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Zadanie 1.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  pogl dów autora 

na temat koncepcji cz owieka. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie autora pogl du, i  cz owiek jest istot  spo eczn .  

Poprawna odpowied :  

A. Arystoteles 

 

Zadanie 2.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem poj  

z zakresu politologii.  
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie definicji pa stwa.  

Poprawna odpowied :  

D. polityczna organizacja spo ecze stwa, suwerenna, terytorialna i uprawniona do stosowania 

przemocy 

 

Zadanie 3.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem zasad 

uczestniczenia obywateli w yciu publicznym. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie w a ciwego cenzusu wieku w odniesieniu 

do czynnego prawa wyborczego w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Poprawna odpowied :  

D. 18 lat 

 

Zadanie 4.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem 

kompetencji w adzy s downiczej. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie organu stwierdzaj cego wa no  wyborów 

do Sejmu i Senatu w Polsce. 

Poprawna odpowied : 

C. S d Najwy szy 

 

Zadanie 5.  

Wiadomo ci i rozumienie 

Wykazanie si  znajomo ci  najwa niejszych 

wspó czesnych dokumentów dotycz cych praw 

cz owieka. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie nazwy dokumentu, na podstawie którego Europejski 

Trybuna  Praw Cz owieka rozpatruje skargi.  

Poprawna odpowied : 

B. Konwencja o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci 
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Zadanie 6.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem poj  

z zakresu socjologii. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie wyja nienia poj cia mediacja. 

Poprawna odpowied :  

D. po redniczenie osoby bezstronnej w sporze w celu u atwienia stronom konfliktu 

osi gni cia porozumienia 

 

Zadanie 7.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem poj  

z zakresu politologii. 0–3 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za wymienienie ka dego typu legitymizacji w adzy.  

Poprawne odpowiedzi: 

Legitymizacja przez tradycj  oraz legitymizacja przez prawo, oraz legitymizacja przez 

charyzm . 

Uwaga: Zdaj cy mo e u y  okre le  synonimicznych w odniesieniu do ka dego typu 

legitymizacji w adzy.

 

Zadanie 8.  

Korzystanie z informacji 

Uporz dkowanie chronologiczne wydarze  – 

wskazanie w podanym zestawie wydarzenia 

chronologicznie pierwszego (1) i ostatniego (5).  

0–2 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied . 

Poprawne odpowiedzi: 

A. 1 

C. 5 

 

Zadanie 9.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem zagadnie  

zwi zanych z funkcjonowaniem demokracji. 
0–4 

Zdaj cy otrzymuje: 

2 punkty za wskazanie trzech czynników sprzyjaj cych utrwalaniu demokracji  

2 punkty za wskazanie trzech czynników stanowi cych zagro enie dla wspó czesnej 

demokracji  

1 punkt za wskazanie dwóch czynników sprzyjaj cych utrwalaniu demokracji  

1 punkt za wskazanie dwóch czynników stanowi cych zagro enie dla wspó czesnej 

demokracji 

Poprawne odpowiedzi: 

Czynniki sprzyjaj ce utrwalaniu demokracji: 

3. – decentralizacja w adzy oraz 4. – jawno  ycia publicznego, oraz 6. – zaanga owanie 

obywateli w ycie publiczne. 

Czynniki stanowi ce zagro enie dla wspó czesnej demokracji: 

1. – izolacja w adzy od spo ecze stwa oraz 2. – kryzys polityczny, oraz 5. – zagro enie wojn . 
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Zadanie 10.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem za o e  

doktryn i ideologii politycznych. 
0–4 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za podanie nazwy ka dej doktryny lub ideologii politycznej. 

Poprawne odpowiedzi: 

A. nacjonalizm 

B. konserwatyzm 

C. liberalizm 

D. autorytaryzm lub totalitaryzm, lub faszyzm  

 

Zadanie 11.  

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie postaci maj cych wp yw na polityk  

mi dzynarodow  na podstawie biogramów.  
0–5 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za podanie ka dego nazwiska polityka europejskiego.  

Poprawne odpowiedzi: 

A. de Gaulle 

B. Adenauer 

C. Jelcyn 

D. Wa sa 

E. Juszczenko 

 

Zadanie 12.  

Wiadomo ci i rozumienie 

Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem 

zagadnie  zwi zanych z funkcjonowaniem 

cz owieka w spo ecze stwie. 

0–4 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za ka d  poprawn  odpowied .  

Poprawne odpowiedzi: 

A. Fa sz  

B. Prawda  

C. Fa sz  

D. Prawda  

 

Zadanie 13.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem 

zagadnie  zwi zanych z prawem. 
0–4 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za ka d  poprawn  odpowied . 

Poprawne odpowiedzi: 

A. Fa sz  

B. Fa sz  

C. Prawda  

D. Prawda  
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Zadanie 14.  

Korzystanie z informacji 

Okre lenie nazw systemów partyjnych na podstawie 

danych ze ród a oraz wskazanie skutków wydarze  

i procesów. 

0–6 

Zdaj cy otrzymuje: 

po 1 punkcie za podanie nazwy ka dego systemu partyjnego 

po 1 punkcie za podanie skutku funkcjonowania ka dego systemu partyjnego w pa stwie 

Poprawne odpowiedzi: 

Nazwa systemu partyjnego: 

A. dwupartyjny

B. wielopartyjny 

C. monopartyjny lub jednopartyjny 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Skutek funkcjonowania systemu  partyjnego w pa stwie, np.: 

A. Rz d ma wi ksz  szans  utrzyma  si  przez ca  kadencj  parlamentu i mo e realizowa  

zamierzone cele polityczne.  

B. Oddaje zró nicowanie pogl dów politycznych spo ecze stwa.  

C. Funkcjonowanie w pa stwie po czonego aparatu „partyjno-pa stwowego”.  
 

Zadanie 15.  

a)

Korzystanie z informacji 
Nazwanie cz ci sk adowej Konstytucji 

na podstawie jej fragmentu. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy cz ci sk adowej Konstytucji.  

Poprawna odpowied : 

Preambu a lub wst p do konstytucji. 

b)

Korzystanie z informacji 
Wskazanie nazwy koncepcji narodu na podstawie 

fragmentu Konstytucji.  
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie koncepcji narodu. 

Poprawna odpowied : 

C. polityczna koncepcja narodu 
 

Zadanie 16.  

Korzystanie z informacji 

Weryfikacja sformu owanych zda  dotycz cych 

trybu zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie jej fragmentu.  

0–5 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za ka d  poprawn  odpowied .  

Poprawne odpowiedzi: 

A. Prawda  

B. Fa sz  

C. Prawda  

D. Prawda  

E. Fa sz  
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Zadanie 17.  

a)

Korzystanie z informacji 
Wskazanie elementu procedury tworzenia rz du 

na podstawie fragmentu Konstytucji.  
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie numeru kroku w procedurze tzw. „trzech kroków” 

powo ywania rz du, w którym Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady 

Ministrów.  

Poprawna odpowied : 

Pierwszy  

b)

Korzystanie z informacji 

Okre lenie uprawnie  Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie fragmentu 

Konstytucji. 

0–2 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za podanie ka dego uprawnienia przys uguj cego 

Prezydentowi Rzeczypospolitej w kroku drugim i trzecim procedury powo ywania rz du.

Poprawne odpowiedzi: 

Powo anie Prezesa Rady Ministrów.  

Odebranie przysi gi od nowo powo anej Rady Ministrów.  

lub  

Powo anie Prezesa Rady Ministrów i pozosta ych cz onków Rady Ministrów. 

Odebranie przysi gi od nowo powo anej Rady Ministrów.  

 

Zadanie 18.  

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji oraz okre lenie funkcji 

Sejmu na podstawie fragmentu Konstytucji. 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za podanie ka dej funkcji Sejmu zgodnie ze wskazanym 

artyku em Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Poprawne odpowiedzi: 

Art. 120. – ustawodawcza lub prawodawcza 

Art. 209. – kreacyjna 

Art. 226. – kontrolna 

 

Zadanie 19.  

Wiadomo ci i rozumienie 

Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem zada  

oraz uprawnie  jednostek samorz du 

terytorialnego. 

0–4 

Zdaj cy otrzymuje: 

4 punkty za sze  poprawnych odpowiedzi – okre lenie na podstawie zada  realizowanych 

przez samorz d terytorialny nazw rodzajów tych zada  oraz nazw jednostek samorz du 

terytorialnego realizuj cych te zadania 

3 punkty za pi  poprawnych odpowiedzi 

2 punkty za cztery poprawne odpowiedzi  

1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi 
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Poprawne odpowiedzi: 

1. zleconym i powiat  

2. w asnym i gmin   

lub 

w asnym i gmin  miejsk , 

lub 

w asnym i gmin  wiejsk ,  

lub  

w asnym i gmin  wiejsk  oraz miejsk . 

3. w asnym i powiat  

lub  

w asnym i powiat oraz miasto na prawach powiatu, 

lub  

w asnym i powiat oraz powiat grodzki. 
 

Zadanie 20.  

Wiadomo ci i rozumienie 

Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem poj  

oraz terminów zwi zanych z funkcjonowaniem 

w adzy s downiczej. 

0–5 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za ka d  poprawn  odpowied . 

Poprawne odpowiedzi: 

1. Trybuna y lub Trybuna  Stanu i Trybuna  Konstytucyjny 

2. dwuinstancyjne 

3. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

4. Apelacyjne 

5. S d Najwy szy 
 

Zadanie 21.  

Korzystanie z informacji 

Rozpoznanie praw lub wolno ci cz owieka 

naruszonych przez w adze na podstawie podanych 

informacji.  

0–4 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za rozpoznanie ka dego prawa lub wolno ci cz owieka 

zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które zosta o naruszone w opisywanych 

sytuacjach.  

Poprawne odpowiedzi 

A. Prawo do ochrony zdrowia  

lub  

Prawo do czystego rodowiska  

B. Prawo do zgromadze   

lub  

Prawo do pokojowych zgromadze  

C. Prawo do nauki  

lub  

Prawo do bezp atnej nauki w szko ach publicznych  

D. Wolno  osobista  

lub  

Prawo do wolno ci osobistej  

lub  

Prawo do nietykalno ci osobistej 
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Zadanie 22.  

a)

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji zawartej w tek cie 

publicystycznym. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie roli religii we wspó czesnym spo ecze stwie 

demokratycznym. 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Religia sprzyja debacie na tematy najwa niejsze dla spo ecze stwa. 

lub  

Religia zapobiega ubo eniu  ycia publicznego.

b)

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem 

terminów z zakresu prawa mi dzynarodowego. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy umowy mi dzynarodowej reguluj cej stosunki 

pa stwa z Ko cio em katolickim.  

Poprawna odpowied  

Konkordat 

 

Zadanie 23.  

Korzystanie z informacji 

Identyfikowanie wskazanych na mapie pa stw 

oraz wykazanie si  znajomo ci  etapów 

rozszerzania Unii Europejskiej.  

0–4 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za zidentyfikowanie ka dego pa stwa na mapie 

i przyporz dkowanie pa stwa do roku, w którym przyst pi o ono do Unii Europejskiej. 

Poprawne odpowiedzi: 

1981 rok – Grecja 

1986 rok – Hiszpania 

1995 rok – Finlandia 

2004 rok – W gry 

 

Zadanie 24.  

Korzystanie z informacji Odró nienie informacji o faktach od opinii. 0–4 

Zdaj cy otrzymuje: 

2 punkty za podanie czterech faktów  

2 punkty za podanie czterech opinii 

1 punkt za podanie trzech faktów 

1 punkt za podanie trzech opinii  

Poprawne odpowiedzi 

Fakty: 1, 2, 3, 4, 7, 9. 

Opinie: 5, 6, 8, 10. 
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Zadanie 25.  

a)

Korzystanie z informacji Odczytanie danych statystycznych z tabeli.  0–2 

Zdaj cy otrzymuje: 

1 punkt za okre lenie zmiany akceptacji systemu demokratycznego 

1 punkt za przytoczenie danych liczbowych potwierdzaj cych t  zmian  

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Wzros a akceptacja systemu demokratycznego z 52 % w roku 1992 do 62% w roku 2006.  

lub  

Wzrós  brak akceptacji systemu demokratycznego z 15% w roku 1992 do 18 % w roku 2006 . 

Uwaga: Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za dane liczbowe tak e wtedy, je eli okre li  wzrost 

akceptacji lub wzrost braku akceptacji systemu demokratycznego w punktach procentowych 

lub w procentach. 

b)

Korzystanie z informacji 
Wskazanie przyczyn zmniejszania si  akceptacji 

demokracji. 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za podanie ka dego powodu, który mo e zmniejsza  

akceptacj  demokracji. 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Okre lenie przyczyn, które mog  zmniejsza  akceptacj  demokracji w odniesieniu do:

aktualnych wydarze  politycznych 

jako ci rz dzenia 

etyki rz dz cych 

realizacji obietnic wyborczych  

stosunku w adzy do spo ecze stwa 

problemu obsadzania stanowisk pa stwowych  

problemu korupcji  

funkcjonowania administracji  

 

Zadanie 26.  

Korzystanie z informacji 

Odczytanie danych statystycznych z wykresu oraz 

wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem 

programów partii liberalnych i konserwatywnych. 
0–6 

Zdaj cy otrzymuje: 

1 punkt za podanie dwóch warto ci wa nych dla respondenta, których aprobata najbardziej 

ró nicuje sympatyków partii A (konserwatywnej) i partii B (liberalnej) 

1 punkt za podanie dwóch warto ci, którymi powinien kierowa  si  polityk, których 

aprobata najbardziej ró nicuje sympatyków partii A (konserwatywnej) i partii B 

(liberalnej) 

po 1 punkcie za wyja nienie ró nic w stopniu aprobaty ka dej z dwóch warto ci 

wybranych jako najbardziej ró nicuj ce w odniesieniu do warto ci wa nych dla 

respondenta 
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po 1 punkcie za wyja nienie ró nic w stopniu aprobaty ka dej z dwóch warto ci 

wybranych jako najbardziej ró nicuj ce w odniesieniu do warto ci, którymi powinien 

kierowa  si  polityk 

Poprawne odpowiedzi 

Warto ci wa ne dla respondenta:  

poczucie bezpiecze stwa oraz niezale no . 

Warto ci, którymi powinien kierowa  si  polityk: 

patriotyzm oraz do wiadczenie yciowe. 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Wyja nienie dotycz ce ka dej z dwóch wybranych warto ci wa nych dla respondenta oraz 

ka dej z dwóch wybranych warto ci, którymi powinien kierowa  si  polityk. 

Warto ci wa ne dla respondenta 

Poczucie bezpiecze stwa, np.: 

Elektorat partii A (konserwatywnej), w przeciwie stwie do elektoratu partii B (liberalnej), 

stanowi  ludzie ceni cy sobie bardziej poczucie bezpiecze stwa.  

Niezale no , np.: 

Elektorat partii B (liberalnej) stanowi  ludzie ceni cy sobie samodzielno , kreatywno , 

wolno , co nie jest tak istotne dla elektoratu partii A (konserwatywnej). 

Warto ci, którymi powinien kierowa  si  polityk   

Patriotyzm, np.:  

Osoby o pogl dach liberalnych, sympatycy partii B (liberalnej), cz sto czuj  si  

kosmopolitami i chocia  patriotyzm stanowi dla nich bardzo cenn  warto , to jest ona prawie 

porównywalna z tak  warto ci  jak konsekwencja. Natomiast dla sympatyków partii A 

(konserwatywnej) patriotyzm jest jedn  z trzech najwa niejszych warto ci. 

Do wiadczenie yciowe, np.:  

Dla sympatyków partii A (konserwatywnej) biografia polityczna polityka ma bardzo istotne 

znaczenie, poza tym dla osób usposobionych konserwatywnie do wiadczenie yciowe jest 

to same z praktyczn  m dro ci . Ma a liczba odpowiedzi po stronie zwolenników partii B 

(liberalnej) mo e wynika  z tego, i  osoby o pogl dach liberalnych ceni  sobie racjonalizm, 

dla którego przes anki nie wynikaj  z do wiadczenia. 

Uwaga: Zdaj cy w swoim wyja nieniu powinien odnie  si  do programów politycznych 

partii liberalnych i konserwatywnych lub za o e  doktryny (ideologii) liberalizmu 

i konserwatyzmu.  

 

Zadanie 27.  

Tworzenie informacji Pisanie w asnego tekstu na podany temat. 0–15 

Zdaj cy otrzymuje: 

2 punkty za przedstawienie sylwetki idealnego polityka 

po 1 punkcie  za przedstawienie ka dej warto ci, któr  powinien kierowa  si  polityk –

maksymalnie 2 punkty 

po 3 punkty za uzasadnienie, dlaczego wskazana warto  zosta a uznana za najwa niejsz  

– maksymalnie 6 punktów 

1 punkt za poprawn  form  artyku u – tytu  i podpis 

1 punkt za spójno  tekstu 

1 punkt za komunikatywno  j zyka 

2 punkty za szczególne walory pracy 
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Zadanie 1.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem typów 

zbiorowo ci.  
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie typu zbiorowo ci, których cz onków cz  trwa e 

wi zi emocjonalne.  

Poprawna odpowied :  

C. wspólnota 

 

Zadanie 2.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem modelu 

pa stwa liberalnego. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie koncepcji pa stwa jako „stró a nocnego”. 

Poprawna odpowied :  

A. pa stwo nie ingeruje w funkcjonowanie gospodarki 

 

Zadanie 3.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem relacji 

mi dzy organami w adzy. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie dzia ania podejmowanego przez Sejm w procedurze 

tzw. „trzech kroków” tworzenia rz du.  

Poprawna odpowied :  

D. Nakazuje sejmowi wybra  Prezesa Rady Ministrów. 

 

Zadanie 4.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem relacji 

mi dzy strukturami Unii Europejskiej. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie najwy szej instytucji politycznej nadrz dnej 

w stosunku do organów Wspólnot Europejskich. 

Poprawna odpowied :  

B. Rada Europejska 

 

Zadanie 5.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem 

kompetencji Zgromadzenia Narodowego. 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za wymienienie ka dego konstytucyjnego przypadku, kiedy 

wspólne obrady Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uznaje si  za posiedzenie 

Zgromadzenia Narodowego.  

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Odebranie przysi gi od nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Wys uchanie or dzia Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Uznanie trwa ej niezdolno ci Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urz du 

ze wzgl du na stan zdrowia. 
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Zadanie 6.  

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji z wykresu. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi dotycz ce usytuowania ugrupowa  

i partii politycznych w Polsce na skali konserwatyzmu i liberalizmu.  

Poprawna odpowied : 

A. Fa sz 

B. Prawda 

C. Prawda 

 

Zadanie 7.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem poj  

z zakresu socjologii. 
0–2 

Zdaj cy otrzymuje: 

2 punkty za podanie trzech poprawnych poj  

1 punkt za podanie dwóch poprawnych poj  

 

Poprawne odpowiedzi: 

A. socjalizacja 

B. anomia 

C. konformizm 

 

Zadanie 8.  

a)

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem poj  

z zakresu polityki.  0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie poj cia – konstruktywne wotum nieufno ci. 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Jednoczesne wyra enie przez Sejm wotum nieufno ci dotychczasowej Radzie Ministrów i wybór 

nowego Prezesa Rady Ministrów. 

b)

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem skutków 

procedury powo ywania organów w adzy pa stwowej.  0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie g ównej konsekwencji procedury konstruktywnego 

wotum nieufno ci.  

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Gwarancja, e pa stwo nie pozostanie bez rz du. 

Zwi kszenie stabilno ci rz du w pa stwie. 

Utrudnienie mo liwo ci wyra ania rz dowi wotum nieufno ci przez Sejm. 
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Zadanie 9.  

Korzystanie z informacji 

Porz dkowanie chronologiczne wydarze  

sk adaj cych si  na proces integracji Polski z Uni  

Europejsk .  
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie poprawnej kolejno ci wszystkich wydarze  

sk adaj cych si  na proces integracji Polski z Uni  Europejsk .  

Poprawna odpowied :  

A. 1 

B. 5 

C. 4 

D. 2 

E. 3 

 

Zadanie 10.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem zagadnie  

zwi zanych z ochron  praw i wolno ci cz owieka. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi dotycz ce ochrony praw i wolno ci 

cz owieka.  

Poprawna odpowied : 

A. Prawda 

B. Prawda 

C. Prawda  

Uwaga: Zdaj cy otrzymuje 1 punkt tak e wtedy, gdy w zdaniu C zaznaczy  odpowied  – Fa sz. 

 

Zadanie 11. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem 

wzajemnych zale no ci terminów prawnych. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za uzupe nienie schematu dwoma terminami prawniczymi w taki 

sposób, aby poprawnie ukazywa  ich wzajemne zale no ci.  

Poprawna odpowied : 

1. przepis prawny 

2. kodeks 

Zadanie 12.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  budowy normy 

prawnej.  0 lub 2 

Zdaj cy otrzymuje 2 punkty za wymienienie elementów, z których zbudowana jest norma 

prawna. 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Hipoteza, dyspozycja i sankcja  

lub  

hipoteza i dyspozycja. 
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Zadanie 13.  

Korzystanie z informacji 

Identyfikowanie wskazanych na mapie pa stw oraz 

wykazanie si  znajomo ci  przynale no ci 

wskazanych pa stw do Unii Europejskiej oraz 

do NATO.  

0–3 

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za wype nienie ca ego wiersza w tabeli – zidentyfikowanie 

ka dego pa stwa na mapie oraz okre lenie jego przynale no ci do Unii Europejskiej oraz 

do NATO.  

Poprawne odpowiedzi: 

1. Austria i znak X przy UE 

2. Norwegia i znak X przy NATO 

3. Portugalia i znak X przy UE oraz przy NATO 

 

Zadanie 14.  

a)

Korzystanie z informacji 

Wyja nienie ró nicy mi dzy obowi zkiem 

szkolnym a obowi zkiem nauki na podstawie 

aktów prawnych.  
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie ró nicy.  

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Obowi zek szkolny jest okre lony przez wiek i rodzaj szko y, podczas gdy obowi zek nauki 

jest okre lony tylko przez wiek. 

 

b)

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem 

zagadnie  zwi zanych z zak adaniem szkó . 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wymienienie trzech podmiotów maj cych prawo zak adania 

szkó  podstawowych, gimnazjów i szkó  pogimnazjalnych. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

osoby fizyczne, np. osoba prowadz ca dzia alno  gospodarcz   

osoby prawne, np. stowarzyszenia lub fundacje  

jednostki samorz du terytorialnego, np. gmina lub powiat  

ko cio y 

zwi zki wyznaniowe  

instytucje, np. minister, minister kultury i dziedzictwa narodowego 

obywatele 

 

Zadanie 15.  

a)

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji zawartej w tek cie 

publicystycznym.  0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za sformu owanie stanowisk obu autorów.  
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Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Stanowisko autora tekstu A. – Segregowanie uczniów jest szkodliwe. 

Stanowisko autora tekstu B. – Segregowanie uczniów jest korzystne. 
 

Uwaga: Zdaj cy mo e u y  okre le  synonimicznych w odniesieniu do wyrazów 

segregowanie, szkodliwe, korzystne. 

b)

Korzystanie z informacji 
Rekonstrukcja argumentacji autorów tekstów 

publicystycznych. 0–2 

Zdaj cy otrzymuje: 

1punkt za sformu owanie dwóch argumentów uzasadniaj cych stanowisko autora tekstu A 

1 punkt za sformu owanie dwóch argumentów uzasadniaj cych stanowisko autora tekstu B 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Argumenty uzasadniaj ce stanowisko autora tekstu A. 

Segregacja uczniów przyczynia si  do: 

wzrostu nierówno ci spo ecznych 

odtwarzania w szkole pozaszkolnych ró nic spo ecznych.   

 

Argumenty uzasadniaj ce stanowisko autora tekstu B. 

Segregacja uczniów umo liwia: 

tworzenie odpowiedniego rodowiska dla dzieci o wybitnych zdolno ciach 

kszta cenie elit na odpowiednim poziomie. 

 

c)

Tworzenie informacji 

Uzasadnienie w asnego stanowiska oraz wykazanie 

si  znajomo ci  i rozumieniem programów partii 

politycznych. 
0–2 

Zdaj cy otrzymuje: 

1 punkt za wskazanie nazwy rodzaju partii politycznej, do której móg by nale e  autor 

tekstu A i za uzasadnienie swojego wyboru 

1 punkt za wskazanie nazwy rodzaju partii politycznej, do której móg by nale e  autor 

tekstu B i za uzasadnienie swojego wyboru. 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Partia autora tekstu A. 

Socjaldemokratyczna lub chrze cija sko-demokratyczna 
 

Uzasadnienie 

Partia socjaldemokratyczna, np.: 

Jednym z podstawowych postulatów socjaldemokratów jest niwelowanie przez pa stwo 

ró nic spo ecznych i rozwini ta polityka spo eczna, przejawiaj ca si  w powszechnym 

dost pie do edukacji i równym poziomie kszta cenia. 
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lub 

Partia chrze cija sko-demokratyczna, np.: 

Has o solidaryzmu spo ecznego charakterystyczne dla partii chrze cija sko – 

demokratycznej zak ada wspieranie obywateli, którzy gorzej radz  sobie 

z funkcjonowaniem w spo ecze stwie. 

 

Partia autora tekstu B. 

Liberalna lub konserwatywna lub chrze cija sko-demokratyczna 

 

Uzasadnienie 

Partia liberalna, np.: 

Z najwa niejszych hase  programowych partii liberalnej, czyli wolno ci jednostki 

i indywidualizmu, wynika prawo ka dego obywatela do edukacji na oczekiwanym przez 

niego poziomie.  

lub  

Partia konserwatywna, np.: 

Partii konserwatywna zak ada istnienie w pa stwie hierarchii spo ecznej, z czego wynika 

idea elitarnej edukacji. 

lub 

Partia chrze cija sko-demokratyczna, np.: 

Partia chrze cija sko-demokratyczna akceptuje funkcjonowanie w pa stwie gospodarki 

wolnorynkowej, której przejawem jest tak e swoboda tworzenia ró norodnych szkó  dla 

wybranej m odzie y, np. m odzie y katolickiej. 

 

Zadanie 16.  

Korzystanie z informacji 
Wyszukanie informacji w tek cie zgodnie z podanym 

kryterium.  
0–2 

Zdaj cy otrzymuje: 

2 punkty za wymienienie czterech prawdopodobnych konsekwencji decentralizacji 

szkolnictwa brytyjskiego 

1 punkt za wymienienie dwóch prawdopodobnych konsekwencji decentralizacji 

szkolnictwa brytyjskiego. 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Uzale nienie wiedzy i umiej tno ci absolwentów od szko y, któr  uko czyli. 

Zerwanie ci g o ci i spójno ci procesu dydaktycznego uczniów, którzy zmienili szko . 

Mo liwo  tworzenia przez studentów indywidualnych i interdyscyplinarnych programów 

studiów. 

Konieczno  adaptowania si  do nowych programów i metod nauczania uczniów, którzy 

zmienili szko . 
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Zadanie 17.  

a) i b) 

Korzystanie z informacji Odczytanie danych statystycznych z tabeli. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem 

przemian spo ecznych w Polsce. 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie kierunku zmiany polaryzacji oraz za wskazanie 

powodu zmiany oceny polskiego systemu szkolnictwa.  

a) Poprawna odpowied : 

Polaryzacja zwi kszy a si  lub zmniejszy a si .  

Uwaga: Odpowied  uzale niona jest od metody analizowania danych statystycznych. 
 

b) Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Powód zmiany oceny polskiego systemu szkolnictwa: 

reforma o wiaty 

wprowadzenie egzaminów zewn trznych 

nowa struktura szkolnictwa 

zwi kszenie nak adów finansowych przeznaczonych na o wiat  

wzrost kwalifikacji nauczycieli 

 

Zadanie 18.  

Tworzenie informacji Pisanie w asnego tekstu na podany temat. 0–20 

Ocena zadania rozszerzonej odpowiedzi jest ocen  punktow  przyznawan  wed ug 

okre lonych trzech kryteriów. 

 

Kryterium I – Tre  pracy (18 punktów)  

Kryterium II – Kompozycja pracy (1 punkt) 

Kryterium III – J zyk i styl – terminologia zwi zana z tematem wypracowania (1 punkt) 

 

Temat pierwszy 

Kryterium I – Tre  pracy (18 punktów) 

A. sformu owanie co najmniej dwóch celów dobrej edukacji: zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie 

za wskazanie ka dego celu – maksymalnie 2 punkty 

B. omówienie ka dego ze sformu owanych celów: zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie 

za omówienie ka dego ze sformu owanych celów – maksymalnie 2 punkty 

C. ocena stopnia realizacji ka dego ze wskazanych celów: zdaj cy otrzymuje po 2 punkty 

za ocen  stopnia realizacji ka dego ze wskazanych celów – maksymalnie 4 punkty 

D. zaproponowanie zmian, które zwi kszy yby stopie  osi gni cia ka dego 

ze sformu owanych celów: zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za ka d  propozycj  zmiany – 

maksymalnie 2 punkty 

E. uzasadnienie zaproponowanych zmian: zdaj cy otrzymuje po 2 punkty za uzasadnienie 

ka dej propozycji – maksymalnie 4 punkty 

F. udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione w temacie – Dobra edukacja, czyli jaka? 

zdaj cy otrzymuje maksymalnie – 2 punkty za sformu owanie wniosku 
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G. wykorzystanie dwóch materia ów ród owych zamieszczonych w II cz ci arkusza 

maturalnego: zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za wykorzystanie ka dego ród a, tzn. jego 

pe ny opis oraz poprawny kontekst – maksymalnie 2 punkty 
 

Kryterium II – Kompozycja pracy (1 punkt)  

Kryterium III – J zyk i styl – terminologia zwi zan  z tematem wypracowania (1 punkt) 

 

Temat drugi 

Kryterium I – Tre  pracy (18 punktów) 

A. sformu owanie tezy: zdaj cy otrzymuje 1 punkt, 

B. argumentacja tezy: 

 

 (12 – 9 pkt) 

Zdaj cy: 

rozwa a tez  w kontek cie alternatywy zawartej w temacie 

przedstawia jeden lub wi cej trafnych argumentów za przyj t  tez  

odwo uje si  do zwolenników tezy przeciwnej i podaje jeden lub wi cej argumentów 

których mog  oni u y  

zbija argumenty zwolenników tezy przeciwnej  

podsumowuje swoje rozwa ania i podtrzymuje swoj  tez  w ca o ci lub w cz ci. 

 

(8 – 5 pkt) 

Zdaj cy: 

rozwa a tez  w kontek cie alternatywy zawartej w temacie 

przedstawia jeden lub wi cej trafnych argumentów za przyj t  tez  

przedstawia argumenty przeciw przyj tej tezie, ale nie odwo uje si  do tezy przeciwnej 

zbija argumenty przeciw przyj tej tezie 

podsumowuje swoje rozwa ania i podtrzymuje swoj  tez  w ca o ci lub w cz ci. 

 

(4 – 1 pkt) 

Zdaj cy: 

przedstawia jeden lub wi cej trafnych argumentów za przyj t  tez , ale nie odwo uje si  

do tezy przeciwnej i nie wysuwa argumentów przeciw swojej tezie 

podsumowuje swoje rozwa ania i podtrzymuje swoj  tez . 

 

C. wykazanie stopnia zrozumienia problemu i jego donios o ci: zdaj cy otrzymuje 1 punkt 

je li pisze wprost lub po rednio, e problem jest wa ny 

D. ró norodno  odniesie  i z o ono  argumentacji: zdaj cy otrzymuje maksymalnie 

2 punkty 

E. wykorzystanie dwóch materia ów ród owych zamieszczonych w II cz ci arkusza 

maturalnego: zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za wykorzystanie ka dego ród a, tzn. jego 

pe ny opis oraz poprawny kontekst – maksymalnie 2 punkty 
 

Kryterium II – Kompozycja pracy (1 punkt)  
 

Kryterium III – J zyk i styl – terminologia zwi zan  z tematem wypracowania (1 punkt) 
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