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Wiedza o spoáeczeĔstwie – poziom podstawowy
Klucz punktowania odpowiedzi

Zadanie 1.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią poglądów autora
na temat koncepcji czáowieka.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie autora poglądu, iĪ czáowiek jest istotą spoáeczną.
Poprawna odpowiedĨ:
A. Arystoteles
Zadanie 2.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem pojĊü
z zakresu politologii.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie definicji paĔstwa.
Poprawna odpowiedĨ:
D. polityczna organizacja spoáeczeĔstwa, suwerenna, terytorialna i uprawniona do stosowania
przemocy
Zadanie 3.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem zasad
uczestniczenia obywateli w Īyciu publicznym.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie wáaĞciwego cenzusu wieku w odniesieniu
do czynnego prawa wyborczego w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Poprawna odpowiedĨ:
D. 18 lat
Zadanie 4.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem
kompetencji wáadzy sądowniczej.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie organu stwierdzającego waĪnoĞü wyborów
do Sejmu i Senatu w Polsce.
Poprawna odpowiedĨ:
C. Sąd NajwyĪszy
Zadanie 5.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią najwaĪniejszych
wspóáczesnych dokumentów dotyczących praw
czáowieka.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie nazwy dokumentu, na podstawie którego Europejski
Trybunaá Praw Czáowieka rozpatruje skargi.
Poprawna odpowiedĨ:
B. Konwencja o Ochronie Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci
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Zadanie 6.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem pojĊü
z zakresu socjologii.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie wyjaĞnienia pojĊcia mediacja.
Poprawna odpowiedĨ:
D. poĞredniczenie osoby bezstronnej w sporze w celu uáatwienia stronom konfliktu
osiągniĊcia porozumienia
Zadanie 7.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem pojĊü
z zakresu politologii.

0–3

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za wymienienie kaĪdego typu legitymizacji wáadzy.
Poprawne odpowiedzi:
Legitymizacja przez tradycjĊ oraz legitymizacja przez prawo, oraz legitymizacja przez
charyzmĊ.
Uwaga: Zdający moĪe uĪyü okreĞleĔ synonimicznych w odniesieniu do kaĪdego typu
legitymizacji wáadzy.
Zadanie 8.
Korzystanie z informacji

Uporządkowanie chronologiczne wydarzeĔ –
wskazanie w podanym zestawie wydarzenia
chronologicznie pierwszego (1) i ostatniego (5).

0–2

Zdający otrzymuje 1 punkt za kaĪdą poprawną odpowiedĨ.
Poprawne odpowiedzi:
A. 1
C. 5
Zadanie 9.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem zagadnieĔ
związanych z funkcjonowaniem demokracji.

0–4

Zdający otrzymuje:
x 2 punkty za wskazanie trzech czynników sprzyjających utrwalaniu demokracji
x 2 punkty za wskazanie trzech czynników stanowiących zagroĪenie dla wspóáczesnej
demokracji
x 1 punkt za wskazanie dwóch czynników sprzyjających utrwalaniu demokracji
x 1 punkt za wskazanie dwóch czynników stanowiących zagroĪenie dla wspóáczesnej
demokracji
Poprawne odpowiedzi:
Czynniki sprzyjające utrwalaniu demokracji:
3. – decentralizacja wáadzy oraz 4. – jawnoĞü Īycia publicznego, oraz 6. – zaangaĪowanie
obywateli w Īycie publiczne.
Czynniki stanowiące zagroĪenie dla wspóáczesnej demokracji:
1. – izolacja wáadzy od spoáeczeĔstwa oraz 2. – kryzys polityczny, oraz 5. – zagroĪenie wojną.
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Zadanie 10.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem zaáoĪeĔ
doktryn i ideologii politycznych.

0–4

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za podanie nazwy kaĪdej doktryny lub ideologii politycznej.
Poprawne odpowiedzi:
A. nacjonalizm
B. konserwatyzm
C. liberalizm
D. autorytaryzm lub totalitaryzm, lub faszyzm
Zadanie 11.
Korzystanie z informacji

Rozpoznanie postaci mających wpáyw na politykĊ
miĊdzynarodową na podstawie biogramów.

0–5

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za podanie kaĪdego nazwiska polityka europejskiego.
Poprawne odpowiedzi:
A. de Gaulle
B. Adenauer
C. Jelcyn
D. WaáĊsa
E. Juszczenko
Zadanie 12.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem
zagadnieĔ związanych z funkcjonowaniem
czáowieka w spoáeczeĔstwie.

0–4

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za kaĪdą poprawną odpowiedĨ.
Poprawne odpowiedzi:
A. Faász
B. Prawda
C. Faász
D. Prawda
Zadanie 13.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem
zagadnieĔ związanych z prawem.

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za kaĪdą poprawną odpowiedĨ.
Poprawne odpowiedzi:
A.
B.
C.
D.

Faász
Faász
Prawda
Prawda
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Zadanie 14.
Korzystanie z informacji

OkreĞlenie nazw systemów partyjnych na podstawie
danych ze Ĩródáa oraz wskazanie skutków wydarzeĔ
i procesów.

0–6

Zdający otrzymuje:
x po 1 punkcie za podanie nazwy kaĪdego systemu partyjnego
x po 1 punkcie za podanie skutku funkcjonowania kaĪdego systemu partyjnego w paĔstwie
Poprawne odpowiedzi:
Nazwa systemu partyjnego:
A. dwupartyjny
B. wielopartyjny
C. monopartyjny lub jednopartyjny
Przykáady poprawnych odpowiedzi:
Skutek funkcjonowania systemu partyjnego w paĔstwie, np.:
A. Rząd ma wiĊkszą szansĊ utrzymaü siĊ przez caáą kadencjĊ parlamentu i moĪe realizowaü
zamierzone cele polityczne.
B. Oddaje zróĪnicowanie poglądów politycznych spoáeczeĔstwa.
C. Funkcjonowanie w paĔstwie poáączonego aparatu „partyjno-paĔstwowego”.
Zadanie 15.
a)
Korzystanie z informacji

Nazwanie czĊĞci skáadowej Konstytucji
na podstawie jej fragmentu.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy czĊĞci skáadowej Konstytucji.
Poprawna odpowiedĨ:
Preambuáa lub wstĊp do konstytucji.
b)
Korzystanie z informacji

Wskazanie nazwy koncepcji narodu na podstawie
fragmentu Konstytucji.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie koncepcji narodu.
Poprawna odpowiedĨ:
C. polityczna koncepcja narodu
Zadanie 16.
Korzystanie z informacji

Weryfikacja sformuáowanych zdaĔ dotyczących
trybu zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie jej fragmentu.

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za kaĪdą poprawną odpowiedĨ.
Poprawne odpowiedzi:
A. Prawda
B. Faász
C. Prawda
D. Prawda
E. Faász
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Zadanie 17.
a)
Korzystanie z informacji

Wskazanie elementu procedury tworzenia rządu
na podstawie fragmentu Konstytucji.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za podanie numeru kroku w procedurze tzw. „trzech kroków”
powoáywania rządu, w którym Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady
Ministrów.
Poprawna odpowiedĨ:
Pierwszy
b)
Korzystanie z informacji

OkreĞlenie uprawnieĔ Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie fragmentu
Konstytucji.

0–2

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za podanie kaĪdego uprawnienia przysáugującego
Prezydentowi Rzeczypospolitej w kroku drugim i trzecim procedury powoáywania rządu.
Poprawne odpowiedzi:
Powoáanie Prezesa Rady Ministrów.
Odebranie przysiĊgi od nowo powoáanej Rady Ministrów.
lub
Powoáanie Prezesa Rady Ministrów i pozostaáych czáonków Rady Ministrów.
Odebranie przysiĊgi od nowo powoáanej Rady Ministrów.
Zadanie 18.
Korzystanie z informacji

Uogólnienie informacji oraz okreĞlenie funkcji
Sejmu na podstawie fragmentu Konstytucji.

0–3

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za podanie kaĪdej funkcji Sejmu zgodnie ze wskazanym
artykuáem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Poprawne odpowiedzi:
Art. 120. – ustawodawcza lub prawodawcza
Art. 209. – kreacyjna
Art. 226. – kontrolna
Zadanie 19.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem zadaĔ
oraz uprawnieĔ jednostek samorządu
terytorialnego.

0–4

Zdający otrzymuje:
x 4 punkty za szeĞü poprawnych odpowiedzi – okreĞlenie na podstawie zadaĔ realizowanych
przez samorząd terytorialny nazw rodzajów tych zadaĔ oraz nazw jednostek samorządu
terytorialnego realizujących te zadania
x 3 punkty za piĊü poprawnych odpowiedzi
x 2 punkty za cztery poprawne odpowiedzi
x 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi
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Poprawne odpowiedzi:
1. zleconym i powiat
2. wáasnym i gminĊ
lub
wáasnym i gminĊ miejską,
lub
wáasnym i gminĊ wiejską,
lub
wáasnym i gminĊ wiejską oraz miejską.
3. wáasnym i powiat
lub
wáasnym i powiat oraz miasto na prawach powiatu,
lub
wáasnym i powiat oraz powiat grodzki.
Zadanie 20.
Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem pojĊü
WiadomoĞci i rozumienie
oraz terminów związanych z funkcjonowaniem
wáadzy sądowniczej.
Zdający otrzymuje po 1 punkcie za kaĪdą poprawną odpowiedĨ.
Poprawne odpowiedzi:
1. Trybunaáy lub Trybunaá Stanu i Trybunaá Konstytucyjny
2. dwuinstancyjne
3. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
4. Apelacyjne
5. Sąd NajwyĪszy

0–5

Zadanie 21.
Rozpoznanie praw lub wolnoĞci czáowieka
naruszonych przez wáadze na podstawie podanych
0–4
informacji.
Zdający otrzymuje po 1 punkcie za rozpoznanie kaĪdego prawa lub wolnoĞci czáowieka
zapisanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaáo naruszone w opisywanych
sytuacjach.
Poprawne odpowiedzi
A. Prawo do ochrony zdrowia
lub
Prawo do czystego Ğrodowiska
B. Prawo do zgromadzeĔ
lub
Prawo do pokojowych zgromadzeĔ
C. Prawo do nauki
lub
Prawo do bezpáatnej nauki w szkoáach publicznych
D. WolnoĞü osobista
lub
Prawo do wolnoĞci osobistej
lub
Prawo do nietykalnoĞci osobistej
Korzystanie z informacji
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Zadanie 22.
a)
Korzystanie z informacji

Uogólnienie informacji zawartej w tekĞcie
publicystycznym.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wyjaĞnienie roli religii we wspóáczesnym spoáeczeĔstwie
demokratycznym.
Przykáad poprawnej odpowiedzi:
Religia sprzyja debacie na tematy najwaĪniejsze dla spoáeczeĔstwa.
lub
Religia zapobiega uboĪeniu Īycia publicznego.
b)
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem
terminów z zakresu prawa miĊdzynarodowego.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy umowy miĊdzynarodowej regulującej stosunki
paĔstwa z KoĞcioáem katolickim.
Poprawna odpowiedĨ
Konkordat
Zadanie 23.
Korzystanie z informacji

Identyfikowanie wskazanych na mapie paĔstw
oraz wykazanie siĊ znajomoĞcią etapów
rozszerzania Unii Europejskiej.

0–4

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za zidentyfikowanie kaĪdego paĔstwa na mapie
i przyporządkowanie paĔstwa do roku, w którym przystąpiáo ono do Unii Europejskiej.
Poprawne odpowiedzi:
1981 rok – Grecja
1986 rok – Hiszpania
1995 rok – Finlandia
2004 rok – WĊgry
Zadanie 24.
Korzystanie z informacji

OdróĪnienie informacji o faktach od opinii.

Zdający otrzymuje:
x 2 punkty za podanie czterech faktów
x 2 punkty za podanie czterech opinii
x 1 punkt za podanie trzech faktów
x 1 punkt za podanie trzech opinii
Poprawne odpowiedzi
Fakty: 1, 2, 3, 4, 7, 9.
Opinie: 5, 6, 8, 10.
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Zadanie 25.
a)
Korzystanie z informacji

Odczytanie danych statystycznych z tabeli.

0–2

Zdający otrzymuje:
x 1 punkt za okreĞlenie zmiany akceptacji systemu demokratycznego
x 1 punkt za przytoczenie danych liczbowych potwierdzających tĊ zmianĊ
Przykáady poprawnych odpowiedzi:
Wzrosáa akceptacja systemu demokratycznego z 52 % w roku 1992 do 62% w roku 2006.
lub
Wzrósá brak akceptacji systemu demokratycznego z 15% w roku 1992 do 18 % w roku 2006 .
Uwaga: Zdający otrzymuje 1 punkt za dane liczbowe takĪe wtedy, jeĪeli okreĞliá wzrost
akceptacji lub wzrost braku akceptacji systemu demokratycznego w punktach procentowych
lub w procentach.
b)
Korzystanie z informacji

Wskazanie przyczyn zmniejszania siĊ akceptacji
demokracji.

0–3

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za podanie kaĪdego powodu, który moĪe zmniejszaü
akceptacjĊ demokracji.
Przykáady poprawnych odpowiedzi:
OkreĞlenie przyczyn, które mogą zmniejszaü akceptacjĊ demokracji w odniesieniu do:
x aktualnych wydarzeĔ politycznych
x jakoĞci rządzenia
x etyki rządzących
x realizacji obietnic wyborczych
x stosunku wáadzy do spoáeczeĔstwa
x problemu obsadzania stanowisk paĔstwowych
x problemu korupcji
x funkcjonowania administracji
Zadanie 26.
Korzystanie z informacji

Odczytanie danych statystycznych z wykresu oraz
wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem
programów partii liberalnych i konserwatywnych.

0–6

Zdający otrzymuje:
x 1 punkt za podanie dwóch wartoĞci waĪnych dla respondenta, których aprobata najbardziej
róĪnicuje sympatyków partii A (konserwatywnej) i partii B (liberalnej)
x 1 punkt za podanie dwóch wartoĞci, którymi powinien kierowaü siĊ polityk, których
aprobata najbardziej róĪnicuje sympatyków partii A (konserwatywnej) i partii B
(liberalnej)
x po 1 punkcie za wyjaĞnienie róĪnic w stopniu aprobaty kaĪdej z dwóch wartoĞci
wybranych jako najbardziej róĪnicujące w odniesieniu do wartoĞci waĪnych dla
respondenta
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x po 1 punkcie za wyjaĞnienie róĪnic w stopniu aprobaty kaĪdej z dwóch wartoĞci
wybranych jako najbardziej róĪnicujące w odniesieniu do wartoĞci, którymi powinien
kierowaü siĊ polityk
Poprawne odpowiedzi
WartoĞci waĪne dla respondenta:
poczucie bezpieczeĔstwa oraz niezaleĪnoĞü.
WartoĞci, którymi powinien kierowaü siĊ polityk:
patriotyzm oraz doĞwiadczenie Īyciowe.
Przykáady poprawnych odpowiedzi:
WyjaĞnienie dotyczące kaĪdej z dwóch wybranych wartoĞci waĪnych dla respondenta oraz
kaĪdej z dwóch wybranych wartoĞci, którymi powinien kierowaü siĊ polityk.
x WartoĞci waĪne dla respondenta
Poczucie bezpieczeĔstwa, np.:
Elektorat partii A (konserwatywnej), w przeciwieĔstwie do elektoratu partii B (liberalnej),
stanowią ludzie ceniący sobie bardziej poczucie bezpieczeĔstwa.
NiezaleĪnoĞü, np.:
Elektorat partii B (liberalnej) stanowią ludzie ceniący sobie samodzielnoĞü, kreatywnoĞü,
wolnoĞü, co nie jest tak istotne dla elektoratu partii A (konserwatywnej).
x WartoĞci, którymi powinien kierowaü siĊ polityk
Patriotyzm, np.:
Osoby o poglądach liberalnych, sympatycy partii B (liberalnej), czĊsto czują siĊ
kosmopolitami i chociaĪ patriotyzm stanowi dla nich bardzo cenną wartoĞü, to jest ona prawie
porównywalna z taką wartoĞcią jak konsekwencja. Natomiast dla sympatyków partii A
(konserwatywnej) patriotyzm jest jedną z trzech najwaĪniejszych wartoĞci.
DoĞwiadczenie Īyciowe, np.:
Dla sympatyków partii A (konserwatywnej) biografia polityczna polityka ma bardzo istotne
znaczenie, poza tym dla osób usposobionych konserwatywnie doĞwiadczenie Īyciowe jest
toĪsame z praktyczną mądroĞcią. Maáa liczba odpowiedzi po stronie zwolenników partii B
(liberalnej) moĪe wynikaü z tego, iĪ osoby o poglądach liberalnych cenią sobie racjonalizm,
dla którego przesáanki nie wynikają z doĞwiadczenia.
Uwaga: Zdający w swoim wyjaĞnieniu powinien odnieĞü siĊ do programów politycznych
partii liberalnych i konserwatywnych lub zaáoĪeĔ doktryny (ideologii) liberalizmu
i konserwatyzmu.
Zadanie 27.
Tworzenie informacji

Pisanie wáasnego tekstu na podany temat.

0–15

Zdający otrzymuje:
x 2 punkty za przedstawienie sylwetki idealnego polityka
x po 1 punkcie za przedstawienie kaĪdej wartoĞci, którą powinien kierowaü siĊ polityk –
maksymalnie 2 punkty
x po 3 punkty za uzasadnienie, dlaczego wskazana wartoĞü zostaáa uznana za najwaĪniejszą
– maksymalnie 6 punktów
x 1 punkt za poprawną formĊ artykuáu – tytuá i podpis
x 1 punkt za spójnoĞü tekstu
x 1 punkt za komunikatywnoĞü jĊzyka
x 2 punkty za szczególne walory pracy
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