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Zadanie 1. (0–1) 
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

II. Rozpoznawanie 

i rozwi zywanie 

problemów.  

1. ycie zbiorowe i jego regu y. Ucze : 

3) wyja nia, co to jest anomia, omawia jej przyczyny i skutki. 

4. Struktura spo eczna. Ucze : 

4) opisuje mechanizm i skutki spo ecznego wykluczenia 

oraz sposoby przeciwdzia ania temu zjawisku.  

 

Poprawna odpowied : 

anomia [spo eczna] 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – podanie poprawnej nazwy 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 2. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

12. Spo ecze stwo obywatelskie. Ucze : 

4) opisuje formy aktywno ci obywateli w ramach 

spo eczno ci lokalnej, regionu, pa stwa oraz na poziomie 

globalnym; w miar  mo liwo ci uczestniczy w wybranym 

dzia aniu. 

 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

- wolontariat  

- dzia alno  dobroczynna 

 

Schemat punktowania: 
 

1 pkt – podanie poprawnej nazwy 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 3. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji.  

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

12. Spo ecze stwo obywatelskie. Ucze : 

6) przedstawia zasady zak adania i funkcjonowania 

stowarzysze , fundacji i organizacji po ytku publicznego 

w Polsce. 

 

Poprawna odpowied : 

organizacji po ytku publicznego 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – podanie poprawnej nazwy 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 4. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

II. Rozpoznawanie 

i rozwi zywanie 

problemów. 

6. Naród, ojczyzna i mniejszo ci narodowe. Ucze : 

3) charakteryzuje postawy wspó czesnych Polaków wobec 

ojczyzny i narodu. 

III etap – 9. Patriotyzm dzisiaj. Ucze : 

3) wyja nia, odwo uj c si  do wybranych przyk adów, czym 

wed ug niego jest patriotyzm; porównuje t  postaw  

z nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem. 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

A. 

Wed ug tekstu B. Skargi nacjonalizm jest rodzajem [etapem] patriotyzmu, za  wed ug 

tekstu J. Nowaka-Jeziora skiego patriotyzm jest uczuciem [warto ci  moraln ] 

a nacjonalizm jest wiatopogl dem [ideologi ]. 

B. 

Wed ug tekstu B. Skargi nacjonalizm przynosi zamkni cie, poczucie obl enia 

i zagro enia, za  wed ug tekstu J. Nowaka-Jeziora skiego uwalnia od norm etycznych 

i moralnych. 
 

Schemat punktowania: 

2 pkt – 

1 pkt – 

poprawne porównanie w dwóch kategoriach 

poprawne porównanie w jednej kategorii 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 
 

 

Zadanie 5. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

3. Grupa spo eczna. Ucze : 

4) opisuje swoiste cechy wspó czesnej rodziny jako grupy 

spo ecznej; porównuje i ilustruje przyk adami ró ne modele 

rodziny. 
 

Poprawna odpowied : 

A. rodzina patriarchalna 

B. rodzina partnerska 
 

Schemat punktowania: 

1 pkt – podanie dwóch poprawnych nazw 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 
 

 

Zadanie 6. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

18. Instytucja pa stwa. Ucze : 

3) opisuje najwa niejsze teorie genezy pa stwa 

(Arystotelesa, teistyczna, umowy spo ecznej, podboju, 

marksistowska). 
 

Poprawna odpowied : 

Nazwa: teoria podboju [i przemocy] 

Nazwisko: Gumplowicz  
 

Schemat punktowania: 

1 pkt – podanie poprawnej nazwy i nazwiska  

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 7. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

22. Wspó czesna demokracja w Polsce i na wiecie – 

problemy i zagro enia. Ucze : 

2) rozpoznaje przejawy populizmu i wyja nia, dlaczego 

stanowi on zagro enie dla demokracji. 

 

Poprawna odpowied : 

C. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – poprawne wskazanie 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 8. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie i tworzenie 

informacji. 

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

 

20. W adza ustawodawcza w pa stwie demokratycznym. 

Ucze : 

4) wyja nia terminy: sesja plenarna, komisja parlamentarna, 

kworum, interpelacja, zapytanie poselskie. 

43. Integracja europejska. Ucze : 

3) charakteryzuje sposób powo ywania, dzia ania 

i najwa niejsze kompetencje instytucji Unii Europejskiej 

(Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja 

Europejska, Rada Europejska, Trybuna  Sprawiedliwo ci, 

Europejski Trybuna  Obrachunkowy, Europejski Bank 

Centralny). 

 

Poprawna odpowied : 

A. fa sz 

B. prawda 

C. prawda 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – trzy poprawne wskazania 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 9. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne. 

Ucze : 

7) przeprowadza krytyczn  analiz  programów i innych 

materia ów wyborczych partii politycznych, ze wzgl du na 

zawarto  merytoryczn  i form  przekazu. 

III etap – 12. System wyborczy i partyjny. Ucze : 

1) wyja nia, jak przeprowadzane s  w Polsce wybory 

prezydenckie i parlamentarne. 
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Poprawna odpowied : 

A. prawda  

B. prawda 

C. fa sz  

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – trzy poprawne wskazania  

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 10. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne. 

Ucze : 

7) przeprowadza krytyczn  analiz  programów i innych 

materia ów wyborczych partii politycznych, ze wzgl du na 

zawarto  merytoryczn  i form  przekazu. 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Tak, gdy  Jaros aw Kalinowski dwukrotnie przed 2005 rokiem by  wiceprezesem Rady 

Ministrów i ministrem kieruj cym dzia em administracji obejmuj cym sprawy rolnictwa, 

a w rz dzie Leszka Millera koordynowa  te  negocjacjami dotycz cymi cz onkostwa Polski 

w UE w obszarze rolnictwa.  

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi wraz z wyja nieniem  

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 11. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

15. Demokracja – zasady i procedury. Ucze : 

5) wyja nia, jak s  przeprowadzane i jak  rol  odgrywaj  

wybory we wspó czesnej demokracji. 

III etap – 12. System wyborczy i partyjny. Ucze : 

1) wyja nia, jak przeprowadzane s  w Polsce wybory 

prezydenckie i parlamentarne. 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Zaprezentowana wizualizacja wskazuje, e wyniki s  zró nicowane geograficznie, gdy  

w województwach opolskim, lubuskim i pomorskim Bronis aw Komorowski ju  

w pierwszym g osowaniu uzyska  ponad 50%, z kolei w województwie podkarpackim rezultat 

taki osi gn  Jaros aw Kaczy ski. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – podanie poprawnego uzasadnienia 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi  
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Zadanie 12. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

17. Systemy partyjne. Ucze : 

4) opisuje podstawowe zasady ordynacji wi kszo ciowej 

i proporcjonalnej w powi zaniu z systemem dwupartyjnym 

i wielopartyjnym. 

5) wyja nia znaczenie progu wyborczego dla 

reprezentatywno ci wyborów i tworzenia rz dz cej koalicji. 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Nazwa – próg wyborczy [klauzula zaporowa, gilotyna wyborcza] 

Cel – próg wyborczy stosowany jest po to, aby wyeliminowa  ugrupowania marginalne, które 

otrzyma y najmniejsz  liczb  g osów, a co za tym idzie unikn  rozdrobnienia politycznego 

w parlamencie i umo liwi  atwiejsze zawi zywanie koalicji rz dz cej.  
 

Schemat punktowania: 

2 pkt – podanie poprawnej nazwy i wyja nienia 

1 pkt – podanie poprawnej nazwy lub wyja nienia 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 13. (0–2) 
 

 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

V. Znajomo  podstaw 

ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

III etap – 12. System wyborczy i partyjny. Ucze : 

1) wyja nia, jak przeprowadzane s  w Polsce wybory 

prezydenckie i parlamentarne. 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Obecnie: 

- województwa nie s  okr gami wyborczymi, 

- okr gi s  jednomandatowe. 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – 

1 pkt – 

poprawnie podanie dwóch ró nic 

poprawnie podanie jednej ró nicy 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi  

 

 

Zadanie 14. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

19. Modele ustrojowe pa stw demokratycznych. Ucze : 

2) charakteryzuje krótko ustroje polityczne Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, 

Szwajcarii, W och i Rosji, na podstawie samodzielnie 

zebranych informacji. 
 

Poprawna odpowied : 

A. Izba Lordów  

B. Izba Gmin 

C. monarcha 
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Schemat punktowania: 

1 pkt – poprawne wskazanie trzech nazw 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi  

 

 

Zadanie 15. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji.  

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

19. Modele ustrojowe pa stw demokratycznych. Ucze : 

1) podaje cechy charakterystyczne ró nych modeli 

ustrojowych pa stw demokratycznych; wyja nia, jaki model 

funkcjonuje w Polsce; 

2) charakteryzuje krótko ustroje polityczne Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, 

Szwajcarii, W och i Rosji, na podstawie samodzielnie 

zebranych informacji. 

 

Poprawna odpowied : 

Nazwa pa stwa: Wielka Brytania [Zjednoczone Królestwo (Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Pó nocnej)]  

Typ ustroju: parlamentarny o typie gabinetowo-parlamentarnym [parlamentarny, 

westminsterski, gabinetowo-parlamentarny, parlamentarno-gabinetowy] 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – 

1 pkt – 

poprawne podanie dwóch nazw 

poprawne podanie jednej nazwy 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 16. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji  

V. Znajomo  podstaw 

ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

26. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Ucze : 

1) przedstawia konstytucyjne procedury powo ywania 

i odwo ywania rz du, zmiany rz du i zmiany ministrów. 

 

Poprawna odpowied : 

A. wi kszo  bezwzgl dna 

B. wi kszo  bezwzgl dna 

C. wi kszo  zwyk a 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – 

1 pkt – 

trzy poprawne wskazania  

dwa poprawne wskazania 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi  
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Zadanie 17 (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji.  

V. Znajomo  podstaw 

ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ucze : 

4) omawia postanowienia dotycz ce rodzajów stanów 

nadzwyczajnych i warunków ich wprowadzania. 

25. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ucze : 

1) okre la g ówne kompetencje prezydenta w relacjach 

z parlamentem, rz dem, w adz  s downicz , a tak e sposób 

sprawowania w adzy w zakresie bezpiecze stwa pa stwa 

i polityki zagranicznej. 

 

Poprawna odpowied : 

B. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – poprawne wskazanie 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 18. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

V. Znajomo  podstaw 

ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

28. Samorz d terytorialny w Polsce. Ucze : 

1) omawia formy demokracji przedstawicielskiej 

i bezpo redniej w samorz dach terytorialnych; opisuje 

instytucj  referendum lokalnego. 

III etap – 17. Gmina jako wspólnota mieszka ców. Ucze : 

3) przedstawia sposób wybierania i dzia ania w adz gminy, 

w tym podejmowania decyzji w sprawie bud etu. 

III etap – 18. Samorz d powiatowy i wojewódzki. Ucze : 

1) przedstawia sposób wybierania samorz du powiatowego 

i wojewódzkiego oraz ich przyk adowe zadania. 

 

Poprawna odpowied : 

A. Rada gminy 

B. Prezydent miasta  

C. Zarz d powiatu 

D. Sejmik województwa 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – 

1 pkt – 

poprawne podanie czterech nazw  

poprawne podanie dwóch lub trzech nazw  

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi  
 

 

Zadanie 19. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

V. Znajomo  podstaw 

ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

26. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Ucze : 

3) rozpoznaje urz dy nale ce do administracji rz dowej; 

okre la kompetencje i procedur powo ywania wojewody; 

4) wyja nia, podaj c przyk ady, czym zajmuje si  

administracja zespolona i niezespolona. 
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Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Opis B., gdy  Wojewódzki Konserwator Zabytków podlega wojewodzie, a wi c jest cz ci  

administracji rz dowej zespolonej [natomiast S u ba Celna i Generalna Dyrekcja Ochrony 

rodowiska nale  do administracji rz dowej niezespolonej, poniewa  podlegaj  

odpowiednim ministrom]. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – poprawne wskazanie opisu i podanie wyja nienia 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 20. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

IV. Znajomo  zasad 

i procedur demokracji. 

29. Prawo. Ucze : 

3) rozró nia ród a, z których wywodz  si  normy 

w ró nych systemach prawnych (prawo: zwyczajowe, 

precedensowe, religijne, pozytywne). 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

A. prawo pozytywne [prawo stanowione] 

B. prawo precedensowe [common law] 
 

Schemat punktowania: 

2 pkt – podanie dwóch poprawnych nazw 

1 pkt – podanie jednej poprawnej nazwy 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi  

 

 

Zadanie 21. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

III etap – VI. Rozumienie 

zasad gospodarki rynkowej. 

III etap – 29. Przedsi biorstwo i dzia alno  gospodarcza. 

Ucze : 

4) przedstawia g ówne prawa i obowi zki pracownika; 

wyja nia, czemu s u  ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne. 
 

Poprawna odpowied : 

 emerytalna, rentowa, wypadkowa – ubezpieczenie spo eczne 

 zdrowotna – ubezpieczenie zdrowotne 
 

Schemat punktowania: 

1 pkt – cztery poprawne wskazania 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi  
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Zadanie 22. (0–3) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

III etap – VI. Rozumienie 

zasad gospodarki rynkowej. 

III etap – 28. Gospodarka w skali pa stwa. Ucze : 

3) przedstawia g ówne rodzaje podatków w Polsce (PIT, 

VAT, CIT) i oblicza wysoko  podatku PIT na podstawie 

konkretnych danych. 
 

Poprawna odpowied : 

Poz. 103 – 28087,13 

Poz. 104 – 28087 

Poz. 105 (107) – 4499,64  

Poz. 114 – 2249,55 

Poz. 118 – 2250  

Poz. 120 – 0  

Poz. 121 – 4 
 

Schemat punktowania: 

3 pkt – 

2 pkt – 

podanie poprawnych wyników we wszystkich wskazanych pozycjach formularza 

podanie poprawnych wyników w pi ciu wskazanych pozycjach formularza 

1 pkt – podanie poprawnego wyniku w trzech wskazanych pozycjach formularza 
 

 

Zadanie 23. (0–3) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

V. Znajomo  podstaw 

ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

34. Prawo administracyjne. Ucze : 

1) odró nia akty administracyjne od innego rodzaju 

dokumentów; rozpoznaje, kiedy akt administracyjny jest 

wa ny. 

 

Poprawna odpowied : 

- uzasadnienie decyzji 

- pouczenie o mo liwo ci i trybie odwo ania 

- piecz  i podpis osoby wydaj cej decyzj  
 

Schemat punktowania: 

3 pkt – poprawne podanie trzech elementów 

2 pkt – poprawne podanie dwóch elementów 

1 pkt – poprawne podanie jednego elementu 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 24. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

V. Znajomo  podstaw 

ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

29. Prawo. Ucze : 

2) rozpoznaje rodzaje prawa (mi dzynarodowe, krajowe, 

miejscowe; prywatne, publiczne; materialne, formalne; 

cywilne, karne, administracyjne). 

30. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Ucze : 

3) wskazuje ga zie prawa i kodeksy, w których szuka  

nale y odpowiednich przepisów. 
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Poprawna odpowied : 

A. Kodeks karny 

B. Kodeks karny wykonawczy 

C. Kodeks cywilny 

D. Kodeks post powania administracyjnego 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt –  

1 pkt – 

cztery poprawne wskazania  

dwa lub trzy poprawne wskazania  

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi  

 

 

Zadanie 25. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

V. Znajomo  podstaw 

ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

33. Prawo karne. Ucze : 

1) stosuje w analizie przypadku podstawowe poj cia 

i zasady prawa karnego (odpowiedzialno  karna, 

przest pstwo a wykroczenie, zbrodnia i wyst pek, zasada 

domniemania niewinno ci). 
 

Poprawna odpowied : 

A. wykroczenie 

B. wyst pek 

C. zbrodnia 

D. wykroczenie 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt –  

1 pkt – 

cztery poprawne wskazania  

dwa lub trzy poprawne wskazania  

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi  

 

 

Zadanie 26. (0–3) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

IV etap P – VI. Znajomo

praw cz owieka i sposobów 

ich ochrony. 

38. wiatowy i europejski system ochrony praw cz owieka. 

Ucze : 

5) analizuje z punktu widzenia mi dzynarodowych 

standardów praw cz owieka przypadki naruszania praw 

i wolno ci w ró nych pa stwach. 

 

Poprawna odpowied : 

A. Turkmenistan, 2 

B. Iran, 3 

C. Syria, 5 

 

Schemat punktowania: 

3 pkt – poprawne wype nienie trzech wierszy tabeli 

2 pkt – poprawne wype nienie dwóch wierszy tabeli 

1 pkt – poprawne wype nienie jednego wiersza tabeli 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 27. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

Etap IVP – VI. Znajomo  

praw cz owieka i sposobów 

ich ochrony. 

36. Prawa cz owieka. Ucze : 

3) rozró nia prawa i wolno ci osobiste, polityczne oraz 

ekonomiczne, spo eczne i kulturalne; wskazuje, do której 

generacji nale poszczególne prawa.  

Etap IVP – 5. Prawa cz owieka. Ucze : 

2) wymienia podstawowe prawa i wolno ci cz owieka; 

wyja nia, co oznacza, e s  one powszechne, przyrodzone 

i niezbywalne. 

 

Poprawna odpowied : 

A. wolno  zrzeszania si   

B. prawo do ycia 

C. wolno  s owa  

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – trzy poprawne wskazania 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi  
 

 

Zadanie 28. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

VI. Dostrzeganie 

wspó zale no ci we 

wspó czesnym wiecie. 

43. Integracja europejska. Ucze : 

1) omawia genez  i przebieg integracji europejskiej (cele, 

g ówne dokumenty i instytucje, politycy, fazy integracji); 

4) wyja nia, jak tworzone jest prawo unijne, oraz wymienia 

najwa niejsze postanowienia traktatów obowi zuj cych 

w Unii Europejskiej. 
 

Poprawna odpowied : 

D. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – poprawne wskazanie 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 29. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

VI. Dostrzeganie 

wspó zale no ci we 

wspó czesnym wiecie. 

43. Integracja europejska. Ucze : 

1) omawia genez  i przebieg integracji europejskiej (cele, 

g ówne dokumenty i instytucje, politycy, fazy integracji); 

4) wyja nia, jak tworzone jest prawo unijne, oraz wymienia 

najwa niejsze postanowienia traktatów obowi zuj cych 

w Unii Europejskiej. 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

- Traktat lizbo ski zniós  struktur  opart  na trzech filarach. 

- Po wej ciu w ycie traktatu lizbo skiego przesta a istnie  Wspólnota Europejska. 
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Schemat punktowania: 

2 pkt – poprawne podanie dwóch zmian 

1 pkt – poprawne podanie jednej zmiany 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 
 

 

Zadanie 30. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

VI. Dostrzeganie 

wspó zale no ci we 

wspó czesnym wiecie. 

41. Globalizacja wspó czesnego wiata. Ucze : 

1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów 

globalizacji (polityka, gospodarka, kultura, komunikacja, 

ekologia); 

2) ocenia rol wybranych pa stw oraz instytucji o zasi gu 

globalnym (organizacji, korporacji, mediów) w procesach 

globalizacyjnych. 

 

A. (0–1) 

Poprawna odpowied : 

globalizacja 
 

Schemat punktowania: 

1 pkt – podanie poprawnej nazwy 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

B. (0–1) 

Przyk adowe poprawne odpowiedzi: 

- G20 

- globalne konferencje klimatyczne, ludno ciowe 
 

Schemat punktowania: 

1 pkt – podanie poprawnej nazwy 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 31. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

VI. Dostrzeganie 

wspó zale no ci we 

wspó czesnym wiecie. 

42. Systemy bezpiecze stwa i wspó pracy. Ucze : 

2) opisuje cele i metody dzia ania ONZ oraz kompetencje jej 

organów (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpiecze stwa, 

Sekretarz Generalny, Mi dzynarodowy Trybuna  

Sprawiedliwo ci, Rada Gospodarcza i Spo eczna). 

 
 

Poprawna odpowied : 

A. prawda 

B. fa sz 

C. prawda 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – trzy poprawne wskazania 

0 pkt – inna odpowied  lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 32. (0–4) 

 

Temat 1. 

Struktura klasowo-warstwowa wspó czesnego spo ecze stwa polskiego – powód do obaw 

czy naturalna konsekwencja rozwoju gospodarczego? Oce  problem, uwzgl dniaj c 

za o enia my li liberalnej i socjaldemokratycznej. 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

II. Rozpoznawanie 

i rozwi zywanie 

problemów. 

VI. Dostrzeganie 

wspó zale no ci we 

wspó czesnym 

wiecie. 

4. Struktura spo eczna. Ucze : 

1) opisuje struktur  klasowo-warstwow  polskiego spo ecze stwa 

i swojej spo eczno ci lokalnej; 

3) podaje przyk ady i wyja nia uwarunkowania pionowej 

i poziomej ruchliwo ci spo ecznej; 

4) opisuje mechanizm i skutki spo ecznego wykluczenia oraz 

sposoby przeciwdzia ania temu zjawisku; 

5) charakteryzuje wybrane problemy ycia spo ecznego w Polsce 

(w tym sytuacj  m odych ludzi); rozwa a mo liwo ci ich 

rozwi zania. 

5. Zmiana spo eczna. Ucze : 

3) analizuje sposoby adaptacji do zmiany spo ecznej na podstawie 

w asnych obserwacji i tekstów kultury.  

9. Wspó czesne spory wiatopogl dowe. Ucze : 

5) rozpatruje racje stron innych aktualnych sporów 

wiatopogl dowych i formu uje swoje stanowisko w danej 

sprawie. 

16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne. Ucze : 

3) analizuje wybrane konflikty warto ci i interesów ujawniaj ce 

si w debacie publicznej w Polsce; 

4) opisuje przebieg debaty publicznej na wybrany temat, 

korzystaj c z ró nych róde  informacji; ocenia jako

argumentacji jej stron, formu uje w asne stanowisko; 

6) charakteryzuje najwa niejsze wspó czesne doktryny polityczne 

(chrze cija ska demokracja, konserwatyzm, liberalizm, 

nacjonalizm, socjaldemokracja, socjalizm). 

22. Wspó czesna demokracja w Polsce i na wiecie – problemy 

i zagro enia. Ucze : 

1) rozwa a problemy polityki bezpiecze stwa socjalnego.  

37. Ochrona praw cz owieka w Polsce. Ucze : 

2) rozwa a dylematy zwi zane z prawami socjalnymi i sposobem 

ich realizacji przez pa stwo.  

 

Przyk adowa odpowied  (12 pkt): 

Chcia abym rozwa y  kwesti  struktury klasowo-warstwowej wspó czesnego 

spo ecze stwa polskiego i dokona  jej oceny. Czy jest ona powodem do obaw i stanowi 

zagro enie dla pa stwa, czy jest wy cznie konsekwencj  jego rozwoju gospodarczego? 

Na pocz tek nale a oby zdefiniowa , czym jest struktura spo eczna. Otó , najpro ciej mówi c, 

jest to zbiór elementów, z którego zbudowane jest spo ecze stwo oraz zale no ci wyst puj ce 

mi dzy nimi. Zgodnie z tak  definicj  za elementy struktury spo ecznej mo emy uwa a  m. in.: 

kategorie spo eczne oraz klasy spo eczne i warstwy spo eczne. Tym ostatnim zamierzam 

po wi ci  wi cej uwagi.  

Klasa spo eczna to kategoria wyodr bniona ze wzgl du na status spo eczny lub 

po o enie maj tkowe. Wed ug Karola Marksa o przynale no ci do klasy spo ecznej decyduj  
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trzy czynniki: stosunek do rodków produkcji, wielko  i ród o dochodów oraz rola i miejsce 

w spo ecznym podziale pracy. Z uwagi na dochody mówi si  o klasie wy szej – nielicznej, 

bardzo zamo nej, klasie redniej – yj cej w miar  dostatnio, a tak e klasie ni szej – ubogiej, 

wymagaj cej wsparcia. Warto podkre li , e ten ostatni podzia  w wi kszym stopniu odnosi 

si  do tzw. struktury gradacyjnej, okre lanej te  mianem stratyfikacji spo ecznej o charakterze 

z o onym, a zatem uwarstwienia spo ecznego. Warstwa spo eczna, okre lona w socjologii 

przez Maxa Webera, to kategoria spo eczna wyodr bniona w spo ecze stwie ze wzgl du 

na presti  spo eczny, dochód oraz wykszta cenie, które wp ywaj  na styl ycia. Niekiedy 

ci ko jest odró ni  klas  i warstw  spo eczn , gdy  je li pewna kategoria spo eczna 

wyró nia si  od drugiej pozycj  spo eczn  i statusem maj tkowym, to zazwyczaj ró ni si  

tak e stylem ycia i poziomem wykszta cenia.  

Postaram si  dokona  charakterystyki wspó czesnej struktury klasowej w Polsce. 

Ze wzgl du na ród o dochodów mo na mówi  o klasie robotników, rolników, prywatnych 

przedsi biorców oraz inteligencji (ludzie czerpi cy dochody z pracy umys owej).   

Do klasy wy szej nale  g ównie przedsi biorcy zatrudniaj cy wielu pracowników, 

najwy sza kadra zarz dzaj ca oraz niektórzy ludzie o wyj tkowych kwalifikacjach. Istotne 

jest, e s  to osoby maj tne, które w zasadzie mog yby y  ze zgromadzonego kapita u. 

Do klasy redniej nale  w a ciciele ma ych firm, przedstawiciele wolnych zawodów (lekarze, 

pracownicy, znani dziennikarze i arty ci), cz  wy szych urz dników, wysoko 

wykwalifikowani robotnicy. Klasa rednia nie jest jednak jednorodna. Tak zwana wy sza 

klasa rednia jest na tyle zamo na, e prowadzi styl ycia zbli ony do klasy wy szej. Ich 

zgromadzone oszcz dno ci, np. w bankach, nieruchomo ciach, s  na tyle du e, e utrata 

pracy nie oznacza dla nich utraty wszelkich rodków do ycia. Natomiast przedstawiciele 

ni szej klasy redniej to zazwyczaj osoby, które trafi y do niej z awansu spo ecznego (z klasy 

ni szej) i mog  atwo utraci  swój status. Cz sto przyjmuje si , e kiedy klasa rednia 

dominuje liczebnie i politycznie w demokratycznym spo ecze stwie, jest to sytuacja bliska 

idea u. Do klasy ni szej nale y du a cz  rolników, prowadz cych niewielkie gospodarstwa 

oraz pracownicy najemni wykonuj cy nisko p atne prace. yj  skromnie, z trudem „wi c 

koniec z ko cem”. Czasami osobno wspomina si  o osobach yj cych na marginesie 

spo ecze stwa, na przyk ad bezdomnych czy alkoholikach. Ich status spo eczny i po o enie 

maj tkowe s  na tyle z e, e czasem zaliczani s  do tzw. podklasy. 

Na kszta towanie si  struktury klasowo-warstwowej spo ecze stwa polskiego wp yw 

mia y przede wszystkim przemiany gospodarcze, jakie zachodzi y w pa stwie w wyniku erozji 

i nast pnie likwidacji rz dów komunistycznych (od ko ca lat 80. XX wieku). Wprowadzono 

kapitalizm, otwarto granice kraju i zacz to tworzy  wolny rynek. Zwi kszy  si  dost p ludzi 

do wykszta cenia i zwi kszy y si  ich mo liwo ci. Wraz z tym faktem zacz o si  pojawia  

zauwa alne zró nicowanie maj tkowe oraz trwa e bezrobocie. Od pocz tku lat 90. 

post powa  wzrost liczby ludzi pracuj cych umys owo (inteligencji), prywatnych 

przedsi biorców, ludzi pracuj cych w us ugach. Zmala a natomiast liczba osób 

zatrudnionych w rolnictwie i przemy le (zmniejszy a si  rola klasy robotniczej i ch opskiej). 

Pojawi y si  tak e nowe, niewyst puj ce w okresie PRL-u, kategorie spo eczno-zawodowe. 

Wzros o znaczenie kategorii zwi zanych z rozwojem technologii informatycznych. 

Wspó czesne spo ecze stwo polskie w swej strukturze klasowo-warstwowej upodobni o si  – 

w pewnym stopniu – do spo ecze stw zachodnich. W dalszym ci gu istniej  klasy robotnicza 

i ch opska oraz inteligencja, jednak – podobnie jak na Zachodzie – g ówn  rol  odgrywa 

przedstawiony przeze mnie powy ej podzia  na klasy: wy sz , redni , ni sz  oraz podklas .  

Mówi si , e spo ecze stwo polskie jest egalitarne, o niewielkim rozwarstwieniu. 

Raport Organizacji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju pt. ,,Growing Unequal?” podaje 

jednak sprzeczne z tym pogl dem informacje. Grupa najbogatszych w Polsce zarabia a  13,5 

razy wi cej od grupy najbiedniejszych. Jest to najwy szy wska nik rozwarstwienia w ca ej 
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Europie. Wi ksze rozwarstwienie spo eczne wed ug tego ród a wyst puje tylko w krajach 

takich, jak: Meksyk, Turcja czy USA. Pomimo podobie stwa sytuacji gospodarczej Polski 

do sytuacji innych krajów Europy rodkowej, wida  du  ró nic  w poziomie rozwarstwienia. 

Czy nale y j  uwa a  za niepokoj c ? Rozwarstwienie spo eczne zdaje si  by  coraz bardziej 

powszechnym zjawiskiem, ale ci ko o porównania, gdy  gospodarka polska rozwija si  

bardzo dynamicznie. Ró nice w dochodach poszczególnych kategorii z pewno ci  s  

spowodowane wolniejszym bogaceniem si  klasy ni szej w stosunku do klasy wy szej, 

szczególnie, kiedy za przedstawicieli klasy ni szej uwa a si  tak e rolników, posiadaj cych 

w asne samowystarczalne gospodarstwa. Klasom wy szym atwiej jest si  bogaci  poprzez 

nowe inwestycje i prace w bran ach, w których nietrudno o dobre zarobki. W mojej opinii, 

wspó czesna struktura klasowo-warstwowa jest konsekwencj  rozwoju gospodarczego 

pa stwa, nie jest to ju  jednak naturalna konsekwencja i mo e stanowi  rzeczywiste 

zagro enie dla spo ecze stwa polskiego.  

Doktryna socjaldemokratyczna, z któr  si  uto samiam, kreuje wizj  spo ecze stwa, 

gdzie panowa aby sprawiedliwo  spo eczna, pojmowana jako sprawiedliwy podzia  dóbr, 

oraz równo  spo eczna, interpretowana jako nie tylko równo  wobec prawa, ale i równo  

szans. Metod  na redukcj  nierówno ci, wed ug socjaldemokratów, s  wi c stopniowe 

reformy. Podj cie takich kroków, jak progresywne podatki, pasywna polityka pa stwa wobec 

bezrobocia, ale tak e walka z nim, okre lana jako polityka aktywna, oferowanie 

wcze niejszych emerytur i wiadcze  socjalnych, mo e znacznie zmniejszy  nierówno ci 

spo eczne. Pa stwo dla socjaldemokratów powinno by  pa stwem opieku czym, powinno 

realizowa  zasady sprawiedliwo ci spo ecznej i redukowa  nierówno ci poprzez zapewnienie 

obywatelom pracy, edukacji oraz opieki zdrowotnej. Ma prawo ingerencji w gospodark  

i powinno dokonywa  redystrybucji dóbr w trosce o sytuacj  najbiedniejszych kategorii 

spo ecznych.   

Uwa am, i  liberalna wizja gospodarki nie gwarantuje równo ci, wr cz pog bia 

nierówno ci spo eczne, gdy  liberalna równo  wobec prawa nie jest wystarczaj ca, aby 

wszystkie jednostki radzi y sobie w spo ecze stwie. Ponadto, liberalizm zak ada sprzeciw 

wobec interwencjonizmu pa stwowego – pa stwo mia oby jak najmniej ingerowa  

w gospodark , gdy  jego ingerencja ma hamowa  rozwój gospodarczy i ogranicza  wolno  

jednostki. Zwolennicy doktryny liberalnej interpretowaliby zaistnia y poziom rozwarstwienia 

spo ecznego w Polsce jako naturaln  i niestanowi c  zagro enia konsekwencj  rozwoju 

gospodarczego, bagatelizuj c istot  tego zjawiska. 

Wed ug mnie, jednak, to w a nie pa stwo jest w stanie zniwelowa  negatywne skutki 

rozwarstwienia spo ecznego i powinno ograniczy  nierówno  spo eczn , która zgodnie 

z raportem OECD, osi gn a wynik znacznie powy ej redniej i zaczyna stanowi  zagro enie 

dla spo ecze stwa polskiego. Libera owie z pewno ci  ostatecznie zignorowaliby ten problem. 

Ja i zapewne zwolennicy socjaldemokracji jeste my zdania, i  jest on powodem do obaw 

i e powinny zosta  podj te kroki w celu jego rozwi zania.  

Wysoki poziom rozwarstwienia spo ecznego w Polsce jest niepokoj cym zjawiskiem 

i mam nadziej , e fakt jego dowiedzenia stanie si  motorem do zmian w polskiej gospodarce 

i zaowocuje forsownymi dzia aniami ku jego zmniejszeniu.   

 

Schemat punktowania: 

Po- 

ziom 

III 

WARTO  MERYTORYCZNA (12 PKT)  

Zdaj cy: 

 przedstawi  w pe ni wszystkie istotne aspekty 

zagadnienia, tj.: 

- omówi  kszta t obecnej struktury klasowo-     

-warstwowej spo ecze stwa polskiego, 

POPRAWNO  MERYTORYCZNA 

Zdaj cy nie pope ni  adnego 

b du merytorycznego. 

 

SELEKCJA INFORMACJI 

Zdaj cy przeprowadzi  
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- wskaza  zmiany w strukturze klasowo-           

-warstwowej Polski po 1989 roku (np. wzrost 

i spadek liczebno ci wybranych kategorii 

spo eczno-zawodowych), 

- wskaza  przyczyny wzrostu nierówno ci 

spo ecznych, 

- wyja ni , w jaki sposób rozwarstwienie 

spo eczne wp ywa na funkcjonowanie 

spo ecze stwa, 

- omówi  wp yw polityki ekonomicznej 

pa stwa na kszta t struktury spo ecznej 

i nierówno ci w strukturze klasowo-               

-warstwowej spo ecze stwa, w tym poda  

przyk ady dzia a  socjalnych pa stwa, 

- ukaza  potencjalne skutki tego zjawiska, np.: 

alienacja cz ci spo ecze stwa, narastanie 

napi  i konfliktów spo ecznych na tle 

maj tkowym;  

 wykorzysta  znajomo  doktryny liberalizmu 

i socjaldemokracji do oceny kszta tu obecnej 

struktury spo ecznej spo ecze stwa polskiego, 

np. oceni  przez ich pryzmat struktur  klasow  

spo ecze stwa polskiego; 

 wykorzysta  znajomo  i rozumienie za o e  

ekonomicznych i socjalnych doktryny 

liberalizmu i socjaldemokracji do 

przedstawienia wad i zalet polityki pa stwa 

w odniesieniu do post puj cego 

rozwarstwienia spo ecznego, np. zwróci  

uwag  na pogl dy obu doktryn na koszty 

prowadzenia polityk socjalnych, zjawisko 

pasywno ci ekonomicznej niektórych grup 

spo ecznych, powstawanie patologii 

spo ecznych w sytuacji biedy niektórych grup 

spo ecznych, poczucie sprawiedliwo ci 

spo ecznej;  

 prawid owo u ywa  poj  zwi zanych 

z tematem, np.: spo ecze stwo, nierówno ci 

spo eczne, struktura klasowo-warstwowa, 

klasa spo eczna, warstwa spo eczna, skala 

nierówno ci spo ecznych, atomizacja 

spo ecze stwa, status materialny, status 

spo eczny; 

 przedstawi  skutki spo eczne rozwarstwienia 

spo ecznego i dokona  ich oceny, formu uj c 

w asne zdanie. 

poprawn  selekcj  

i hierarchizacj  informacji (nie 

zamie ci  w pracy fragmentów 

niezwi zanych  

z tematem). 

 

J ZYK, STYL I KOMPOZYCJA 

Zdaj cy zaprezentowa  wywód 

w pe ni spójny, harmonijny 

i logiczny. 
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Po-

ziom 

II 

WARTO  MERYTORYCZNA (8 PKT)  

Zdaj cy: 

 przedstawi  w pe ni wi kszo  istotnych 

aspektów zagadnienia lub pomin  tylko 

jeden z istotnych aspektów, 

 wykorzysta  znajomo  i rozumienie 

wybranych aspektów zagadnienia do jego 

opisu, bez uwzgl dniania w wystarczaj cym 

stopniu ró nych kontekstów 

interpretacyjnych, 

 wykaza  si  znajomo ci  wybranych poj  

zwi zanych z zagadnieniem. 

POPRAWNO  MERYTORYCZNA 

Zdaj cy pope ni  jeden lub dwa 

b dy merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI 

Zdaj cy przeprowadzi  

niekonsekwentn  selekcj  

informacji i ich hierarchizacj  

(umie ci  w pracy nieliczne 

fragmenty niezwi zane 

z tematem). 
 

J ZYK, STYL I KOMPOZYCJA 

Zdaj cy zaprezentowa  wywód 

nie w pe ni uporz dkowany. 

Po-

ziom 

I 

WARTO  MERYTORYCZNA (4 PKT)   

Zdaj cy: 

 zasygnalizowa  istotne aspekty zagadnienia 

lub pomin  wi cej ni  jeden istotny aspekt, 

 wykorzysta  w niewystarczaj cym stopniu 

znajomo  i rozumienie wybranych aspektów 

zagadnienia do jego opisu, bez ukazywania 

ró nych kontekstów interpretacyjnych, 

 wykaza  si  znajomo ci  jedynie nielicznych 

poj  zwi zanych z zagadnieniem. 

POPRAWNO  MERYTORYCZNA 

Zdaj cy pope ni  trzy lub 

cztery b dy merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI  

Zdaj cy przeprowadzi  

w niewystarczaj cym stopniu 

selekcj  informacji i ich 

hierarchizacj  (napisa  prac , 

której znaczn  cz  stanowi  

fragmenty niezwi zane 

z tematem). 
 

J ZYK, STYL I KOMPOZYCJA 

Zdaj cy zaprezentowa  wywód 

w sposób chaotyczny 

i nielogiczny. 

 

(0 PKT) 

Tre  pracy wskazuje, e zdaj cy nie zrozumia  

tematu.  

Zdaj cy pope ni  co najmniej 

pi  b dów merytorycznych. 

Ponad po ow  pracy stanowi  

fragmenty niezwi zane 

z tematem. Wywód jest 

niekomunikatywny. 
 

  

 

Temat 2. 

Sejm i Senat w Polsce. Porównaj pozycj  ustrojow  obu izb parlamentu, odwo uj c si  

do ich konstytucyjnych kompetencji. 
 

I. Wykorzystanie 

i tworzenie informacji. 

IV. Znajomo zasad 

i procedur demokracji. 

V. Znajomo  

podstaw ustroju 

Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

19. Modele ustrojowe pa stw demokratycznych. Ucze : 

1) podaje cechy charakterystyczne ró nych modeli ustrojowych 

pa stw demokratycznych; wyja nia, jaki model funkcjonuje 

w Polsce; 

3) przedstawia zasady odpowiedzialno ci konstytucyjnej 

i politycznej; wskazuje, kto im podlega.  

20. W adza ustawodawcza w pa stwie demokratycznym. Ucze : 

1) wymienia i ilustruje przyk adami funkcje w adzy 
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VI. Dostrzeganie 

wspó zale no ci 

we wspó czesnym 

wiecie. 

ustawodawczej; 

5) przedstawia procedur tworzenia prawa przez parlament; 

6) opisuje mechanizm tworzenia koalicji rz dowej; wyja nia rol

opozycji w pracy parlamentu. 

23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ucze : 

1) przedstawia konstytucyjne zasady ustroju pa stwa; 

5) przedstawia procedur zmiany Konstytucji. 

24. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Ucze : 

1) wymienia kompetencje Sejmu i Senatu w pa stwie 

i przedstawia znaczenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego 

w systemie w adz Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) okre la sytuacje, w jakich mo e doj  do skrócenia kadencji 

Sejmu; 

3) podaje przyk ady stosowania w procedurze legislacyjnej 

polskiego parlamentu wi kszo ci zwyk ej, bezwzgl dnej 

i kwalifikowanej; 

4) wyja nia szczególny charakter procedury uchwalania ustawy 

bud etowej. 

 

Przyk adowa odpowied  (12 pkt): 

W pa stwie demokratycznym najwy sz  i niepodzieln  w adz  sprawuje naród, który 

jako suweren wybiera swoich przedstawicieli do w adzy ustawodawczej, czyli parlamentu. 

W zale no ci od tradycji historycznych w pa stwach demokratycznych funkcjonuj  

parlamenty jedno- lub dwuizbowe. Rol  parlamentu, jako cia a przedstawicielskiego, jest 

stanowienie prawa. Parlament w Polsce jest organem dwuizbowym (tzw. bikameralizm), co 

wynika tak z tradycji historycznej, jak i rozwi zania przyj tego podczas obrad Okr g ego 

Sto u w 1989 roku orz przepisów obowi zuj cej Konstytucji. Polski parlament sk ada si  

z Sejmu oraz Senatu. Zgodnie z Konstytucj  sprawuj  one w adz  ustawodawcz . Wed ug 

tradycji Sejm jest odpowiednikiem izby ni szej parlamentu, a Senat – izby wy szej. Jednak te 

okre lenia nie odpowiadaj  faktycznemu umocowaniu prawnemu obu izb, gdy  przepisy 

ustawy zasadniczej wyra nie wskazuj  na silniejsz  pozycj  Sejmu w porównaniu do pozycji 

Senatu. To zagadnienie b dzie przedmiotem moich rozwa a . 

Sejm sk ada si  z 460 pos ów. Senat jest organem ustawodawczym sk adaj cym si  

ze 100 senatorów. Polska Konstytucja wyra nie okre la kompetencje poszczególnych izb 

parlamentu. Funkcje Sejmu dziel  si  na ustawodawcz , ustrojodawcz , kontroln  oraz 

kreacyjn . Senatowi przys uguje funkcja ustawodawcza, ustrojodawcza oraz kreacyjna.  

Funkcja ustawodawcza jest podstawow  kompetencj  Sejmu. Polega ona 

na uchwalaniu ustaw. Ustawy daj  podstaw  do tworzenia aktów prawnych ni szej rangi – 

rozporz dze . Sejm mo e równie  upowa ni  prezydenta do ratyfikowania i wypowiadania 

niektórych umów mi dzynarodowych, w tym tak e takich, które skutkuj  implementowaniem 

do polskiego systemu prawnego przepisów prawa, np. przyj tych w UE. W zakresie funkcji 

ustawodawczej Senat jest uprawniony do przyj cia ustawy uchwalonej przez izb  ni sz  bez 

zmian, do wprowadzenia poprawek b d  jej odrzucenia. Uchwa a izby wy szej mo e jednak 

zosta  odrzucona w g osowaniu przez Sejm. W tym przypadku musi jednak zosta  wype niony 

wymóg bezwzgl dnej wi kszo ci g osów przy zachowaniu kworum. 

Funkcja ustrojodawcza uprawnia Sejm do zmiany ustroju politycznego, 

gospodarczego i spo ecznego, a zachodzi to w procesie zmiany Konstytucji. Procedura 

ta mo e by  zainicjowana zarówno przez Sejm, Senat lub Prezydenta RP. W przypadku 

zmiany rozdzia ów I, II lub XII mo e zosta  zarz dzone referendum. Po uchwaleniu ustawy 
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w jednakowym brzmieniu przez Sejm i Senat zostaje ona podpisana przez Prezydenta RP. 

W tym zakresie Senat jest równoprawny z Sejmem.  

Funkcja kreacyjna Sejmu obejmuje wielorakie kompetencje. Nale  do nich 

powo ywanie lub odwo ywanie Rady Ministrów, wyra anie wotum nieufno ci wobec Rady 

Ministrów i poszczególnych ministrów, wybór cz onków Trybuna u Konstytucyjnego 

i Trybuna u Stanu, powo ywanie na wniosek prezydenta Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego. Zgodnie z Konstytucj  najwa niejsze funkcje w pa stwie zwi zane bezpo rednio 

z administrowaniem i kontrol  prawa i polityków s  zarezerwowane wy cznie dla Sejmu, 

który powo uj c np. premiera nie musi nawet zasi ga  opinii Senatu. Pozosta e kompetencje 

izb parlamentu zawieraj ce si  w funkcji kreacyjnej s  podobne. I tak, w powo ywaniu 

cz onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uczestniczy ka da z Izb, z czego dwoje z pi ciu 

cz onków wybieranych jest przez Sejm, a jeden przez Senat. Podobnie jest z powo ywaniem 

cz onków Krajowej Rady S downictwa – czterech cz onków wybiera Sejm, a dwóch – Senat; 

Rady Polityki Pieni nej – obie izby po trzech cz onków. Z kolei Sejm za zgod  Senatu 

powo uje Prezesa Najwy szej Izby Kontroli, Prezesa Instytutu Pami ci Narodowej, Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. Podsumowuj c ocen  zada  obu izb w kreowaniu najwa niejszych 

funkcji w pa stwie, nale y podkre li , e zdecydowanie wi ksz  rol  odgrywa Sejm.  

Funkcja kontrolna oznacza kompetencje, które przys uguj  w zasadzie tylko Sejmowi. 

W jej ramach legislatywa kontroluje rz d i niektóre organy pa stwa. Izba pierwsza 

parlamentu mo e powo ywa  komisje ledcze, kontrolowa  realizacj  bud etu i uchwala  

absolutorium, posiada prawo do wydawania (sporz dzania) dezyderatów i opinii, dania 

informacji od organów w adzy i instytucji pa stwowych, mo e równie  wykorzystywa  

procedur  interpelacji i zapyta . W skrajnych przypadkach Sejm ma prawo do poci gni cia 

do odpowiedzialno ci konstytucyjnej osób sprawuj cych najwy sze funkcje w pa stwie. 

Polega to na postawieniu przed Trybuna em Stanu najwy szych urz dników pa stwowych, 

w przypadku gdy naruszaj  oni Konstytucj  b d  ustawy. Wotum zaufania oraz wotum 

nieufno ci wobec ca ego rz du, jak i poszczególnych ministrów równie  nale  

do instrumentów wykorzystywanych przez Sejm w ramach funkcji kontrolnej. Udzia  

senatorów w ewentualnej procedurze poci gni cia do odpowiedzialno ci konstytucyjnej 

Prezydenta RP nie zmienia faktu, e izba druga jest pozbawiona realnych instrumentów 

zwi zanych z pe nieniem funkcji kontrolnej.  

Oprócz kompetencji Sejmu wchodz cych w ramy poszczególnych funkcji, istniej  

równie  inne prawa przys uguj ce izbie pierwszej. Sejm mo e decydowa  o stanie wojny 

i pokoju, ma prawo uchyli  bezwzgl dn  wi kszo ci  g osów rozporz dzenie prezydenta 

o wprowadzeniu stanu wojennego. Izba ni sza wyra a równie  zgod  na przed u enie stanu 

wyj tkowego oraz stanu kl ski ywio owej. Sejmowi podlega tak e Najwy sza Izba Kontroli. 

O wy szej randze Sejmu wiadczy wreszcie fakt, e to marsza ek tej izby zast puje Prezydenta 

RP w razie jego niezdolno ci do sprawowania urz du. 

Kadencja Sejmu i Senatu trwa cztery lata. Istnieje specjalna procedura jej skrócenia. 

Mo e si  tak zdarzy  w trzech wypadkach, a mianowicie na drodze uchwa y Sejmu 

wi kszo ci  2/3 g osów, mo e równie  zosta  skrócona przez Prezydenta RP w razie 

nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów oraz nieuchwalenia ustawy 

bud etowej w ci gu czterech miesi cy od dnia przedstawienia jej Sejmowi. W przypadku 

skrócenia kadencji izby ni szej, nast puje równie  skrócenie kadencji Senatu. 

Porównuj c wymienione przeze mnie kompetencje obu izb parlamentu, wida  

wyra nie, e rola izby ni szej jest wi ksza ni  wy szej. Okres, w którym Senat by  organem 

wa niejszym, przeszed  ju  do historii. Tradycyjnie bowiem izby wy sze reprezentowa y 

interesy grup uprzywilejowanych, za  izby ni sze by y zwi zane z interesami grup 

uzyskuj cych prawa wyborcze w XIX wieku. Funkcjonuj ce obecnie w Polsce rozwi zania 
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ustrojowe daj  przewag  izbie pochodz cej z wyborów przeprowadzanych wed ug ordynacji 

proporcjonalnej (Sejm) w stosunku do tej wybieranej wed ug ordynacji wi kszo ciowej 

(Senat). W zamierzeniu mia o to spowodowa , e bardziej upolityczniony Sejm b dzie 

w pewnym sensie hamowany przez Senat, w którym powinny zasi  osoby o wi kszym 

do wiadczeniu i niekoniecznie aktywne politycznie (izba refleksji). Praktyka ostatniego 

wier wiecza pokaza a jednak, e ten scenariusz nie sprawdzi  si , a aktualny sk ad Senatu 

jeszcze dobitniej podkre la polaryzacj  polskiej sceny politycznej. Efektem tego jest 

powracaj ce pytanie, czy izba wy sza jest w Polsce potrzebna. 

 

Schemat punktowania: 

Po-

ziom 

III 

WARTO  MERYTORYCZNA (12 PKT)  

Zdaj cy: 

 przedstawi  w pe ni wszystkie istotne aspekty 

zagadnienia, tj.: 

- scharakteryzowa  i porówna  g ówne 

uprawnienia Sejmu i Senatu w zakresie 

funkcji ustrojodawczej, ustawodawczej, 

kreacyjnej i kontrolnej, 

- wykaza , e pozycja Sejmu jest wy sza 

(wa niejsza) poprzez to, e: 

 tylko Sejm mo e skróci  swoj  kadencj  

(automatycznie skracana jest wtedy kadencja 

Senatu), 

 prawo inicjatywy ustawodawczej przys uguje 

ju  15 pos om, ale Senatowi jako izbie, 

 tylko Sejm uczestniczy w powo ywaniu 

i odwo ywaniu Rady Ministrów oraz  sprawuje 

kontrol  nad jej dzia alno ci , 

 tylko Sejm uchwala ustawy (Senat jedynie 

mo e zg asza  poprawki lub proponowa  

odrzucenie w ca o ci ustawy),  

 tylko Sejm rozpatruje tzw. weto Prezydenta 

RP do ustawy, 

 Sejm mo e powo a  komisj  ledcz , 

 Marsza ek Sejmu zast puje Prezydenta 

Rzeczypospolitej w razie, kiedy ten nie mo e 

sprawowa  swojego urz du, zarz dza wybory 

Prezydenta RP oraz przewodniczy obradom 

Zgromadzenia Narodowego, 

 Sejm decyduje o stanie wojny (i stanach 

nadzwyczajnych), 

 referendum mo e zarz dzi  Sejm (Senat 

tylko si  zgadza na ewentualny wniosek 

Prezydenta RP), 

 Sejm wybiera czterech (Senat dwóch) 

cz onków KRS, 

 tylko Sejm (Senat nie) wybiera cz onków TK 

i TS, uczestniczy w powo aniu prezesa NBP, 

 NIK podlega Sejmowi, 

 wykorzysta  znajomo  i rozumienie ró nych 

POPRAWNO  MERYTORYCZNA 

Zdaj cy nie pope ni  adnego 

b du merytorycznego. 

 

SELEKCJA INFORMACJI 

Zdaj cy przeprowadzi  

poprawn  selekcj  

i hierarchizacj  informacji (nie 

zamie ci  w pracy fragmentów 

niezwi zanych z tematem). 

 

J ZYK, STYL I KOMPOZYCJA 

Zdaj cy zaprezentowa  wywód 

w pe ni spójny, harmonijny 

i logiczny. 
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aspektów danego problemu do jego opisu 

w szerszym kontek cie interpretacyjnym, np. 

przebieg i „temperatura” obrad w obu izbach, 

zawi zywanie sta ych i dora nych koalicji, 

dobór kandydatów na listy wyborcze do obu 

izb,  

 wykaza  si  znajomo ci  licznych poj  

zwi zanych z danym zagadnieniem, np. 

inicjatywa ustawodawcza, odrzucenie 

poprawek, izba refleksji, czytania ustaw, 

funkcja kontrolna, izba wy sza/ni sza, proces 

legislacyjny,  

 wykaza  si  umiej tno ci  wyra ania opinii 

i formu owania ocen oraz wi zania ich 

z tre ciami w narracji. 

Po-

ziom 

II 

WARTO  MERYTORYCZNA (8 PKT)  

Zdaj cy: 

 przedstawi  w pe ni wi kszo  istotnych 

aspektów lub pomin  tylko jeden istotny 

aspekt zagadnienia, 

 wykorzysta  znajomo  i rozumienie 

wybranych aspektów danego problemu 

do jego opisu, bez uwzgl dniania 

w wystarczaj cym stopniu kontekstu 

interpretacyjnego, 

 wykaza  si  znajomo ci  wybranych poj  

zwi zanych z danym zagadnieniem. 

POPRAWNO  MERYTORYCZNA 

Zdaj cy pope ni  jeden lub dwa 

b dy merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI 

Zdaj cy przeprowadzi  

niekonsekwentn  selekcj  

informacji i ich hierarchizacj  

(umie ci  w pracy nieliczne 

fragmenty niezwi zane 

z tematem). 
 

J ZYK, STYL I KOMPOZYCJA 

Zdaj cy zaprezentowa  wywód 

nie w pe ni uporz dkowany. 

Po-

ziom 

I 

WARTO  MERYTORYCZNA (4 PKT)  

Zdaj cy: 

 zasygnalizowa  jedynie wi kszo  istotnych 

aspektów lub pomin  wi cej ni  jeden istotny 

aspekt zagadnienia, 

 wykorzysta  w niewystarczaj cym stopniu 

znajomo  i rozumienie wybranych aspektów 

danego problemu do jego opisu, bez 

ukazywania zwi zków z kontekstem 

interpretacyjnym, 

 wykaza  si  znajomo ci  jedynie nielicznych 

poj  zwi zanych z danym zagadnieniem. 

POPRAWNO  MERYTORYCZNA

Zdaj cy pope ni  trzy lub cztery 
b dy merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI  
Zdaj cy przeprowadzi  
w niewystarczaj cym stopniu 
selekcj  informacji i ich 
hierarchizacj  (napisa  prac , 
której znaczn  cz  stanowi  
fragmenty niezwi zane 
z tematem). 
 

J ZYK, STYL I KOMPOZYCJA 
Zdaj cy zaprezentowa  wywód 
w sposób chaotyczny 
i nielogiczny. 

 

(0 PKT) 

Tre  pracy wskazuje, e zdaj cy nie zrozumia  

tematu.  

Zdaj cy pope ni  co najmniej 

pi  b dów merytorycznych. 

Ponad po ow  pracy stanowi  

fragmenty niezwi zane 

z tematem. Wywód jest 

niekomunikatywny. 
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Temat 3. 

Scharakteryzuj rol  NATO w systemie bezpiecze stwa mi dzynarodowego po 1989 

roku. 
 

I. Wykorzystanie 

 i tworzenie 

informacji. 

II. Rozpoznawanie 

i rozwi zywanie 

problemów. 

VI. Dostrzeganie 

wspó zale no ci we 

wspó czesnym 

wiecie. 

7. Procesy narodowo ciowe i spo eczne we wspó czesnym 

wiecie. Ucze : 

4) omawia na przyk adach przyczyny i sposoby rozwi zywania 

d ugotrwa ych konfliktów mi dzy narodami; 

9. Wspó czesne spory wiatopogl dowe. Ucze : 

5) rozpatruje racje stron innych aktualnych sporów 

wiatopogl dowych i formu uje swoje stanowisko w danej 

sprawie. 

36. Prawa cz owieka. Ucze : 

4) rozwa a, odwo uj c si do historycznych i wspó czesnych 

przyk adów, dlaczego dochodzi do amania praw cz owieka na 

wielk skal przez re imy autorytarne. 

40. Stosunki mi dzynarodowe w wymiarze globalnym. Ucze : 

1) przedstawia podmioty oraz zasady prawa mi dzynarodowego 

(zasad suwerenno ci, wzajemno ci, pacta sunt servanda); 

2) charakteryzuje na przyk adach najcz ciej stosowane metody 

rozwi zywania sporów mi dzy pa stwami; 

5) wskazuje i wyja nia przyczyny konfliktów zbrojnych we 

wspó czesnym wiecie; 

6) rozwa a mo liwo ci prowadzenia akcji humanitarnych, 

wspó pracy rozwojowej oraz interwencji pokojowych na 

obszarach dotkni tych konfliktami zbrojnymi, oceniaj c ich 

skuteczno  i aspekty moralne; 

7) wymienia konflikty, którym towarzyszy terroryzm; wyja nia 

ich przyczyny oraz motywy i sposoby dzia ania terrorystów; 

opisuje i ocenia strategie zwalczania terroryzmu; 

42. Systemy bezpiecze stwa i wspó pracy. Ucze : 

1) charakteryzuje przemiany, jakie nast pi y w Europie i na 

wiecie po upadku komunizmu; 

4) wyja nia, jak powsta o NATO, jakie s  jego cele i organy; 

wymienia najwa niejsze operacje wojskowe Sojuszu; 

5) wymienia regionalne systemy bezpiecze stwa i wspó pracy, 

ocenia ich znaczenie dla danego regionu i wiata; 

6) ocenia wp yw cz onkostwa w NATO na pozycj  

mi dzynarodow  i poziom bezpiecze stwa Polski. 

44. Europa w ród wiatowych mocarstw. Ucze : 

2) rozró nia typy adów wiatowych (jedno-, dwu- 

i wielobiegunowy), odwo uj c si do historii XX i XXI w.; 

3) wyja nia znaczenie strategicznych zasobów naturalnych 

w polityce mi dzynarodowej; 

4) przedstawia na przyk adach znaczenie supermocarstw 

i mocarstw regionalnych dla adu wiatowego. 

 

Przyk adowa odpowied  (12 pkt): 

Jedn  z pozosta o ci postzimnowojennych, które musia y przedefiniowa  swoj  rol  

w nowej rzeczywisto ci, jest z ca  pewno ci  NATO (North Atlantic Treaty Organization – 

Organizacja Paktu Pó nocnoatlantyckiego). NATO jest organizacj  polityczno-wojskow  
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powsta  na mocy Traktatu Waszyngto skiego 24 sierpnia 1949 roku. W sk ad organizacji, 

której siedziba znajduje si  w Brukseli, wchodzi obecnie 28 pa stw. G ównym celem NATO 

jest zbiorowa ochrona swoich cz onków jako podstawa zachowania pokoju i umocnienia 

bezpiecze stwa mi dzynarodowego. Zgodnie z traktatem za o ycielskim ka de pa stwo 

cz onkowskie zobowi zuje si  przyczynia  do rozwoju pokojowych i przyjaznych stosunków 

mi dzynarodowych oraz dba  o zachowanie bezpiecze stwa w asnego oraz innych cz onków 

sojuszu i wzmacnia  swoje si y zbrojne. G ówne cele i zadania, które stawia przed sob  

organizacja, s  na tyle uniwersalne, e dawa y mo liwo , wraz z upadkiem muru 

berli skiego, przyj cia nowych cz onków bez zmiany g ównych za o e  traktatowych. 

Pocz tkowym celem powstania NATO by a obrona militarna pa stw cz onkowskich 

zwi zanych sojuszem z USA przed atakiem bloku wschodniego – ZSRR i jego pa stw 

sojuszniczych. Jednak polityczne zmiany, które dokona y si  od roku 1989, zmusi y organy 

NATO do zdefiniowania na nowo celów organizacji. Pojawi y si  nowe formy zagro e  

i, co wa niejsze, nowa sytuacja geopolityczna. Upadek komunizmu w Polsce, a tak e rozpad 

bloku wschodniego i ZSRR, przyczyni y si  do tego, i  g ównym zadaniem NATO mia o by  

odt d zapewnienie bezpiecze stwa regionalnego. Poprzez realizacj  programu „Partnerstwo 

dla pokoju”, którego rozpocz cie zadeklarowano w 1991 roku, a który by  propozycj  

skierowan  do pa stw by ego Uk adu Warszawskiego, a tak e poprzez intensywne naciski 

i negocjacje polityczne z Rosj  doprowadzono do ostatecznego rozszerzenia NATO. W 1999 

roku do Paktu przyj to Czechy, Polsk , W gry. W 2004 roku NATO powi kszy o si  o siedmiu 

cz onków: Litw , otw , Estoni , Bu gari , Rumuni , S owacj  i S oweni , a w 2009 roku – 

o Albani  i Chorwacj . Natomiast rozmowy z Rosj  zako czy y si  podpisaniem w 1997 roku 

Aktu Stanowi cego o Wzajemnych Stosunkach, Wspó pracy i Bezpiecze stwie. U progu XXI 

wieku organizacja ta, wykorzystuj c swoje mo liwo ci, przeobrazi a si  w struktur  reaguj c  

szybko i sprawnie na najwi ksze zagro enia wspó czesnego wiata: terroryzm, konflikty 

etniczne i rozprzestrzenianie si  broni masowego ra enia.  

Jedn  z konsekwencji rozpadu bloku wschodniego by y narastaj ce konflikty etniczne 

na terenie by ej Jugos awii. Federacja jugos owia ska, która od pocz tku istnienia tworzy a 

do  sztuczny twór i przechodzi a g bokie podzia y w czasie II wojny wiatowej, rozpad a si  

tu  po upadku „komunizmu” w Europie. Konflikty rozpocz y si  ju  w 1991 roku, kiedy to 

Chorwacja, S owenia i Macedonia og osi y niepodleg o . Decyzji tej nie chcia  

zaakceptowa  Belgrad, co doprowadzi o do wybuchu wojen. Do g osu dochodzi y 

wielowiekowe antagonizmy i zw aszcza konflikt w Bo ni przekszta ci  si  w okrutn  rze  

je ców i ludno ci cywilnej. Lata funkcjonowania we wspólnym pa stwie doprowadzi y 

do przemieszania ludno ci, a nowopowsta e pa stwa nie chcia y mie  u siebie mniejszo ci 

narodowych. Próbowano poradzi  sobie z tym problemem poprzez przeprowadzanie tzw. 

czystek etnicznych. W tej sytuacji NATO podj o decyzj  o interwencji na terenie by ej 

Jugos awii i rozpocz o operacje lotnicze Deny Flight i Deliberate Force, maj ce na celu 

uspokojenie sytuacji i podj cie rozmów pokojowych. Dzi ki interwencji NATO rozpocz y si  

negocjacje i zosta  podpisany uk ad pokojowy w Dayton w 1995 roku. Na mocy tego uk adu 

Bo nia i Hercegowina zosta a podzielona na dwie cz ci sk adowe – Republik  Serbsk  oraz 

boszniacko-chorwack  Federacj  Bo ni i Hercegowiny. Ze wzgl du na ró nice etniczne 

i religijne w tym pa stwie nad wykonaniem postanowie  musia y czuwa  si y NATO, st d 

misje pokojowe IFOR i SFOR. 

W roku 1999 NATO po raz kolejny musia o interweniowa , tym razem w sprawie 

Kosowa. Prezydent Slobodan Miloševi  zosta  oskar ony o represje wobec ludno ci 

alba skiej zamieszkuj cej tereny Kosowa. St d rezolucja Rady Bezpiecze stwa ONZ, która 

upowa nia a NATO do kolejnej interwencji na tym terenie. Po nalotach na serbsk  cz  

Nowej Jugos awii, które mia y sk oni  prezydenta Miloševicia do zmiany polityki, w ramach 
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operacji pod kryptonimem Kosovo Force zosta y wys ane na tamte tereny si y KFOR, których 

g ównym celem by o zapewnienie pokoju i bezpiecze stwa dla ludno ci cywilnej. 

Przed powa nym wyzwaniem stan o NATO po ataku z 11 wrze nia 2001 roku. Wtedy 

po raz pierwszy zosta  zastosowany Artyku  Pi ty Traktatu Waszyngto skiego, stanowi cy, 

e atak na dowolne pa stwo nale ce do NATO jest traktowany jako równoznaczny z atakiem 

na ca y sojusz. Odpowiedzi  na atak terrorystyczny by a Operacja Active Endeavour – 

kryptonim operacji morskiej Organizacji Traktatu Pó nocnoatlantyckiego, prowadzonej 

na Morzu ródziemnym. Jej celem sta a si  ochrona statków cywilnych w rejonie Cie niny 

Gibraltarskiej przed atakami terrorystycznymi. Warto doda , i  w ramach tej operacji 

równie  zaanga owane s  statki Marynarki Wojennej RP, takie jak chocia by polski okr t 

podwodny ORP Bielik. Obecno  si  NATO na tych wodach zwi kszy a znacznie 

bezpiecze stwo przep ywaj cych tam statków. Dodatkowo, do wiadczenie i partnerstwo 

wypracowane dzi ki tej operacji znacznie zwi kszy o zdolno ci NATO w tego typu 

przedsi wzi ciach. Kolejnym dzia aniem by o stworzenie struktury militarnej 

Mi dzynarodowe Si y Wsparcia Bezpiecze stwa (ISAF) w celu utrzymania pokoju 

w Afganistanie. Wa nym dzia aniem by o tak e przej cie dowodzenia nad mi dzynarodow  

operacj  powietrzn , prowadzon  nad Libi  zgodnie z rezolucj  Rady Bezpiecze stwa ONZ. 

Do g ównych celów operacji nale a a ochrona ludno ci cywilnej i obszarów przez ni  

zamieszkanych przed re imem Mu’ammara Kaddafiego, niszczenie ci kiego sprz tu, 

instalacji przeciwlotniczych oraz artylerii wojsk dyktatora.  

Podsumowuj c, po 1989 roku NATO przej a na siebie rol  stra nika wiatowego 

pokoju. Obecnie jest najwi ksz  i najbardziej aktywn  organizacj  militarn , która ma 

mo liwo  szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podejmuje si  nowych form 

dzia ania, reaguje na zagro enia nowego typu. Trzeba pami ta  jednak, e NATO jest nadal 

przede wszystkim organizacj  obronn , wi c nie mo na od niej wymaga , eby reagowa a 

zawsze i wsz dzie, poniewa  przed ka d  interwencj  powinna wywa y  si y i skutki. Cz sto 

oskar a si  pa stwa NATO, e reaguj  tylko na obszarach, gdzie maj  swoje interesy 

gospodarcze, a pozostawiaj  bez pomocy ludno  cywiln  w krajach, które nie maj  

surowców strategicznych (np. konflikt w Syrii). Trzeba jednak pami ta , e obecne wojny, 

zw aszcza wojny domowe, s  trudne do zdefiniowania, je eli chodzi o racje obu stron 

i ewentualne zaanga owanie organizacji terrorystycznych. Poza tym warto zastanowi  si , 

co ma by  celem wojny i czy szczytny cel, jakim jest wprowadzanie re imu demokratycznego 

nie jest z udny i niemo liwy do realizacji. Przyk adem mo e by  ci gn ca si  interwencja 

w Afganistanie. Koszty wojny s  ju  tak wielkie, e wszyscy uczestnicy misji stabilizacyjnej 

zapowiadaj  wycofanie si . A czy cele wojny zosta y spe nione? Mimo tego wydaje mi si , 

e NATO – przyjmuj c na siebie rol  stra nika wiatowego pokoju – jest w stanie tej roli 

podo a . 

 

Schemat punktowania: 

Po-

ziom 

III 

WARTO  MERYTORYCZNA (12 PKT)  

Zdaj cy: 

 przedstawi  w pe ni wszystkie istotne aspekty 

zagadnienia, tj.: 

- wyja ni  zmiany w globalnym uk adzie si  

po 1989 roku, np.: 

 rozpad bloku wschodniego, 

 ad wielobiegunowy, 

 zagro enia globalne (terroryzm, rozszerzenie 

wyst powania broni masowego ra enia), 

 konflikty lokalne (np. Ba kany, pó nocna 

POPRAWNO  MERYTORYCZNA 

Zdaj cy nie pope ni  adnego 

b du merytorycznego. 

 

SELEKCJA INFORMACJI 

Zdaj cy przeprowadzi  

poprawn  selekcj  

i hierarchizacj  informacji (nie 

zamie ci  w pracy fragmentów 

niezwi zanych z tematem). 
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Afryka) 

- przedstawi  za o enia tzw. Nowej koncepcji 

strategicznej przyj tej przez NATO po upadku 

bloku wschodniego (1991 r.) oraz istot  zmian 

wprowadzonych do niej po rozszerzeniu 

organizacji (1999 r.); tj. przej cie od roli 

odstraszaj cej potencjalnych agresorów do roli 

wiatowego stra nika zapobiegaj cego 

potencjalnym konfliktom i realizuj cego 

operacje reagowania kryzysowego, 

- wymieni  najwa niejsze operacje pokojowe 

i stabilizacyjne Sojuszu i scharakteryzowa  

wybrane, np.: 

 operacje powietrzne lotnictwa NATO: Deny 

Flight i Deliberate Force na terenie by ej 

Jugos awii, 

 misje pokojowe IFOR i SFOR w Bo ni 

i Hercegowinie, 

 kampania lotnicza przeciw Serbii (jako cz ci 

FRJ) w 1999 r., 

 Kosovo Force (KFOR) w Kosowie, 

 zabezpieczenie Cie niny Gibraltarskiej 

w ramach operacji Active Endeavour, 

 obecno  Mi dzynarodowych Si  

Wspieraj cych Bezpiecze stwo (ISAF) 

w Afganistanie, 

 wsparcie logistyczne Unii Afryka skiej 

w Darfurze, 

 nadzorowanie strefy zakazu lotów nad Libi  

w 2011 r.; 

 wykorzysta  znajomo  i rozumienie ró nych 

aspektów zagadnienia do opisu wydarze  

zwi zanych z systemem bezpiecze stwa 

mi dzynarodowego po 1989 r., np.: 

 1991 r.  – przyj cie deklaracji o partnerstwie 

z krajami Europy rodkowej i Wschodniej, 

 1997 r. – podpisanie Aktu Stanowi cego 

o Wzajemnych Stosunkach, Wspó pracy 

i Bezpiecze stwie  mi dzy NATO a Federacj  

Rosyjsk , 

 przyj cie nowych cz onków (Polski, Czech 

i W gier – 1999, Bu garii, Estonii, otwy, 

Litwy, Rumunii, S owacji i S owenii – 2004, 

Albanii i Chorwacji – 2009), 

 2001 r. – uruchomienie po raz pierwszy 

procedur zwi zanych z tzw. Artyku em Pi tym 

(atak na dowolne pa stwo, nale ce do NATO, 

równy jest z atakiem na ca y Sojusz) jako 

odpowied  na atak na USA 11 wrze nia 2001 

roku, 

J ZYK, STYL I KOMPOZYCJA 

Zdaj cy zaprezentowa  wywód 

w pe ni spójny, harmonijny 
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 prawid owo u y  poj  zwi zanych z tematem, 

np.: sojusz wojskowy, interwencja wojskowa, 

misja stabilizacyjna, supermocarstwo, 

mocarstwo regionalne, terroryzm, system 

bezpiecze stwa, strategia, szczyt NATO, 

mandat ONZ, restrukturyzacja dowództwa 

NATO, 

 dokona  oceny skuteczno ci dzia a  NATO 

w polityce mi dzynarodowej, wskaza  na 

problemy z prowadzeniem misji NATO (straty 

w ród ludno ci cywilnej, wysokie koszty 

operacji, malej ce poparcie opinii publicznej 

pa stw cz onkowskich dla interwencji 

militarnych). 

Po-

ziom 

II 

WARTO  MERYTORYCZNA (8 PKT)  

Zdaj cy: 

 przedstawi  w pe ni wi kszo  istotnych 

aspektów zagadnienia lub pomin  tylko jeden 

z istotnych aspektów, 

 wykorzysta  znajomo  i rozumienie 

wybranych aspektów zagadnienia do jego 

opisu, bez uwzgl dniania w wystarczaj cym 

stopniu ró nych kontekstów interpretacyjnych, 

 wykaza  si  znajomo ci  wybranych poj  

zwi zanych z zagadnieniem. 

POPRAWNO  MERYTORYCZNA 

Zdaj cy pope ni  jeden lub dwa 

b dy merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI 

Zdaj cy przeprowadzi  

niekonsekwentn  selekcj  

informacji i ich hierarchizacj  

(umie ci  w pracy nieliczne 

fragmenty niezwi zane 

z tematem). 
 

J ZYK, STYL I KOMPOZYCJA 

Zdaj cy zaprezentowa  wywód 

nie w pe ni uporz dkowany. 

Po-

ziom 

I 

WARTO  MERYTORYCZNA (4 PKT)  

Zdaj cy: 

 zasygnalizowa  istotne aspekty zagadnienia 

lub pomin  wi cej ni  jeden istotny aspekt, 

 wykorzysta  w niewystarczaj cym stopniu 

znajomo  i rozumienie wybranych aspektów 

zagadnienia do jego opisu, bez ukazywania 

ró nych kontekstów interpretacyjnych, 

 wykaza  si  znajomo ci  jedynie nielicznych 

poj  zwi zanych z zagadnieniem. 

POPRAWNO  MERYTORYCZNA 

Zdaj cy pope ni  trzy lub 

cztery b dy merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI  

Zdaj cy przeprowadzi  

w niewystarczaj cym stopniu 

selekcj  informacji i ich 

hierarchizacj  (napisa  prac , 

której znaczn  cz  stanowi  

fragmenty niezwi zane 

z tematem). 
 

J ZYK, STYL I KOMPOZYCJA 

Zdaj cy zaprezentowa  wywód 

w sposób chaotyczny 

i nielogiczny. 

 

(0 PKT) 

Tre  pracy wskazuje, e zdaj cy nie zrozumia  

tematu.  

Zdaj cy pope ni  co najmniej 

pi  b dów merytorycznych. 

Ponad po ow  pracy stanowi  

fragmenty niezwi zane 

z tematem. Wywód jest 

niekomunikatywny. 
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POPRAWNE WYPE NIENIE CA EGO FORMULARZA z zadania 22. 

 

D. ODLICZENIA OD DOCHODU 
Podatnik 

 

                                       z ,      gr 
ma onek 

 

                                        z ,      gr

 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 
Odliczenie podatnika nie mo e przekroczy  kwoty z poz. 62. 
Odliczenie ma onka nie mo e przekroczy  kwoty z poz. 89. 

91.    

4468,87 

92. 
                   

Dochód po odliczeniu sk adek na ubezpieczenia spo eczne 
Dochód podatnika – od kwoty z poz. 62 nale y odj  kwot  z poz. 91. 
Dochód ma onka – od kwoty z poz. 89 nale y odj  kwot  z poz. 92. 

95. 

28087,13 
96. 

Dochód po odliczeniach 
Suma kwot z poz. 95 i 96. 

103. 

28087,13

E. OBLICZENIE PODATKU                                                                                        z ,      gr  

Podstawa obliczenia podatku (po zaokr gleniu do pe nych z otych) 
Nale y wpisa  kwot  z poz. 103. 

104. 

28087 z

Obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy 
Podatek od podstawy z poz. 104; je eli wynik jest liczba ujemn  nale y 
wpisa  0. 

105. 

4499,64

Podatek 
Kwota z poz. 105. 

107. 

4499,64

F. ODLICZENIA OD PODATKU 
Podatnik 

 

                                       z ,      gr 
ma onek 

 

                                        z ,      gr

 Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne 
Suma kwot z pozycji 108 i 109 nie mo e przekroczy  kwoty z poz. 107. 

108.        

            2250,09 

109. 
                   

Podatek po odliczeniach 
Od kwoty z poz. 107 nale y odj  sum  kwot z poz. 108, 109, 112 i 113. 

114. 

2249,55

G. OBLICZENIE ZOBOWI ZANIA PODATKOWEGO                                                    z   

Podatek nale ny (po zaokr gleniu do pe nych z otych) 
Kwota z poz. 114. 

118. 

2250
Suma zaliczek pobranych przez p atników 
Suma kwot z poz. 63 i 90. 

119. 

2246

Ró nica mi dzy podatkiem nale nym a sum  zaliczek pobranych 
przez p atników DO ZAP ATY  
Od kwoty z poz. 118 nale y odj  kwot  z poz. 119. Je eli ró nica jest 
liczb  ujemn , nale y wpisa  0. 

120. 
 

4

Ró nica mi dzy sum  zaliczek pobranych przez p atników 
a podatkiem nale nym NADP ATA 
Od kwoty z poz. 119 nale y odj  kwot  z poz. 118. Je eli ró nica jest 
liczb  ujemn , nale y wpisa  0. 

121. 
 

0

C. DOCHODY / STRATY ZE RÓDE  PRZYCHODÓW 
C1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA 

ród a   
przychodów 

Przychód 
 

 

                  z ,      gr 

Koszty uzyskania 
przychodów 

 

z ,      gr

Dochód 
(b - c) 

 

                  z ,      gr

Strata 
(c - b) 

 

                  z ,      gr 

Zaliczka pobrana 
przez p atnika 

 

                            z

a b C d e f 

6. RAZEM 
 

60. 

33891,00 

61. 

1335,00
62. 

32556,00
 63. 

2246,00
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Ogólne zasady oceniania: 
 

 model odpowiedzi uwzgl dnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest cis ym wzorem 

sformu owania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zada  zamkni tych), uznaje 

si  ka d  inn  pe n  i poprawn  merytorycznie odpowied , przyznaj c za ni  maksymaln  

liczb  punktów,  

 za odpowiedzi do poszczególnych zada  przyznaje si  wy cznie pe ne punkty,  

 za zadania b d  cz ci zada  oceniane w skali 0–1, punkt przyznaje si  wy cznie 

za odpowied  w pe ni poprawn ,  

 za zadania, za które mo na przyzna  wi cej ni  jeden punkt, przyznaje si  tyle punktów, 

ile prawid owych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w schemacie 

punktowania) przedstawi  zdaj cy,  

 je eli podane w odpowiedzi informacje (równie  dodatkowe, które nie wynikaj  

z polecenia w zadaniu) wiadcz  o braku zrozumienia omawianego zagadnienia 

i zaprzeczaj  udzielonej prawid owej odpowiedzi, odpowied  tak  ocenia si  na zero 

punktów, 

 w zadaniach zamkni tych nie przyznaje si  punktu, je li zaznaczono wi cej odpowiedzi 

ni  wynika to z polecenia,  

 informacje podane w nawiasach kwadratowych maj  charakter alternatywny. 
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