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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I 

Nr 

zadania 
Poprawna odpowied�

Liczba punktów za rozwi¹zania czê�ciowe

Ca³kowita 

liczba 

punktów 

1.  Podzia³ w³adzy, suwerenno�æ narodu, pluralizm, pañstwo prawa, 

poszanowanie wolno�ci i praw cz³owieka – mo¿liwe jest inne 

sformu³owanie zasad, przy zachowaniu istoty wypowiedzi

1 pkt 

2.  1970, Wybrze¿e 1 pkt 

3. C 1 pkt 

4. B 1 pkt 

5. C 1 pkt 

6. C 1 pkt 

7. 1989, sejmie, senacie, [Tadeusz] Mazowiecki, [Leszek] Balcerowicz 1 pkt 

8. Narodowy Bank Polski, Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, Produkt 

Krajowy Brutto, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych

NBP, PKB, MFW 

2 pkt - za rozwi¹zanie wszystkich skrótów i 1 pkt za uzupe³nienie 

wszystkich luk w tek�cie 

2 pkt 

9. 1 –B,       3 –C,     dopuszcza siê odpowied� 1-B,3-C,4-A/dopisane/ 1 pkt 

10. 1 – D,     2 – A,     3 -  C 1 pkt 

11. 1 – B,     2 – D,      3 – C, 1 pkt 

12. 1 – A,     2 – C,     3 – B, 1 pkt 

13. Podstaw¹ opodatkowania nazywamy przychody pomniejszone o koszty 

uzyskania przychodów i ulgi podatkowe 
1 pkt 

14.  Rozpad ZSRR lub Zwi¹zku  Sowieckiego, uznajemy daty 1991, 

lub1990-1991
1 pkt 

15. Senat, Sejm, , Prezydent 1 pkt 

16. A) Artyku³y henrykowskie,

B) Prawo oporu wobec w³adzy,

Po 1 pkt za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowied�.

2 pkt 

17. A) Struktura spo³eczna to wewnêtrzna budowa spo³eczeñstwa i sieæ 

wzajemnych powi¹zañ miêdzy grupami spo³ecznymi

B) Powstawanie klasy �redniej, procesy pauperyzacji, procesy bogacenia 

siê, powstawanie nowych grup spo³ecznych, bezrobocie i inne

Po 1 pkt za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowied�

2 pkt 

18. Gandhi, Havel, Schuman 

1 pkt za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowied�
3 pkt 

19. Wojewoda powo³ywany jest przez Prezesa Rady Ministrów (premiera) 

a starosta jest wybierany przez Radê Powiatu (w³adze samorz¹dowe)
1 pkt 
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20. W zakresie w³adzy ustawodawczej: zarz¹dza wybory do Sejmu i Senatu, 

zwo³uje pierwsze posiedzenia nowo wybranego Sejmu i Senatu,  skraca 

kadencje Sejmu w przypadkach okre�lonych konstytucj¹, posiada 

inicjatywê ustawodawcz¹, zarz¹dza referendum ogólnokrajowe, 

podpisuje lub odmawia podpisania ustaw, zarz¹dza og³oszenie ustawy 

oraz umowy miêdzynarodowej w Dzienniku Ustaw RP, zwraca siê z 
orêdziem do Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego.

W zakresie w³adzy wykonawczej: desygnuje i powo³uje Prezesa Rady 

Ministrów, przyjmuje dymisje Rady Ministrów, w sprawach szczególnej 

wagi zwo³uje Radê Gabinetow¹, powo³uje czê�æ cz³onków Rady Polityki 

Pieniê¿nej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zg³asza kandydata na 

prezesa NBP, wydaje rozporz¹dzenia, zarz¹dza stany nadzwyczajne, 

mianuje i odwo³uje ambasadorów, obsadza najwa¿niejsze stanowiska w 

si³ach zbrojnych, nadaje: stopnie wojskowe, obywatelstwo, wnioskuje do 

Sejmu o poci¹gniecie do odpowiedzialno�ci przed Trybuna³em Stanu 
cz³onka Rady Ministrów.

W zakresie w³adzy s¹downiczej: powo³uje sêdziów s¹dów 

powszechnych, powo³uje Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, 

Prezesa i Wiceprezesa Trybuna³u Konstytucyjnego, Prezesa Naczelnego 

S¹du Administracyjnego i Prezesów Sadu Najwy¿szego, powo³uje 

swojego przedstawiciela do sk³adu Krajowej Rady S¹downictwa, ma 

prawo ³aski.

Za wymienienie trzech przyk³adów – 2 pkt. 

Za wymienienie dwóch przyk³adów – 1 pkt. 

2 pkt 

21. 1 – D,    2 – B,    3 – C,   4 – A, 1 pkt 

22. • Du¿a reprezentatywno�æ parlamentu, w parlamencie mog¹ mieæ 

swoich przedstawicieli wszystkie bior¹ce w wyborach partie 

polityczne, 

• rz¹dy koalicyjne, w³adza wykonawcza mo¿e byæ niestabilna, czêste 

zmiany rz¹du,

• system wielopartyjny , rozproszony. 

 Po 1 pkt za scharakteryzowanie w zbli¿ony sposób wp³ywu w ka¿dej ze 

sfer.

3 pkt 
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