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Zadanie 1. (0–4) 
 

Obszar standardów Opis wymagań 

Wiadomości i rozumienie Geneza państwa (I.4) 
 
Poprawna odpowiedź: 
A. koncepcja podboju i przemocy 
B. koncepcja umowy społecznej 
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) 
 

Wiadomości i rozumienie Państwo i demokracja (I.4 / I.5) 
 
Poprawna odpowiedź: 
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 więcej niż dwóch elementów odpowiedzi  
 
Zadanie 3. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – notka informacyjna (II.2) 

Wiadomości: doktryny polityczne (I.6) 

 
Poprawna odpowiedź: 
feminizm  
 

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

 
Zadanie 4. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – tekst popularnonaukowy i publicystyczny (II.2)

Wiadomości: ruchy polityczne (I.6) 

 
Poprawna odpowiedź: 
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 źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – mapa administracyjna Polski (II.2) 

Wiadomości: uczestnictwo w życiu politycznym (I.8) 

 
Poprawna odpowiedź: 
A. Kielce; 53,59% 
B. warmińsko-mazurskie; Olsztyn 
C. śląskie; 42,94% 

 
3 p. – za wskazanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi (uzupełnienie trzech 

wierszy tabeli)  
1 p. – za wskazanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi (uzupełnienie 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) 

Wiadomości: konstytucyjne zasady ustroju Rzeczypospolitej 
Polskiej (I.7) 

 
Poprawna odpowiedź: 
A. Narodu  
B. Konstytucja  
C. decentralizację 

 
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) 
 

Wiadomości i rozumienie 
Procedury demokracji, formy uczestnictwa obywateli w życiu 
publicznym (I.5 / I.8)  

 
Poprawna odpowiedź: 
A. prawda 
B. fałsz 
C. fałsz 
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.  

Wiadomości i rozumienie 
Samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej, dziedziny 
prawa (I.7 / I.9) 

C., D.  

Korzystanie z informacji 

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

Wiadomości: samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej 
(I.7) 

 
A. Poprawna odpowiedź:  
Posiadanie osobowości prawnej umożliwia zawieranie umów cywilnoprawnych, zaciąganie 
zobowiązań, gmina staje się podmiotem praw i obowiązków. 

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

 
B. Przykład poprawnej odpowiedzi: 
trzy spośród: 
 gospodarka nieruchomościami 
 ochrona środowiska i przyrody 
 gospodarka wodna 
 utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego 
 utrzymanie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 
 utrzymanie kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych 
 utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
  zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz 
 lokalny transport zbiorowy 
 pomoc społeczna 

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

odpowiedzi  
 
C. Poprawna odpowiedź:  
dochody własne, dotacje, subwencje 

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

odpowiedzi  
 
D. Poprawna odpowiedź:  
Jeżeli rada gminy rażąco narusza Konstytucję lub rażąco narusza ustawy 

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

Wiadomości i rozumienie Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej (I.7) 
 
Przykład poprawnej odpowiedzi: 
A. dwa spośród:  
 zarządzanie wyborów i zwoływanie pierwszego posiedzenia obu izb 
 prawo przekazania Sejmowi ustawy do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto zawieszające) 
 prawo skrócenia kadencji Sejmu 
 występowanie z wnioskiem do Sejmu o powołanie prezesa NBP 
 prawo zwracania sie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustaw 

z konstytucją 
B. dwa spośród:  
 powoływanie rządu 
 dokonywanie zmian w składzie rządu 
 zwoływanie w sprawach szczególnej wagi Rady Gabinetowej 
 wystąpienie z wnioskiem do Sejmu o pociągnięcie członka Rady Ministrów 

do odpowiedzialności przed Trybunałem 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) 
 

Wiadomości i rozumienie Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej (I.7) 
 
Poprawna odpowiedź: 
B.  
 

1 p. – za podkreślenie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podkreślenie niepoprawnej odpowiedzi lub więcej niż jednej 
odpowiedzi   

 
Zadanie 11. (0–1) 
 

Wiadomości i rozumienie Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej (I.7) 
 
Poprawna odpowiedź: 
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 ważnych postaci życia publicznego (II.4) 

Wiadomości: organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej (I.7) 
 
Poprawna odpowiedź: 
Hanna Suchocka  
 

1 p. – za podanie poprawnej odpowiedzi  

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

Wiadomości i rozumienie Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej, sądy i trybunały (I.7 
/ I.10) 

 
Poprawna odpowiedź: 
A. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
B. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
C. Prezes Najwyższej Izby Kontroli  

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

odpowiedzi  
 

Zadanie 14. (0–4) 
 

Korzystanie z informacji 

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

Wiadomości: konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, źródła 
prawa (I.7 / I.9)  

 
Poprawna odpowiedź: 
A. Rada Ministrów RP (rząd) 
B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Rzeczypospolitej / RP) 
C. Sejm – większość kwalifikowana; Senat – większość bezwzględna 

 
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) 
 

Wiadomości i rozumienie Obywatel wobec prawa (I.12)  
 
Poprawna odpowiedź: 
A. fałsz 
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) 
 

Wiadomości i rozumienie Źródła prawa (I.9) 
 
Poprawna odpowiedź: 
B.  

 
1 p. – za podkreślenie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podkreślenie niepoprawnej odpowiedzi lub więcej niż jednej 
odpowiedzi   
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Zadanie 17. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Dziedziny prawa (I.9) 
 
Poprawna odpowiedź: 
A. karne 
B. administracyjne 
C. cywilne  
 

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

odpowiedzi  
 
Zadanie 18. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Prawa człowieka (I.11) 
 
Poprawna odpowiedź: 
A. prawa i wolności socjalne, gospodarcze i kulturalne 
B. prawa i wolności polityczne 
C. prawa i wolności osobiste  
 

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

odpowiedzi  
 
Zadanie 19. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Instytucje i funkcjonowanie Unii Europejskiej (I.14)  
 
Poprawna odpowiedź: 
A. Europejska Wspólnota Węgla 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 ważnych postaci życia publicznego w czasie 
i przestrzeni, korzystanie ze źródeł informacji o życiu 
politycznym – fotografia (II.4) 

Wiadomości: stosunki międzynarodowe (I.15)  
 

Poprawna odpowiedź: 
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 źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – mapa polityczna Europy i notki informacyjne 
(II.2) 

Wiadomości: organizacje międzynarodowe, stosunki 
międzynarodowe (I.15)  

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

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

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

0 p. – za brak odpowiedzi, podanie wszystkich niepoprawnych elementów odpowiedzi  
 
Zadanie 22. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – tekst publicystyczny (II.2) 

Wiadomości: stosunki międzynarodowe, problemy 
współczesnego świata (I.15 / I.16)  

 
Przykład poprawnej odpowiedzi: 
A. Autor uważa, że jest to nieskuteczna forma, gdyż nie ma przykładów świadczących 
o skuteczności, są przeciwne – Irak, a embargo nie wpływa na zmianę polityki państwa. 
 

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

 
B. dwa spośród: 
 wprowadzenie embarga uderza w obywateli, a nie w rządzących 
 ekonomia wyzwala w społeczeństwach mechanizmy demokratyczne 
 zmniejsza ryzyko wybuchu konfliktu 
 wpływa na złagodzenie 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 państwa lub importu towarów do danego 
państwa. 
 

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

Wiadomości i rozumienie Instytucje Unii Europejskiej (I.14)  
 
Poprawna odpowiedź: 
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) 
 

Wiadomości i rozumienie Funkcjonowanie Unii Europejskiej, stosunki międzynarodowe 
(I.14 / I.15)  

 
Poprawna odpowiedź: 
A. prawda 
B. fałsz 
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 źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – tekst publicystyczny (II.2) 

Wiadomości: nacjonalizm, stosunki międzynarodowe (I.3 / 
I.15))  

 
Poprawna odpowiedź: 
A. Nacjonalizm pełnił rolę pozytywną. 
B. „Pod jego sztandarem zarówno przynoszono wolność, jak i ją 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 źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – dane z badań opinii publicznej w formie 
wykresu słupkowego (II.2) 

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

 
Poprawna odpowiedź: 
34% 
 

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

Wiadomości i rozumienie Instytucje życia społecznego, ideologie (I.1 / I.6)  
 
Poprawna odpowiedź: 
A. 
 

1 p. – za podkreślenie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podkreślenie niepoprawnej odpowiedzi lub więcej niż jednej 
odpowiedzi   

 
Zadanie 28. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – dane z badań opinii publicznej w formie 
wykresów kołowych (II.2) 

Wiadomości: problemy społeczeństwa polskiego, kultura 
polityczna (I.2 / I.6) 

 
Poprawna odpowiedź: 
A. parytet  

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

 
B. Kobiety zgadzają się na parytety częściej niż mężczyźni. 

Mieszkańcy wsi zgadzają się częściej niż mieszkańcy dużych miast. 
Uznaje się także zapisy oddające powyższy 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 wykształcenia. 

Uznaje się także zapis oddający powyższy sens. 
 

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

Zadanie 29. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji 

Rozpoznawanie problemów społecznych Polski, korzystanie 
ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym – 
rysunek satyryczny (II.6 / II.2) 

Wiadomości: problemy społeczeństwa polskiego (I.2) 

 
Poprawna odpowiedź: 
D. 
 

1 p. – za podkreślenie poprawnej odpowiedzi  

0 p. – za brak odpowiedzi, podkreślenie niepoprawnej odpowiedzi lub więcej niż jednej 
odpowiedzi   



Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie 
Kryteria oceniania odpowiedzi – poziom podstawowy 

 

11

Zadanie 30. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – dane z badań opinii publicznej w formie 
tabelarycznej (II.2) 

Wiadomości: problemy społeczeństwa polskiego, kultura 
polityczna (I.2 / I.6) 

 
Poprawna odpowiedź: 
A. Poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy jest większe niż w kraju. 

Uznaje się także zapis oddający powyższy 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 źródeł informacji o życiu społecznym – dane 
statystyczne i tekst interpelacji (II.2) 

Wiadomości: problemy społeczeństwa polskiego, organy 
władzy Rzeczypospolitej Polskiej (I.2 / I.7) 

C.  
Wiadomości i rozumienie 

Problemy społeczeństwa polskiego, organy władzy 
Rzeczypospolitej Polskiej (I.2 / I.7) 

 
Poprawna odpowiedź: 
A. W latach 2000–2003 tendencja rosnąca, a w latach 2003–2008 tendencja malejąca. 

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

B. Są niepełne, ponieważ nie obejmują one wszystkich przestępstw popełnionych w kraju 
(obejmują one tylko przestępstwa ujawnione przez Policję). 

Uznaje się także zapis oddający powyższy sens. 
 

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

 
C. GUS – Główny Urząd 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 

Odróżnianie informacji o faktach od opinii, korzystanie 
ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym (II.4 / 
II.2) 

Wiadomości: problemy społeczeństwa polskiego, organy 
władzy Rzeczypospolitej Polskiej, problemy współczesnego 
świata (I.2 / I.7 / I.16)  

 
Poprawna odpowiedź: 
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 więcej niż dwóch elementów odpowiedzi 
 
Zadanie 33. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji 

Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – tekst publicystyczny (II.2) 

Wiadomości: organizacje międzynarodowe, problemy 
współczesnego świata (I.15 / I.16) 

 
Poprawna odpowiedź: 
A. 1949  
B. Jeżeli któreś z państw (lub kilka państw) należących do NATO zostanie zaatakowane przez 
obce państwo, uzyska ono pomoc ze strony państw, gdyż zobligowane są one do jej 
udzielenia. 
C. Atak na World Trade Center (Al-Kaidy na USA) 

W punkcie B. i C. uznaje się także zapisy oddające powyższy 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 źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym – tekst publicystyczny (II.2) 

Wiadomości: problemy współczesnego świata, problemy 
społeczeństwa polskiego (I.16 / I.2) 

 
Przykład poprawnej odpowiedzi: 
A. zamieszkiwanie licznej mniejszości muzułmańskiej  
B. Z punktu widzenia tolerancji działania te należy ocenić negatywnie. Ograniczenie 
przyjmowania osób z państw islamskich zostałoby oparte na stereotypie muzułmanina-
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 

Formułowanie wypowiedzi pisemnej zawierającej: ocenę procesów 
politycznych i wskazanie propozycji rozwiązań problemów  
(III.1 / III.3 / III.5) 

Korzystanie z informacji: wskazywanie przyczyn i skutków 
procesów politycznych, rozpoznawanie problemów kraju, 
korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym 
(II.5 / II.6 / II.2) 
Wiadomości: problemy społeczeństwa polskiego, stosunki 
międzynarodowe, Polska w Europie, ustrój Rzeczypospolitej 
Polskiej (I.2 / I.7 / I.13 / I.15) 

 
Temat: Scharakteryzuj, uwzględniając wpływ sytuacji międzynarodowej, kwestię 
bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i zaproponuj działania mające na celu jego 
poprawę. Odwołaj się do materiałów źródłowych z zadań 30–34. 
 
Charakterystyka kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego Polski z uwzględnieniem 
wpływu sytuacji międzynarodowej w dziedzinach: (0–10) 
 bezpieczeństwo wojskowe (w tym rola NATO) 
 zagrożenie terroryzmem 
 przestępczość 
 bezpieczeństwo energetyczne 
 bezpieczeństwo ekologiczne 
 bezpieczeństwo cybernetyczne 
 bezpieczeństwo socjalne 
 ład polityczny 

 
2 p. – za pełną charakterystykę jednej dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego  
1 p. – za niepełną charakterystykę jednej dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego  

 
Propozycja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego Polski (0–3) 
Przykładowe formy działań:  
 zwiększenie środków na działanie służb specjalnych 
 priorytet w działaniu policji w postaci zwalczania przestępczości zorganizowanej 
 prace na rzecz bardziej znaczącego wykorzystania gazu łupkowego 

 
2 p. – za jedną propozycję działań wraz z omówieniem  
1 p. – za jedną propozycję działań bez omówienia  

 
Wykorzystanie materiałów źródłowych (0–1) 

 
1 p. – za poprawne powołanie się na minimum dwa materiały źródłowe  

 
Poprawny język i forma wypowiedzi (0–1) 

 
1 p. – za pracę napisaną językiem w pełni komunikatywnym, z uporządkowanym, 
logicznym wywodem  


