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Zadanie 1. (0–4) 
 

Obszar standardów Opis wymaga  

Wiadomo ci i rozumienie Geneza pa stwa (I.4) 

 

Poprawna odpowied : 

A. koncepcja podboju i przemocy 

B. koncepcja umowy spo ecznej 

C. koncepcja teistyczna (teologiczna) 

D. koncepcja marksistowska  

 

4 p. – za podanie czterech poprawnych elementów odpowiedzi  

1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi   

 

Zadanie 2. (0–2) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Pa stwo i demokracja (I.4 / I.5) 

 

Poprawna odpowied : 

A., D. 

 

2 p. – za wskazanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  

1 p. – za wskazanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi 

lub wi cej ni  dwóch elementów odpowiedzi  

 

Zadanie 3. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

i politycznym – notka informacyjna (II.2) 

Wiadomo ci: doktryny polityczne (I.6) 

 

Poprawna odpowied : 

feminizm  

 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi   

 

Zadanie 4. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

i politycznym – tekst popularnonaukowy i publicystyczny (II.2)

Wiadomo ci: ruchy polityczne (I.6) 

 

Poprawna odpowied : 

populizm  

 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi   
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Zadanie 5. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

i politycznym – mapa administracyjna Polski (II.2) 

Wiadomo ci: uczestnictwo w yciu politycznym (I.8) 

 

Poprawna odpowied : 

A. Kielce; 53,59% 

B. warmi sko-mazurskie; Olsztyn 

C. l skie; 42,94% 

 

3 p. – za wskazanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi (uzupe nienie trzech 

wierszy tabeli)  

1 p. – za wskazanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi (uzupe nienie jednego 

wiersza tabeli)  

0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie trzech niepoprawnych elementów odpowiedzi  

 
Zadanie 6. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty 

konstytucji (II.7) 

Wiadomo ci: konstytucyjne zasady ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej (I.7) 

 

Poprawna odpowied : 

A. Narodu  

B. Konstytucja  

C. decentralizacj  

 

3 p. – za podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  

1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi   

 

Zadanie 7. (0–4) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Procedury demokracji, formy uczestnictwa obywateli w yciu 

publicznym (I.5 / I.8)  

 

Poprawna odpowied : 

A. prawda 

B. fa sz 

C. fa sz 

D. prawda  

 

4 p. – za wskazanie czterech poprawnych elementów odpowiedzi  

1 p. – za wskazanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  
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Zadanie 8. (0–4) 

 

A., B.  

Wiadomo ci i rozumienie 

Samorz d terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej, dziedziny 

prawa (I.7 / I.9) 

C., D.  

Korzystanie z informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty 

konstytucji (II.7) 

Wiadomo ci: samorz d terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej 

(I.7) 

 

A. Poprawna odpowied :  

Posiadanie osobowo ci prawnej umo liwia zawieranie umów cywilnoprawnych, zaci ganie 

zobowi za , gmina staje si  podmiotem praw i obowi zków. 

 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi 

 

B. Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

trzy spo ród: 

gospodarka nieruchomo ciami 

ochrona rodowiska i przyrody 

gospodarka wodna 

utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego 

utrzymanie wodoci gów i zaopatrzenia w wod  

utrzymanie kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie cieków komunalnych 

utrzymanie czysto ci i porz dku oraz urz dze  sanitarnych, wysypisk 

 zaopatrzenie w energi  elektryczn  i ciepln  oraz gaz 

lokalny transport zbiorowy 

pomoc spo eczna 

 

1 p. – za podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnego lub niepoprawnych elementów 

odpowiedzi  

 

C. Poprawna odpowied :  

dochody w asne, dotacje, subwencje 

 

1 p. – za podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnego lub niepoprawnych elementów 

odpowiedzi  

 

D. Poprawna odpowied :  

Je eli rada gminy ra co narusza Konstytucj  lub ra co narusza ustawy 

 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi 
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Zadanie 9. (0–4) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Organy w adzy Rzeczypospolitej Polskiej (I.7) 

 
Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 
A. dwa spo ród:  

zarz dzanie wyborów i zwo ywanie pierwszego posiedzenia obu izb 
prawo przekazania Sejmowi ustawy do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto zawieszaj ce) 
prawo skrócenia kadencji Sejmu 
wyst powanie z wnioskiem do Sejmu o powo anie prezesa NBP 
prawo zwracania sie do Trybuna u Konstytucyjnego o zbadanie zgodno ci ustaw 
z konstytucj  

B. dwa spo ród:  
powo ywanie rz du 
dokonywanie zmian w sk adzie rz du 
zwo ywanie w sprawach szczególnej wagi Rady Gabinetowej 
wyst pienie z wnioskiem do Sejmu o poci gni cie cz onka Rady Ministrów 
do odpowiedzialno ci przed Trybuna em Stanu 
 

4 p. – za podanie czterech poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi 
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  

 
Zadanie 10. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Organy w adzy Rzeczypospolitej Polskiej (I.7) 

 
Poprawna odpowied : 
B.  
 

1 p. – za podkre lenie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podkre lenie niepoprawnej odpowiedzi lub wi cej ni  jednej 
odpowiedzi   

 
Zadanie 11. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Organy w adzy Rzeczypospolitej Polskiej (I.7) 

 
Poprawna odpowied : 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Rzeczypospolitej / RP) 
 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  
 

Zadanie 12. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 
Rozpoznawanie wa nych postaci ycia publicznego (II.4) 

Wiadomo ci: organy w adzy Rzeczypospolitej Polskiej (I.7) 

 
Poprawna odpowied : 
Hanna Suchocka  
 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  
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Zadanie 13. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Organy w adzy Rzeczypospolitej Polskiej, s dy i trybuna y (I.7 
/ I.10) 

 
Poprawna odpowied : 
A. Prezes Naczelnego S du Administracyjnego 
B. Prezes Trybuna u Konstytucyjnego 
C. Prezes Najwy szej Izby Kontroli  

 
3 p. – za przyporz dkowanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za przyporz dkowanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi 
0 p. – za brak odpowiedzi, przyporz dkowanie wszystkich niepoprawnych elementów 

odpowiedzi  
 

Zadanie 14. (0–4) 
 

Korzystanie z informacji 

Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych – fragmenty 
konstytucji (II.7) 

Wiadomo ci: konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ród a 
prawa (I.7 / I.9)  

 
Poprawna odpowied : 
A. Rada Ministrów RP (rz d) 
B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Rzeczypospolitej / RP) 
C. Sejm – wi kszo  kwalifikowana; Senat – wi kszo  bezwzgl dna 

 
4 p. – za podanie czterech poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi 
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  

 
Zadanie 15. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Obywatel wobec prawa (I.12)  

 
Poprawna odpowied : 
A. fa sz 
B. prawda 
C. prawda  

 
3 p. – za wskazanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za wskazanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  

 
Zadanie 16. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie ród a prawa (I.9) 

 
Poprawna odpowied : 
B.  

 
1 p. – za podkre lenie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podkre lenie niepoprawnej odpowiedzi lub wi cej ni  jednej 
odpowiedzi   
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Zadanie 17. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Dziedziny prawa (I.9) 

 
Poprawna odpowied : 
A. karne 
B. administracyjne 
C. cywilne  
 

3 p. – za przyporz dkowanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za przyporz dkowanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, przyporz dkowanie wszystkich niepoprawnych elementów 

odpowiedzi  
 
Zadanie 18. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Prawa cz owieka (I.11) 

 
Poprawna odpowied : 
A. prawa i wolno ci socjalne, gospodarcze i kulturalne 
B. prawa i wolno ci polityczne 
C. prawa i wolno ci osobiste  
 

3 p. – za przyporz dkowanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za przyporz dkowanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, przyporz dkowanie wszystkich niepoprawnych elementów 

odpowiedzi  
 
Zadanie 19. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Instytucje i funkcjonowanie Unii Europejskiej (I.14)  

 
Poprawna odpowied : 
A. Europejska Wspólnota W gla i Stali 
B. Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Energii Atomowej  

 
3 p. – za podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  

 
Zadanie 20. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji 

Lokalizacja wa nych postaci ycia publicznego w czasie 
i przestrzeni, korzystanie ze róde  informacji o yciu 
politycznym – fotografia (II.4) 

Wiadomo ci: stosunki mi dzynarodowe (I.15)  

 
Poprawna odpowied : 
A. Nicolas Sarkozy 
B. Francja (Republika Francuska) 
C. Prezydent  

 

3 p. – za podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  
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Zadanie 21. (0–4) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

i politycznym – mapa polityczna Europy i notki informacyjne 

(II.2) 

Wiadomo ci: organizacje mi dzynarodowe, stosunki 

mi dzynarodowe (I.15)  

 

Poprawna odpowied : 
Rosja, nr 1 
Turcja, nr 8 
Szwajcaria, nr 4 
Ukraina, nr 6 
 

4 p. – za podanie czterech poprawnych elementów odpowiedzi (nazw pa stw i ich 
numerów na mapie)  

1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi (nazwy pa stwa i jego 
numeru na mapie) 

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  

 

Zadanie 22. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

i politycznym – tekst publicystyczny (II.2) 

Wiadomo ci: stosunki mi dzynarodowe, problemy 

wspó czesnego wiata (I.15 / I.16)  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

A. Autor uwa a, e jest to nieskuteczna forma, gdy  nie ma przyk adów wiadcz cych 

o skuteczno ci, s  przeciwne – Irak, a embargo nie wp ywa na zmian  polityki pa stwa. 
 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi (oceny wraz z uzasadnieniem) 
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  

 

B. dwa spo ród: 
wprowadzenie embarga uderza w obywateli, a nie w rz dz cych 
ekonomia wyzwala w spo ecze stwach mechanizmy demokratyczne 
zmniejsza ryzyko wybuchu konfliktu 
wp ywa na z agodzenie polityki prowadzonej przez dyktatury 

 

1 p. – za wskazanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie niepoprawnego lub niepoprawnych elementów 

odpowiedzi  
 

C. Embargo to zakaz eksportu towarów z danego pa stwa lub importu towarów do danego 

pa stwa. 

 
1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  
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Zadanie 23. (0–2) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Instytucje Unii Europejskiej (I.14)  

 
Poprawna odpowied : 
A. Komisja Europejska 
B. Parlament Europejski  

 
2 p. – za podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  

 

Zadanie 24. (0–3) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Funkcjonowanie Unii Europejskiej, stosunki mi dzynarodowe 
(I.14 / I.15)  

 
Poprawna odpowied : 
A. prawda 
B. fa sz 
C. prawda 
 

3 p. – za wskazanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za wskazanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  

 
Zadanie 25. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 
i politycznym – tekst publicystyczny (II.2) 

Wiadomo ci: nacjonalizm, stosunki mi dzynarodowe (I.3 / 
I.15))  

 
Poprawna odpowied : 
A. Nacjonalizm pe ni  rol  pozytywn . 
B. „Pod jego sztandarem zarówno przynoszono wolno , jak i j  odbierano”.  

 
2 p. – za wskazanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za wskazanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  

 
Zadanie 26. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 
i politycznym – dane z bada  opinii publicznej w formie 
wykresu s upkowego (II.2) 

Wiadomo ci: naród, kultura polityczna (I.3 / I.6) 

 
Poprawna odpowied : 
34% 
 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie niepoprawnej odpowiedzi  
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Zadanie 27. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Instytucje ycia spo ecznego, ideologie (I.1 / I.6)  

 
Poprawna odpowied : 
A. 
 

1 p. – za podkre lenie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podkre lenie niepoprawnej odpowiedzi lub wi cej ni  jednej 
odpowiedzi   

 
Zadanie 28. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 
i politycznym – dane z bada  opinii publicznej w formie 
wykresów ko owych (II.2) 

Wiadomo ci: problemy spo ecze stwa polskiego, kultura 
polityczna (I.2 / I.6) 

 
Poprawna odpowied : 
A. parytet  

 
1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  

 
B. Kobiety zgadzaj  si  na parytety cz ciej ni  m czy ni. 

Mieszka cy wsi zgadzaj  si  cz ciej ni  mieszka cy du ych miast. 
Uznaje si  tak e zapisy oddaj ce powy szy sens. 
 
1 p. – za wskazanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie niepoprawnego lub niepoprawnych elementów 

odpowiedzi  
 
C. Zgoda na parytety jest odwrotnie proporcjonalna do wykszta cenia. 

Uznaje si  tak e zapis oddaj cy powy szy sens. 
 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  
 

Zadanie 29. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

Rozpoznawanie problemów spo ecznych Polski, korzystanie 

ze róde  informacji o yciu spo ecznym i politycznym – 

rysunek satyryczny (II.6 / II.2) 

Wiadomo ci: problemy spo ecze stwa polskiego (I.2) 

 

Poprawna odpowied : 

D. 

 

1 p. – za podkre lenie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podkre lenie niepoprawnej odpowiedzi lub wi cej ni  jednej 
odpowiedzi   
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Zadanie 30. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

i politycznym – dane z bada  opinii publicznej w formie 

tabelarycznej (II.2) 

Wiadomo ci: problemy spo ecze stwa polskiego, kultura 

polityczna (I.2 / I.6) 

 

Poprawna odpowied : 

A. Poczucie bezpiecze stwa w najbli szej okolicy jest wi ksze ni  w kraju. 
Uznaje si  tak e zapis oddaj cy powy szy sens. 

 
1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  

 

B. tendencja wzrostowa  

 
1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  

 

Zadanie 31. (0–4) 
 

A., B.  

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym – dane 

statystyczne i tekst interpelacji (II.2) 

Wiadomo ci: problemy spo ecze stwa polskiego, organy 

w adzy Rzeczypospolitej Polskiej (I.2 / I.7) 

C.  

Wiadomo ci i rozumienie 

Problemy spo ecze stwa polskiego, organy w adzy 

Rzeczypospolitej Polskiej (I.2 / I.7) 

 

Poprawna odpowied : 

A. W latach 2000–2003 tendencja rosn ca, a w latach 2003–2008 tendencja malej ca. 
 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi (dwóch tendencji) 
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  
 

B. S  niepe ne, poniewa  nie obejmuj  one wszystkich przest pstw pope nionych w kraju 

(obejmuj  one tylko przest pstwa ujawnione przez Policj ). 
Uznaje si  tak e zapis oddaj cy powy szy sens. 

 
1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi (oceny z uzasadnieniem) 

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  

 

C. GUS – G ówny Urz d Statystyczny 

CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne 

 

2 p. – za podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  

1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  
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Zadanie 32. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji 

Odró nianie informacji o faktach od opinii, korzystanie 
ze róde  informacji o yciu spo ecznym i politycznym (II.4 / 
II.2) 

Wiadomo ci: problemy spo ecze stwa polskiego, organy 
w adzy Rzeczypospolitej Polskiej, problemy wspó czesnego 
wiata (I.2 / I.7 / I.16)  

 
Poprawna odpowied : 
A., B. 

 
2 p. – za wskazanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za wskazanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi 

lub wi cej ni  dwóch elementów odpowiedzi 
 
Zadanie 33. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 
i politycznym – tekst publicystyczny (II.2) 

Wiadomo ci: organizacje mi dzynarodowe, problemy 
wspó czesnego wiata (I.15 / I.16) 

 
Poprawna odpowied : 
A. 1949  
B. Je eli które  z pa stw (lub kilka pa stw) nale cych do NATO zostanie zaatakowane przez 
obce pa stwo, uzyska ono pomoc ze strony pa stw, gdy  zobligowane s  one do jej 
udzielenia. 
C. Atak na World Trade Center (Al-Kaidy na USA) 

W punkcie B. i C. uznaje si  tak e zapisy oddaj ce powy szy sens. 
 
3 p. – za podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  
 

Zadanie 34. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 
i politycznym – tekst publicystyczny (II.2) 

Wiadomo ci: problemy wspó czesnego wiata, problemy 
spo ecze stwa polskiego (I.16 / I.2) 

 
Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 
A. zamieszkiwanie licznej mniejszo ci muzu ma skiej  
B. Z punktu widzenia tolerancji dzia ania te nale y oceni  negatywnie. Ograniczenie 
przyjmowania osób z pa stw islamskich zosta oby oparte na stereotypie muzu manina-
terrorysty.  
 

2 p. – za podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  
1 p. – za podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  
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Zadanie 35. (0–15) 
 

Tworzenie informacji 

Formu owanie wypowiedzi pisemnej zawieraj cej: ocen  procesów 
politycznych i wskazanie propozycji rozwi za  problemów  

(III.1 / III.3 / III.5) 

Korzystanie z informacji: wskazywanie przyczyn i skutków 
procesów politycznych, rozpoznawanie problemów kraju, 
korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym i politycznym 
(II.5 / II.6 / II.2) 

Wiadomo ci: problemy spo ecze stwa polskiego, stosunki 
mi dzynarodowe, Polska w Europie, ustrój Rzeczypospolitej 
Polskiej (I.2 / I.7 / I.13 / I.15) 

 

Temat: Scharakteryzuj, uwzgl dniaj c wp yw sytuacji mi dzynarodowej, kwesti  

bezpiecze stwa wewn trznego Polski i zaproponuj dzia ania maj ce na celu jego 

popraw . Odwo aj si  do materia ów ród owych z zada  30–34. 

 

Charakterystyka kwestii bezpiecze stwa wewn trznego Polski z uwzgl dnieniem 

wp ywu sytuacji mi dzynarodowej w dziedzinach: (0–10) 

bezpiecze stwo wojskowe (w tym rola NATO) 

zagro enie terroryzmem 

przest pczo  

bezpiecze stwo energetyczne 

bezpiecze stwo ekologiczne 

bezpiecze stwo cybernetyczne 

bezpiecze stwo socjalne 

ad polityczny 
 

2 p. – za pe n  charakterystyk  jednej dziedziny bezpiecze stwa wewn trznego  

1 p. – za niepe n  charakterystyk  jednej dziedziny bezpiecze stwa wewn trznego  

 
Propozycja dzia a  na rzecz poprawy bezpiecze stwa wewn trznego Polski (0–3) 
Przyk adowe formy dzia a :  

zwi kszenie rodków na dzia anie s u b specjalnych 

priorytet w dzia aniu policji w postaci zwalczania przest pczo ci zorganizowanej 

prace na rzecz bardziej znacz cego wykorzystania gazu upkowego 

 

2 p. – za jedn  propozycj  dzia a  wraz z omówieniem  

1 p. – za jedn  propozycj  dzia a  bez omówienia  

 

Wykorzystanie materia ów ród owych (0–1) 

 

1 p. – za poprawne powo anie si  na minimum dwa materia y ród owe  

 

Poprawny j zyk i forma wypowiedzi (0–1) 

 

1 p. – za prac  napisan  j zykiem w pe ni komunikatywnym, z uporz dkowanym, 

logicznym wywodem  
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