikt A 

Cypr [Rep. Cypryjska]: Grecy [Grecy 

cypryjscy] (prawos$awie) � Turcy [Turcy 

cypryjscy] (islam) 

1 pkt 

Konflikt B 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii  

i Irlandii Pó$nocnej [Wielka Brytania; 

Irlandia Pó$nocna]: Anglicy (anglikanizm) � 

Irlandczycy (katolicyzm) 

1 pkt 

16. 

Konflikt C 

Bo"nia i Hercegowina: a) Serbowie 

(prawos$awie) � b) Chorwaci (katolicyzm) � 

c) tylko wyznanie (muzu$manie) 

1 pkt 

3 punkty 
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Cz%"' A. 

a) � F 

b) � P  

c) � F 

d) � F 

1 pkt za dwie 

odpowiedzi, 

2 pkt � za cztery 

Cz%"' B. 

1) woj. kujawsko � pomorskie; 2) woj. 

warmi#sko � mazurskie; 3) woj. podlaskie; 

4) woj. lubelskie; 5) woj. "wi%tokrzyskie;  

6) woj. $ódzkie 

1 pkt za trzy 

nazwy woj., 

2 pkt � za sze"' 

17. 

Cz%"' C. 

1.A. � wojewoda;   1.B. � organy admini-

stracji zespolonej;  2.A. � sejmik 

wojewódzki; 2.B. � zarz!d z marsza$kiem 

województwa na czele (do zaliczenia 

odpowiedzi wystarczy zapis � zarz!d). 

1 pkt za dwie 

poprawnie 

wype$nione luki, 

2 pkt � za cztery  

6 punktów 

A. b) 1 pkt 

B. Ucze# powinien wskaza' dwie      

     odpowiedzi spo"ród: 

- do"wiadczenie historyczne 

jakim by$a druga wojna 

"wiatowa wywo$a$o potrzeb% 

stworzenia trwa$ych podstaw 

bezpiecze#stwa 

europejskiego, 

-  za$amanie gospodarki 

europejskiej w wyniku II 

wojny "wiatowej,  

- zimna wojna i narastaj!ca 

rywalizacja pomi%dzy Europ! 

Zachodnia a Wschodni!, 

-  utrata przez kraje Europy 

Zachodniej dominuj!cej 

pozycji politycznej 

i ekonomicznej w "wiecie. 

1 pkt za jeden 

czynnik, 

1 pkt za dwa 

czynniki 

18. 

C. Europejska Wspólnota W%gla i Stali; 

Pary&, [18 IV] 1951 r.; Francja, RFN, 

W$ochy, Belgia, Holandia, Luksemburg 

 

1 pkt za pe$n! 

nazw%, miejsce i 

rok, 

2 pkt j.w. oraz za 

wymienienie 

sze"ciu nazw 

pa#stw 

5 punktów 

19. Nale&y uzna' ka&dy merytorycznie 

uzasadniony argument 

1 punkt za dwa 

argumenty, 

2 pkt za cztery 

argumenty 

2 punkty 
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A. Prezydent podpisuje ustaw% w ci!gu 21 

dni od dnia jej przedstawienia - proces 

legislacyjny jest zako#czony. 

1 pkt za dzia$anie  

i skutek 

B. Prezydent mo&e wyst!pi' do Trybuna$u 

Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie 

zgodno"ci ustawy z Konstytucj!; 

Wyst!pienie Prezydenta do Trybuna$u 

Konstytucyjnego wstrzymuje bieg 

terminu podpisania ustawy. 

Dopuszcza si% te& odpowied( ucznia 

zawieraj!c! istotne elementy spo"ród: 

!" Prezydent nie mo"e odmówi' podpisania 

ustawy, któr! Trybuna$ uzna za zgodn! 

z Konstytucj!. Orzeczenie Trybuna$u jest 

ostateczne. 

!" Prezydent odmawia podpisania ustawy, 

któr! trybuna$ uzna za niezgodn! 

z Konstytucj!. Je&eli jednak niezgodno"' 

dotyczy poszczególnych przepisów 

ustawy, a Trybuna$ nie orzeknie, &e s! 

one nierozerwalnie zwi!zane z ca$a 

ustaw!, Prezydent, po zasi%gni%ciu opinii 

Marsza$ka Sejmu, podpisuje ustaw% 

z pomini%ciem przepisów uznanych 

za niezgodne z Konstytucj% albo zwraca 

ustaw% Sejmowi w celu usuni%cia 

niezgodno"ci. 

1 pkt za dzia$anie  

i skutek 

20. 

C. Prezydent z umotywowanym wnioskiem 

przekazuje ustaw% do ponownego 

rozpatrzenia Sejmowi - Sejm chc!c 

prze$ama' tzw. veto Prezydenta musi 

ponownie uchwali' ustaw% wi%kszo"ci! 

3/5 g$osów w obecno"ci co najmniej 

po$owy ustawowej liczby pos$ów. Je&eli 

Sejm zdo$a ponownie przeg$osowa' 

ustaw% Prezydent w ci!gu 7 dni j! 

podpisuje, je&eli Sejm nie uzyska 

wymaganej wi%kszo"ci ustawa upada. W 

razie ponownego uchwalenia ustawy 

przez Sejm Prezydentowi nie przys$uguje 

prawo wyst!pienia do Trybuna$u 

Konstytucyjnego. 

W odpowiedzi ucznia nale&y oceni' 

w$a"ciwe zrozumienie istoty problemu. 

1 pkt za dzia$anie  

i skutek 

3 punkty 
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A. Ucze# mo&e wymieni' trzy odpowiedzi, 

np. spo"ród: 

- powstanie zal!&ków niezale&nych 

zwi!zków zawodowych, 

- dzia$alno"' Ko"cio$a, 

- powstanie innych organizacji 

spo$ecznych/politycznych, np.: 

KOR, ROPCiO, KPN,  

- dzia$alno"' pos$ów katolickich w 

Sejmie, 

- masowe s$uchanie RWE, 

- powstanie niezale&nego (drugiego) 

obiegu wydawniczego), 

- wielkie (masowe) strajki robotnicze 

(1970). 

Uwaga: nale"y uzna# ka"dy poprawny 

merytorycznie zapis. 

1 pkt 21. 

Ucze# mo&e wymieni' trzy odpowiedzi, np. 

spo"ród: 

- niska kultura polityczna, 

- skorumpowanie elit politycznych, 

- niewydolno"' s!downictwa, 

- pauperyzacja wielu warstw 

spo$ecznych, 

- zasz$o"ci historyczne (komunizm). 

Uwaga: nale"y uzna# ka"dy poprawny 

merytorycznie zapis. 

1pkt 

2 punkty 

22. A. Wybory proporcjonalne, np.: 

1) zaleta: w szerokim zakresie 

odzwierciedlaj! pogl!dy polityczne 

spo$ecze#stwa, 

2) wada: odwrotnie ni& zalety oraz mog! 

doprowadzi' do ewentualnego 

rozbicia politycznego parlamentu  

i niestabilnych rz!dów. 

Wybory wi%kszo"ciowe, np.: 

1) zaleta: stabilny parlament, 

2) nie reprezentuj! w szerokim zakresie 

pogl!dów politycznych 

spo$ecze#stwa. 

B.  

a) referendum [g$osowanie ludowe], 

b) inicjatywa ludowa,  

c) mo&liwo"' sk$adania indywidualnej 

skargi do Trybuna$u Konstytucyjnego.

Uwaga: nale"y uzna# ka"dy poprawny 

merytorycznie zapis. 

1 pkt za par% 

(zaleta +zaleta, 

wada +wada, 

zaleta + wada) � 

razem: 2 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pkt za 

wymienienie 

wszystkich trzech 

rozwi!za# 

3 punkty 
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23. Józef Oleksy: PZPR � SdRP � SLD; 

Jaros$aw Kaczy#ski: PC �AW �Solidarno"'� 

[PC w AWS] � Prawo i Sprawiedliwo"'; 

Donald Tusk: KLD � UW � PO. 

1 pkt za ka&dy 

poprawny ci!g 

nazw (skrótów) 

3 punkty 

24. A. Dwa czynniki spo"ród: 

dekomunizacja, rozpad ZSRR, transformacja 

ustrojowa w Polsce, zako#czenie �zimnej 

wojny�.  

B. polsko-litewski; polsko-czeski; konflikty 

na obszarze b. Jugos$awii. 

C. Szansa: wzbogacenie kultury, rozwój 

kultury, wymiana my"li i idei, budowanie 

postaw otwarto"ci (tolerancji). 

Zagro"enie: zahamowanie naturalnego 

procesu rozwoju i wzbogacania kultury 

narodowej [mo&liwy jest te& cytat z tekstu]; 

rodzenie si% postaw ksenofobicznych 

(wrogo"ci). 

Uwaga: nale"y uzna# ka"dy poprawny 

merytorycznie zapis. 

1 pkt za jeden 

czynnik 

 

 

1 pkt za jeden 

konflikt 

1 pkt za szans% 

1 pkt za 

zagro&enie 

6 punktów 

Kryteria oceny wniosku: 

1) W$a"ciwa forma wniosku: 

-data, imi% i nazwisko, adres, nr telefonu 

ubiegaj!cej si% osoby; 

-imi% i nazwisko lub pe$na nazwa firmy, 

adres adresata; 

-podpis autora wniosku, ew. dodatkowo 

wymienione za$!czniki.  

 

 

 

2 pkt 

 

2 pkt 

 

1 pkt 

2) W tek"cie wniosku zdaj!cy powinien 

jasno, krótko i rzeczowo uwzgl%dni': 

-odpowiednie artyku$y (32, 41.3) 

-uzasadnienie stanowiska.  

 

 

2 pkt 

1 pkt 

3) stopie# perswazyjno"ci (zwroty 

retoryczne, si$a przekonywania) 

1 pkt 

25. 

4) estetyka, poprawna forma j%zykowa 1 pkt 

10 punktów
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