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Cz  I. 
 
Zadanie 1. (0–1) 
 

Obszar standardów Opis wymaga  

Wiadomo ci i rozumienie 
Instytucje ycia spo ecznego, procesy spo eczne, warto ci 
spo eczne (I.P.1 / I.R.1 / I.R.2) 

 

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 2. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Instytucje ycia spo ecznego, procesy spo eczne, dynamika 
przemian spo ecze stwa polskiego (I.P.1 / I.R.1 / I.R.3) 

 

Poprawna odpowied : 
A. spo ecze stwo informacyjne (ponowoczesne / wiedzy / poprzemys owe / postindustrialne) 
B. spo ecze stwo przemys owe (industrialne) 
C. spo ecze stwo stanowe (feudalne) 
 

1 p. – za podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnego elementu lub niepoprawnych 

elementów odpowiedzi   
 
Zadanie 3. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Struktura i przemiany spo ecze stwa polskiego, zagadnienia 
narodowo ciowe (I.P.1 / I.P.3 / I.R.3) 

 

Poprawna odpowied : 
A. Kaszubi 
B. Niemcy 
C. Karaimi 
 

1 p. – za przyporz dkowanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, przyporz dkowanie niepoprawnego elementu lub 

niepoprawnych elementów odpowiedzi   
 
Zadanie 4. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Historyczne i wspó czesne formy pa stwa, partie polityczne 
(I.R.4 / I.P.6) 

 

Poprawna odpowied : 
A. system partii hegemonicznej 
B. system dwupartyjny  
C. system monopartyjny  

 

1 p. – za przyporz dkowanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi 
0 p. – za brak odpowiedzi, przyporz dkowanie niepoprawnego elementu lub 

niepoprawnych elementów odpowiedzi  
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Zadanie 5. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

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

Wiadomo ci: konstytucja i zasady ustrojowe Rzeczypospolitej 
Polskiej (I.P.7 / I.R.7 

 
Poprawna odpowied : 
A. Narodu  
B. decentralizacj  
 

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

elementów odpowiedzi   
 

Zadanie 6. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie Formy uczestnictwa obywateli w yciu publicznym (I.P.8) 
 

Poprawna odpowied : 
A. konstytucyjne  
B. 2003 
 

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

elementów odpowiedzi   
 
Zadanie 7. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu politycznym – mapy 
administracyjne Polski (II.P.2) 

Wiadomo ci: historyczne i wspó czesne formy pa stw, ustrój 
Rzeczypospolitej Polskiej (I.R.4 / I.P.7) 

 
Poprawna odpowied : 
A. – 1  
B. – 3  
C. – 2 

 
1 p. – za przyporz dkowanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi 
0 p. – za brak odpowiedzi, przyporz dkowanie niepoprawnego elementu lub 

niepoprawnych elementów odpowiedzi  
 
Zadanie 8. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Organy w adzy Rzeczypospolitej Polskiej i ich 
funkcjonowanie (I.P.7 / I.R.7) 

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

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

elementów odpowiedzi  
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Zadanie 9. (0–2) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Organy w adzy Rzeczypospolitej Polskiej i ich 

funkcjonowanie (I.P.7 / I.R.7) 

 

Poprawna odpowied : 

trzy spo ród:  

ukonstytuowanie si  nowego Sejmu RP 

wyra enie przez Sejm RP wotum nieufno ci Radzie Ministrów RP 

nieuchwalenie przez Sejm RP wotum zaufania dla Rady Ministrów  

rezygnacja (podanie si  do dymisji przez) Prezesa Rady Ministrów RP  

mier  Prezesa Rady Ministrów RP 

 

2 p. – za podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  

1 p. – za podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  

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

 

Zadanie 10. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Funkcjonowanie organów w adzy i ród a prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej (I.P.9 / I.R.7) 

 

Poprawna odpowied : 

stan wojenny 

 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  

 

Zadanie 11. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

Rozpoznawanie wa nych postaci ycia publicznego, korzystanie 

ze róde  informacji o yciu politycznym – notki informacyjne 

(II.P.4 / II.P.2) 

Wiadomo ci: organy w adzy Rzeczypospolitej Polskiej i ich 

funkcjonowanie (I.P.7 / I.R.7)  

 

Poprawna odpowied : 

A. Tadeusz Mazowiecki  

B. Hanna Suchocka 

C. Waldemar Pawlak 

 

1 p. – za przyporz dkowanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi 

0 p. – za brak odpowiedzi, przyporz dkowanie niepoprawnego elementu lub 
niepoprawnych elementów odpowiedzi  
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Zadanie 12. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
ród a i zasady tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej 

(I.P.9 / I.R.8) 

 

Poprawna odpowied : 

A. konstytucjonalizmem (nadrz dno ci  konstytucji) 

B. akty prawa miejscowego 
 

1 p. – za podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  

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

elementów odpowiedzi  
 
Zadanie 13. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
ród a i zasady tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej 

(I.P.9 / I.R.8) 

 
Poprawna odpowied : 
1. Inicjatywa ustawodawcza 

3. Uchwalenie ustawy przez Sejm 
7. Og oszenie ustawy w Dzienniku Ustaw RP  
 

1 p. – za podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  
0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnego elementu lub niepoprawnych 

elementów odpowiedzi  

 

Zadanie 14. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Organy w adzy Rzeczypospolitej Polskiej i ich 
funkcjonowanie, obywatel wobec prawa (I.P.7 / I.R.7 / I.P.12) 

 
Poprawna odpowied : 
A. Prezes Naczelnego S du Administracyjnego  
B. Prezes Najwy szej Izby Kontroli 
 

1 p. – za przyporz dkowanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi 
0 p. – za brak odpowiedzi, przyporz dkowanie niepoprawnego elementu lub 

niepoprawnych elementów odpowiedzi  

 

Zadanie 15. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Prawa cz owieka i procedury ich ochrony, organizacje 

i instytucje mi dzynarodowe (I.R.9 / I.P.11 / I.P.15) 

 

Poprawna odpowied : 

A. – 3  

B. – 4  

C. – 2 

 

1 p. – za przyporz dkowanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi 
0 p. – za brak odpowiedzi, przyporz dkowanie niepoprawnego elementu lub 

niepoprawnych elementów odpowiedzi  
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Zadanie 16. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Polska w Europie, organizacje mi dzynarodowe (I.P.13 / 

I.P.15) 

 

Poprawna odpowied : 

B., C. 

 

1 p. – za wskazanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie niepoprawnego elementu lub niepoprawnych 

elementów odpowiedzi oraz wi cej ni  dwóch elementów odpowiedzi  

 

Zadanie 17. (0–1) 
 

Wiadomo ci i rozumienie 
Rozwój zjednoczonej Europy, dzia anie Unii Europejskiej, 

prawo wspólnotowe (I.R.11 / I.P.14 / I.P.9) 

 

Poprawna odpowied : 

A. fa sz 

B. prawda  

C. prawda 

 

1 p. – za wskazanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie niepoprawnego elementu lub niepoprawnych 

elementów odpowiedzi  

 

Zadanie 18. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu politycznym – mapa 

polityczna Europy i notki informacyjne (II.P.2) 

Wiadomo ci: szanse i bariery rozwoju Europy, kwestia 

narodowo ciowa, wspó czesne formy pa stw (I.R.11 / I.P.3 / 

I.R.4) 

 

Poprawna odpowied : 

A. Belgia (Królestwo Belgii) 6 

B. Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Pó nocnej / Zjednoczone Królestwo) 

5 

C. Hiszpania (Królestwo Hiszpanii) 2 

 

2 p. – za podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi (nazw pa stw i ich numerów 

na mapie)  

1 p. – za podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi (nazw pa stw i ich numerów 

na mapie)  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnych elementów odpowiedzi  
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Cz  II. 

 
Zadanie 19. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

i politycznym, analiza stanowisk w debacie publicznej (II.P.2 / 

II.R.2) 

Wiadomo ci: szanse i bariery rozwoju Europy, Polska 

w Europie, kultura polityczna (I.R.11 / I.P.13 / I.P.6) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

A. Problem ukazany przez autora rysunku polega na po o eniu Polski mi dzy dwoma 

mocarstwami, co jest dla niej pewnym zagro eniem. Przyk adem takiego zagro enia jest 

budowa przez Niemcy i Rosj  tzw. gazoci gu pó nocnego biegn cego po dnie Ba tyku z Rosji 

do Niemiec z pomini ciem Polski.  

 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi (wyja nienie z odwo aniem si  do wydarzenia)  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  

 

B. Wizja autora rysunku oddaje przekonanie wi kszo ci respondentów wyra one w badaniu 

CBOS-u, gdy  w ca ym okresie 1990–2010 najwi kszy odsetek ankietowanych uwa a  Rosj  

(w 1990 r. – ZSRR) i Niemcy za pa stwa, których „Polska powinna si  najbardziej obawia ”. 

W przypadku Rosji by o to 25–59% wskaza , a w przypadku Niemiec 17–88% wskaza . 

 

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

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  

 

Zadanie 20. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji 
Czytanie ze zrozumieniem przepisów prawnych (II.P.7) 

Wiadomo ci: organizacje mi dzynarodowe, konflikty 

we wspó czesnym wiecie (I.P.15 / I.P.16) 

 

Poprawna odpowied : 

A. 1, 3  

 

1 p. – za wskazanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie niepoprawnego elementu lub niepoprawnych 

elementów odpowiedzi  

 

B. Atak na World Trade Center (Al-Kaidy na USA) z 11 wrze nia 2001 roku. 

Uznaje si  tak e zapis oddaj cy powy szy sens. 

 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnej odpowiedzi  
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Zadanie 21. (0–2) 
 

A. Wiadomo ci i rozumienie Wyzwania wspó czesno ci, konflikty (I.R.13 / I.P.16)  

B. Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

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

Wiadomo ci: szanse zjednoczonej Europy, organizacje 

mi dzynarodowe (I.R.11 / I.P.15) 

 

A. Poprawna odpowied :  

Abchazja 

Osetia Po udniowa 

 

1 p. – za podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnego elementu b d  niepoprawnych 

elementów odpowiedzi  

 

B. Przyk ad poprawnej odpowiedzi:  

NATO stabilizuje sytuacj  w Europie. 

NATO wygasza spory mi dzy cz onkami Sojuszu: grecko-tureckie, w giersko-s owackie 

i w giersko-rumu skie. 

NATO swoim presti em chroni pa stwa ba tyckie przed Rosj . 

 

1 p. – za wskazanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie niepoprawnego elementu b d  niepoprawnych 

elementów odpowiedzi  

 

Zadanie 22. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

i politycznym – dane z bada  opinii publicznej w formie 

wykresu liniowego (II.P.2) 

Wiadomo ci: problemy spo ecze stwa polskiego, kultura 

polityczna (I.P.2 / I.P.6) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

W latach 2003-2009 z 61 do 73% wzrós  odsetek respondentów, którzy twierdzili, 

e „nie istnieje” zagro enie dla niepodleg o ci Polski. 

W latach 2003-2009 z 50 do 58% wzrós  odsetek respondentów, którzy twierdzili, 

e w stosunkach z innymi krajami Polska „raczej niewystarczaj co” zabezpiecza swoje 

interesy. 

 

1 p. – za podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi (dwóch wniosków) 

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnego elementu b d  niepoprawnych 

elementów odpowiedzi  
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Zadanie 23. (0–2) 
 

A. Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

i politycznym – dane statystyczne (II.P.2) 

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

B. Tworzenie informacji  
Ocena procesów spo ecznych i politycznych (III.P.1)  

Wiadomo ci: instytucje ycia spo ecznego (I.P.1)  

 

A. Poprawna odpowied : 

A. prawda 

B. fa sz 

C. prawda  

 

1 p. – za wskazanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie niepoprawnego elementu lub niepoprawnych 

elementów odpowiedzi  

 

B. Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

argument za – profesjonalizm 

argument przeciwko – spadek liczebno ci armii 

 

1 p. – za podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie niepoprawnego elementu b d  niepoprawnych 

elementów odpowiedzi  

 

Zadanie 24. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym 

i politycznym – tekst strategii politycznej (II.P.2) 

Wiadomo ci: zasady polskiej polityki zagranicznej, szanse 

i bariery rozwoju Europy (I.R.12 / I.R.11) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

uzale nienie Polski od dostaw surowców energetycznych z jednego ród a 

za amanie procesu integracji Europy  

zorganizowany terroryzm mi dzynarodowy 

 

1 p. – za wskazanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, wskazanie niepoprawnego elementu b d  niepoprawnych 

elementów odpowiedzi  
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Cz  III. 

 
Zadanie 25. (0–20) 
 

Temat 1: Rozwa , czy Polska jest krajem bezpiecznym w stosunkach 

mi dzynarodowych, uwzgl dniaj c aspekt polityczno-wojskowy i ekonomiczny.  
 

Tworzenie informacji 

Formu owanie wypowiedzi pisemnej zawieraj cej: charakterystyk  

dylematów ycia zbiorowego we wspó czesnej Polsce, ocen  

procesów politycznych i dzia a  w adz oraz w asne stanowisko 

w sprawach publicznych (III.R.1 / III.P.1 / III.P.2 / III.P.4 / III.P.5) 

Korzystanie z informacji: wskazywanie przyczyn i skutków 

procesów politycznych, rozpoznawanie problemów kraju, 

korzystanie ze róde  informacji o yciu spo ecznym i politycznym 

oraz krytyczna analiza materia ów ród owych i stanowisk 

w debacie publicznej (II.R.1 / II.R.2 / II.P.2 / II.P.5 / II.P.6) 

Wiadomo ci: zasady polskiej polityki zagranicznej, szanse i bariery 

rozwoju Europy, Polska w Europie, stosunki mi dzynarodowe 

(I.R.12 / I.R.11 / I.P.13 / I.P.15) 

 

Kryteria oceniania  
 

Rozwa enie, czy Polska jest krajem bezpiecznym w stosunkach mi dzynarodowych 

w aspekcie polityczno-wojskowym (0–10) 

Przyk adowe kwestie: 

cz onkostwo Polski w NATO, w tym kwestie partnerstwa wschodniego 

stosunki z Rosj  

udzia  Polski w operacjach pokojowych w krajach uznawanych za wspieraj ce terroryzm 

cz onkostwo w UE, w tym dzia ania Polski w orbicie dawnej WPZiB 

umowy mi dzynarodowe z s siadami Polski, w tym w sprawie granic 

dzia ania Polski w ramach Grupy Wyszehradzkiej 

dzia ania Polski w ramach Trójk ta Weimarskiego 

dzia ania Polski na rzecz wsparcia demokratyzacji obszaru postradzieckiego 

stosunki sojusznicze z USA 
 

10 p. – za pe n  charakterystyk  pi ciu ró norodnych kwestii dotycz cych 

bezpiecze stwa Polski w aspekcie polityczno-wojskowym   

2 p. – za pe n  charakterystyk  jednej kwestii dotycz cej bezpiecze stwa Polski 

w aspekcie polityczno-wojskowym  

1 p. – za niepe n  charakterystyk  jednej kwestii dotycz cej bezpiecze stwa Polski 

w aspekcie polityczno-wojskowym  
 

Rozwa enie, czy Polska jest krajem bezpiecznym w stosunkach mi dzynarodowych 

w aspekcie ekonomicznym (0–6) 

Przyk adowe kwestie: 

cz onkostwo w UE i wynikaj ce z niego kwestie gospodarcze, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem wspólnego rynku 

cz onkostwo w OECD 

rola MFW 

bezpiecze stwo energetyczne 
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6 p. – za pe n  charakterystyk  trzech ró norodnych kwestii dotycz cych bezpiecze stwa 

Polski w aspekcie ekonomicznym   

3 p. – za pe n  charakterystyk  cz onkostwa w UE w kwestii bezpiecze stwa Polski 

w aspekcie ekonomicznym   

2 p. – za pe n  charakterystyk  innej kwestii dotycz cej bezpiecze stwa Polski 

w aspekcie ekonomicznym  

1 p. – za niepe n  charakterystyk  jednej kwestii dotycz cej bezpiecze stwa Polski 

w aspekcie ekonomicznym  
 

Wykorzystanie materia ów ród owych (0–2) 
 

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

1 p. – za poprawne powo anie si  na jeden materia  ród owy  
 

Poprawny j zyk wypowiedzi (0–1) 
 

1 p. – za prac  napisan  j zykiem w pe ni komunikatywnym 
 

Poprawna forma wypowiedzi (0–1) 
 

1 p. – za prac  z uporz dkowanym, logicznym wywodem i w a ciw  struktur   
 

Temat 2: Scharakteryzuj rol  Organizacji Paktu Pó nocnoatlantyckiego w stosunkach 

mi dzynarodowych po 1989 roku.  
 

Tworzenie informacji 

Formu owanie wypowiedzi pisemnej zawieraj cej: charakterystyk  

dylematów ycia zbiorowego we wspó czesnym wiecie, ocen  

procesów politycznych i dzia a  w adz (III.R.1 / III.P.1 / III.P.4 / 

III.P.5) 

Korzystanie z informacji: wskazywanie przyczyn i skutków 

procesów politycznych, rozpoznawanie problemów wiata, 

lokalizacja wa nych wydarze  w czasie, korzystanie ze róde  

informacji o yciu spo ecznym i politycznym oraz krytyczna analiza 

materia ów ród owych (II.R.1 / II.P.2 / II.P.4 / II.P.5 / II.P.6) 

Wiadomo ci: wyzwania wspó czesno ci, szanse i bariery rozwoju 

Europy, stosunki mi dzynarodowe, konflikty (I.R.13 / I.R.11 / I.P.15 

/ I.P.16) 

 

Kryteria oceniania  
 

Charakterystyka roli NATO w stosunkach mi dzynarodowych po 1989 roku (0–16)  

Przyk adowe kwestie: 

demonta  uk adu dwubiegunowego 

zapewnienie bezpiecze stwa pa stwom-cz onkom NATO 

operacje pokojowe z mandatu RB ONZ 

kwestia operacji militarnych w tzw. obronie praw mniejszo ci (operacja w Serbii) 

kwestia walki z re imami wspieraj cymi terroryzm (np. operacja w Afganistanie) 

NATO jako mechanizm bezpiecze stwa krajów Europy (np. tarcza antyrakietowa) 

NATO jako narz dzie demokratyzacji 

NATO jako narz dzie kreacji adu jednobiegunowego przez USA 
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Egzamin maturalny z wiedzy o spo ecze stwie 

Kryteria oceniania odpowiedzi – poziom rozszerzony 
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16 p. – za pe n  charakterystyk  o miu ró norodnych kwestii dotycz cych roli NATO 

w stosunkach mi dzynarodowych po 1989 roku 

2 p. – za pe n  charakterystyk  jednej kwestii dotycz cej roli NATO w stosunkach 

mi dzynarodowych po 1989 roku  

1 p. – za niepe n  charakterystyk  jednej kwestii dotycz cej roli NATO w stosunkach 

mi dzynarodowych po 1989 roku  

 

Wykorzystanie materia ów ród owych (0–2) 

 

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

1 p. – za poprawne powo anie si  na jeden materia  ród owy  

 

Poprawny j zyk wypowiedzi (0–1) 

 

1 p. – za prac  napisan  j zykiem w pe ni komunikatywnym 

 

Poprawna forma wypowiedzi (0–1) 
 

1 p. – za prac  z uporz dkowanym, logicznym wywodem i w a ciw  struktur  
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