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Zadanie 1.  

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem typów
zbiorowo ci. 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie typu zbiorowo ci, których cz onków cz trwa e
wi zi emocjonalne.
Poprawna odpowied :
C. wspólnota

Zadanie 2.  

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem modelu
pa stwa liberalnego. 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie koncepcji pa stwa jako „stró a nocnego”.
Poprawna odpowied :
A. pa stwo nie ingeruje w funkcjonowanie gospodarki

Zadanie 3.  

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem relacji
mi dzy organami w adzy. 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie dzia ania podejmowanego przez Sejm w procedurze
tzw. „trzech kroków” tworzenia rz du.
Poprawna odpowied :
D. Nakazuje sejmowi wybra Prezesa Rady Ministrów.

Zadanie 4.  

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem relacji
mi dzy strukturami Unii Europejskiej. 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie najwy szej instytucji politycznej nadrz dnej
w stosunku do organów Wspólnot Europejskich.
Poprawna odpowied :
B. Rada Europejska

Zadanie 5.  

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem
kompetencji Zgromadzenia Narodowego. 0–3

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za wymienienie ka dego konstytucyjnego przypadku, kiedy
wspólne obrady Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uznaje si za posiedzenie
Zgromadzenia Narodowego.

Przyk ady poprawnych odpowiedzi:
Odebranie przysi gi od nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej.
Wys uchanie or dzia Prezydenta Rzeczypospolitej.
Uznanie trwa ej niezdolno ci Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urz du
ze wzgl du na stan zdrowia.
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Zadanie 6.  

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji z wykresu. 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi dotycz ce usytuowania ugrupowa
i partii politycznych w Polsce na skali konserwatyzmu i liberalizmu.
Poprawna odpowied :
A. Fa sz
B. Prawda
C. Prawda

Zadanie 7.  

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem poj
z zakresu socjologii. 0–2

Zdaj cy otrzymuje:
2 punkty za podanie trzech poprawnych poj
1 punkt za podanie dwóch poprawnych poj

Poprawne odpowiedzi:
A. socjalizacja
B. anomia
C. konformizm

Zadanie 8.  
a)

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem poj
z zakresu polityki. 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie poj cia – konstruktywne wotum nieufno ci.
Przyk ad poprawnej odpowiedzi:
Jednoczesne wyra enie przez Sejm wotum nieufno ci dotychczasowej Radzie Ministrów i wybór
nowego Prezesa Rady Ministrów.
b)

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem skutków
procedury powo ywania organów w adzy pa stwowej. 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie g ównej konsekwencji procedury konstruktywnego
wotum nieufno ci.
Przyk ady poprawnej odpowiedzi:

Gwarancja, e pa stwo nie pozostanie bez rz du.
Zwi kszenie stabilno ci rz du w pa stwie.
Utrudnienie mo liwo ci wyra ania rz dowi wotum nieufno ci przez Sejm.
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Zadanie 9.  

Korzystanie z informacji
Porz dkowanie chronologiczne wydarze
sk adaj cych si na proces integracji Polski z Uni
Europejsk .

0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie poprawnej kolejno ci wszystkich wydarze
sk adaj cych si na proces integracji Polski z Uni Europejsk .
Poprawna odpowied :
A. 1
B. 5
C. 4
D. 2
E. 3

Zadanie 10.  

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem zagadnie
zwi zanych z ochron praw i wolno ci cz owieka. 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi dotycz ce ochrony praw i wolno ci
cz owieka.
Poprawna odpowied :
A. Prawda
B. Prawda
C. Prawda
Uwaga: Zdaj cy otrzymuje 1 punkt tak e wtedy, gdy w zdaniu C zaznaczy odpowied – Fa sz.

Zadanie 11. 

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem
wzajemnych zale no ci terminów prawnych. 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za uzupe nienie schematu dwoma terminami prawniczymi w taki
sposób, aby poprawnie ukazywa ich wzajemne zale no ci.
Poprawna odpowied :
1. przepis prawny
2. kodeks

Zadanie 12.  

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci budowy normy
prawnej. 0 lub 2

Zdaj cy otrzymuje 2 punkty za wymienienie elementów, z których zbudowana jest norma
prawna.
Przyk ad poprawnej odpowiedzi:
Hipoteza, dyspozycja i sankcja
lub
hipoteza i dyspozycja.
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Zadanie 13.  

Korzystanie z informacji
Identyfikowanie wskazanych na mapie pa stw oraz
wykazanie si znajomo ci przynale no ci
wskazanych pa stw do Unii Europejskiej oraz
do NATO.

0–3

Zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za wype nienie ca ego wiersza w tabeli – zidentyfikowanie
ka dego pa stwa na mapie oraz okre lenie jego przynale no ci do Unii Europejskiej oraz
do NATO.
Poprawne odpowiedzi:
1. Austria i znak X przy UE
2. Norwegia i znak X przy NATO
3. Portugalia i znak X przy UE oraz przy NATO

Zadanie 14.  
a)

Korzystanie z informacji
Wyja nienie ró nicy mi dzy obowi zkiem
szkolnym a obowi zkiem nauki na podstawie
aktów prawnych.

0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie ró nicy.
Przyk ad poprawnej odpowiedzi:
Obowi zek szkolny jest okre lony przez wiek i rodzaj szko y, podczas gdy obowi zek nauki
jest okre lony tylko przez wiek.

b)

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem
zagadnie zwi zanych z zak adaniem szkó . 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wymienienie trzech podmiotów maj cych prawo zak adania
szkó podstawowych, gimnazjów i szkó pogimnazjalnych.
Przyk ady poprawnej odpowiedzi:

osoby fizyczne, np. osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz
osoby prawne, np. stowarzyszenia lub fundacje
jednostki samorz du terytorialnego, np. gmina lub powiat
ko cio y
zwi zki wyznaniowe
instytucje, np. minister, minister kultury i dziedzictwa narodowego
obywatele

Zadanie 15.  
a)

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji zawartej w tek cie
publicystycznym. 0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za sformu owanie stanowisk obu autorów.
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Przyk ady poprawnych odpowiedzi:
Stanowisko autora tekstu A. – Segregowanie uczniów jest szkodliwe.
Stanowisko autora tekstu B. – Segregowanie uczniów jest korzystne.
Uwaga: Zdaj cy mo e u y okre le synonimicznych w odniesieniu do wyrazów
segregowanie, szkodliwe, korzystne.

b)

Korzystanie z informacji Rekonstrukcja argumentacji autorów tekstów
publicystycznych. 0–2

Zdaj cy otrzymuje:
1punkt za sformu owanie dwóch argumentów uzasadniaj cych stanowisko autora tekstu A
1 punkt za sformu owanie dwóch argumentów uzasadniaj cych stanowisko autora tekstu B

Przyk ady poprawnych odpowiedzi:
Argumenty uzasadniaj ce stanowisko autora tekstu A.
Segregacja uczniów przyczynia si do:

wzrostu nierówno ci spo ecznych
odtwarzania w szkole pozaszkolnych ró nic spo ecznych.

Argumenty uzasadniaj ce stanowisko autora tekstu B.
Segregacja uczniów umo liwia:

tworzenie odpowiedniego rodowiska dla dzieci o wybitnych zdolno ciach
kszta cenie elit na odpowiednim poziomie.

c)

Tworzenie informacji
Uzasadnienie w asnego stanowiska oraz wykazanie
si znajomo ci i rozumieniem programów partii
politycznych.

0–2

Zdaj cy otrzymuje:
1 punkt za wskazanie nazwy rodzaju partii politycznej, do której móg by nale e autor
tekstu A i za uzasadnienie swojego wyboru
1 punkt za wskazanie nazwy rodzaju partii politycznej, do której móg by nale e autor
tekstu B i za uzasadnienie swojego wyboru.

Przyk ady poprawnych odpowiedzi:
Partia autora tekstu A.
Socjaldemokratyczna lub chrze cija sko-demokratyczna

Uzasadnienie
Partia socjaldemokratyczna, np.:
Jednym z podstawowych postulatów socjaldemokratów jest niwelowanie przez pa stwo
ró nic spo ecznych i rozwini ta polityka spo eczna, przejawiaj ca si w powszechnym
dost pie do edukacji i równym poziomie kszta cenia.
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lub
Partia chrze cija sko-demokratyczna, np.:
Has o solidaryzmu spo ecznego charakterystyczne dla partii chrze cija sko –
demokratycznej zak ada wspieranie obywateli, którzy gorzej radz sobie
z funkcjonowaniem w spo ecze stwie.

Partia autora tekstu B.
Liberalna lub konserwatywna lub chrze cija sko-demokratyczna

Uzasadnienie
Partia liberalna, np.:
Z najwa niejszych hase programowych partii liberalnej, czyli wolno ci jednostki
i indywidualizmu, wynika prawo ka dego obywatela do edukacji na oczekiwanym przez
niego poziomie.

lub
Partia konserwatywna, np.:
Partii konserwatywna zak ada istnienie w pa stwie hierarchii spo ecznej, z czego wynika
idea elitarnej edukacji.

lub
Partia chrze cija sko-demokratyczna, np.:
Partia chrze cija sko-demokratyczna akceptuje funkcjonowanie w pa stwie gospodarki
wolnorynkowej, której przejawem jest tak e swoboda tworzenia ró norodnych szkó dla
wybranej m odzie y, np. m odzie y katolickiej.

Zadanie 16.  

Korzystanie z informacji Wyszukanie informacji w tek cie zgodnie z podanym
kryterium. 0–2

Zdaj cy otrzymuje:
2 punkty za wymienienie czterech prawdopodobnych konsekwencji decentralizacji
szkolnictwa brytyjskiego
1 punkt za wymienienie dwóch prawdopodobnych konsekwencji decentralizacji
szkolnictwa brytyjskiego.

Przyk ady poprawnych odpowiedzi:
Uzale nienie wiedzy i umiej tno ci absolwentów od szko y, któr uko czyli.
Zerwanie ci g o ci i spójno ci procesu dydaktycznego uczniów, którzy zmienili szko .
Mo liwo tworzenia przez studentów indywidualnych i interdyscyplinarnych programów
studiów.
Konieczno adaptowania si do nowych programów i metod nauczania uczniów, którzy
zmienili szko .

http://www.wos.net.pl
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Zadanie 17.  
a) i b) 

Korzystanie z informacji Odczytanie danych statystycznych z tabeli.

Wiadomo ci i rozumienie Wykazanie si znajomo ci i rozumieniem
przemian spo ecznych w Polsce.

0–1

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie kierunku zmiany polaryzacji oraz za wskazanie
powodu zmiany oceny polskiego systemu szkolnictwa.
a) Poprawna odpowied :
Polaryzacja zwi kszy a si lub zmniejszy a si .
Uwaga: Odpowied uzale niona jest od metody analizowania danych statystycznych.
b) Przyk ady poprawnej odpowiedzi:
Powód zmiany oceny polskiego systemu szkolnictwa:

reforma o wiaty
wprowadzenie egzaminów zewn trznych
nowa struktura szkolnictwa
zwi kszenie nak adów finansowych przeznaczonych na o wiat
wzrost kwalifikacji nauczycieli

Zadanie 18.  

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

Ocena zadania rozszerzonej odpowiedzi jest ocen punktow przyznawan wed ug
okre lonych trzech kryteriów.

Kryterium I – Tre pracy (18 punktów)
Kryterium II – Kompozycja pracy (1 punkt)
Kryterium III – J zyk i styl – terminologia zwi zana z tematem wypracowania (1 punkt)

Temat pierwszy
Kryterium I – Tre pracy (18 punktów)
A. sformu owanie co najmniej dwóch celów dobrej edukacji: zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie

za wskazanie ka dego celu – maksymalnie 2 punkty
B. omówienie ka dego ze sformu owanych celów: zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie

za omówienie ka dego ze sformu owanych celów – maksymalnie 2 punkty
C. ocena stopnia realizacji ka dego ze wskazanych celów: zdaj cy otrzymuje po 2 punkty

za ocen stopnia realizacji ka dego ze wskazanych celów – maksymalnie 4 punkty
D. zaproponowanie zmian, które zwi kszy yby stopie osi gni cia ka dego

ze sformu owanych celów: zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za ka d propozycj zmiany –
maksymalnie 2 punkty

E. uzasadnienie zaproponowanych zmian: zdaj cy otrzymuje po 2 punkty za uzasadnienie
ka dej propozycji – maksymalnie 4 punkty

F. udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione w temacie – Dobra edukacja, czyli jaka?
zdaj cy otrzymuje maksymalnie – 2 punkty za sformu owanie wniosku
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G. wykorzystanie dwóch materia ów ród owych zamieszczonych w II cz ci arkusza
maturalnego: zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za wykorzystanie ka dego ród a, tzn. jego
pe ny opis oraz poprawny kontekst – maksymalnie 2 punkty

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

Temat drugi
Kryterium I – Tre pracy (18 punktów)
A. sformu owanie tezy: zdaj cy otrzymuje 1 punkt,
B. argumentacja tezy:

(12 – 9 pkt)
Zdaj cy:

rozwa a tez w kontek cie alternatywy zawartej w temacie
przedstawia jeden lub wi cej trafnych argumentów za przyj t tez
odwo uje si do zwolenników tezy przeciwnej i podaje jeden lub wi cej argumentów
których mog oni u y
zbija argumenty zwolenników tezy przeciwnej
podsumowuje swoje rozwa ania i podtrzymuje swoj tez w ca o ci lub w cz ci.

(8 – 5 pkt)
Zdaj cy:

rozwa a tez w kontek cie alternatywy zawartej w temacie
przedstawia jeden lub wi cej trafnych argumentów za przyj t tez
przedstawia argumenty przeciw przyj tej tezie, ale nie odwo uje si do tezy przeciwnej
zbija argumenty przeciw przyj tej tezie
podsumowuje swoje rozwa ania i podtrzymuje swoj tez w ca o ci lub w cz ci.

(4 – 1 pkt)
Zdaj cy:

przedstawia jeden lub wi cej trafnych argumentów za przyj t tez , ale nie odwo uje si
do tezy przeciwnej i nie wysuwa argumentów przeciw swojej tezie
podsumowuje swoje rozwa ania i podtrzymuje swoj tez .

C. wykazanie stopnia zrozumienia problemu i jego donios o ci: zdaj cy otrzymuje 1 punkt
je li pisze wprost lub po rednio, e problem jest wa ny

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

E. wykorzystanie dwóch materia ów ród owych zamieszczonych w II cz ci arkusza
maturalnego: zdaj cy otrzymuje po 1 punkcie za wykorzystanie ka dego ród a, tzn. jego
pe ny opis oraz poprawny kontekst – maksymalnie 2 punkty

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


