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TEST PRZED MATURĄ 2007 
 

MODELE ODPOWIEDZI  
DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO  

Z WIEDZY O SPOŁECZE ŃSTWIE 
 

ZAKRES PODSTAWOWY 
 
 

Zadanie 1. (2 pkt) 
Jeden punkt za kaŜde prawidłowe podkreślenie. 
 
B) 
C) 
 
Zadanie 2. (2 pkt) 
Jeden punkt za kaŜde prawidłowe podkreślenie. 
 
A) 
D) 
 
Zadanie 3. (3 pkt) 
Jeden punkt za kaŜde prawidłowe podkreślenie. 
 
B) 
D) 
E) 
 
Zadanie 4. (5 pkt) 
Jeden punkt za kaŜde prawidłowe przyporządkowanie. 
 
1) C 2) A 3) D 4) B 5) C 
 
Zadanie 5. (6 pkt) 
Jeden punkt za kaŜde prawidłowe rozpoznanie zdania. 
 
P 
F 
P 
P 
F 
F 
 
Zadanie 6. (8 pkt) 
Jeden punkt za kaŜde prawidłowe przyporządkowanie. 
 
1) B, F  2) A, C 3) D, G 4) H, I 
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Zadanie 7. (4 pkt) 
Jeden punkt za kaŜde prawidłowe przyporządkowanie. 
 
A) 4 B) 2 C) 1 D) 3 
 
Zadanie 8. (8 pkt) 
 
8.1. (2 pkt) 
Jeden punkt za wskazanie ustawy i jeden za wskazanie warunku koniecznego. 
 
Ograniczenie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw moŜe nastąpić tylko na 
podstawie ustawy i tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne dla ochrony określonych wartości. 
 
8.2. (4 pkt) 
Jeden punkt za kaŜdy prawidłowo podany przypadek spośród podanych poniŜej: 
– gdy jest to konieczne dla bezpieczeństwa państwa 
– gdy jest to konieczne dla porządku publicznego 
– gdy jest to konieczne dla ochrony środowiska 
– gdy jest to konieczne dla zdrowia i moralności publicznej 
– gdy jest to konieczne dla wolności i praw innych osób 
 
8.3. (2 pkt) 
1 pkt za prawidłową odpowiedź i 1 pkt za prawidłowe uzasadnienie. 
 
Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw nie jest jednoznaczne z pozbawieniem 
obywatela wszelkich praw gdyŜ to ograniczenie nie moŜe naruszać istoty wolności i praw. 
 
Zadanie 9. (1 pkt) 
 
weto ludowe 
 
Zadanie 10. (4 pkt) 
 
Jeden punkt za podanie nazwy i po jednym punkcie za kaŜdy rodzaj terroryzmu. 
 
np. terroryzm: 

– lewacki 
– nacjonalistyczny (etniczny) 
– islamski (arabski) 

 
Zadanie 11. (4 pkt) 
Jeden punkt za kaŜde prawidłowe przyporządkowanie. 
 
1) F 2) D 3) E 4) A 
 
Zadanie 12. (1 pkt) 
Jeden punkt za podanie pełnego imienia i nazwiska. 
 
Tadeusz Mazowiecki 
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Zadanie 13. (6 pkt) 
Po jednym punkcie za kaŜde prawidłowo wpisane uprawnienie (ale nie więcej niŜ dwa 
uprawnienia względem kaŜdej władzy).  
 

Uprawnienia względem 
władzy ustawodawczej 

Uprawnienia względem 
władzy wykonawczej 

Uprawnienia względem 
władzy sądowniczej 

– zarządza wybory do sejmu i 
senatu; 
– zwołuje pierwsze posiedzenie 
nowo wybranego sejmu i senatu; 
– wyznacza marszałków seniorów; 
– skraca kadencję sejmu w 
przypadkach określonych przez 
konstytucję; 
– występuje z orędziem do 
parlamentu; 
– posiada inicjatywę ustawodawczą; 
– posiada prawo weta 
ustawodawczego; 
– ma prawo odesłać ustawę do 
Trybunału Konstytucyjnego w celu 
zbadanie jej zgodności z ustawą 
zasadniczą; 
– podpisuje ustawy; 
– zarządza publikację ustaw w 
Dzienniku Ustaw. 

– desygnuje i powołuje Prezesa 
Rady Ministrów; 
– na wniosek premiera powołuje 
ministrów; 
– dokonuje zmian w składzie rządu 
na wniosek premiera; 
– odwołuje ministrów, którym sejm 
wyraził wotum nieufności; 
– kieruje do Sejmu wniosek o 
pociągniecie do odpowiedzialności 
konstytucyjnej członka Rady 
Ministrów; 
– zwołuje Radę Gabinetową i 
przewodniczy jej. 

– powołuje pierwszego prezesa 
Sądu NajwyŜszego i prezesów jego 
izb; 
– powołuje prezesa i wiceprezesa 
Trybunału Konstytucyjnego; 
– powołuje prezesa i wiceprezesa 
Naczelnego Sądu 
Administracyjnego; 
– na wniosek Krajowej Rady 
Sądownictwa powołuje sędziów; 
– powołuje swojego przedstawiciela 
do składu Krajowej Rady 
Sądownictwa 
 

 
Zadanie 14. (2 pkt) 
Dwa punkty za pełne wyjaśnienie, jeden za niepełne wyjaśnienie. 
 
Dzięki funkcjonowaniu dwuinstancyjności sądownictwa obywatel ma prawo odwołania się od 
wyroku sądowego, który uwaŜa za niesłuszny, a sąd wyŜszej instancji ma moŜliwość kontroli 
orzeczenia i naprawienia ewentualnego błędu sądu pierwszej instancji. 
 
Zadanie 15. (3 pkt) 
Trzy punkty za podanie pięciu zagroŜeń, dwa za podanie czterech, jeden za podanie trzech 
zagroŜenia. 
 
dyktatura większości, anarchia, korupcja, bierność społeczna, oligarchizacja państwa, 
problemy ekonomiczne 
 
Zadanie 16. (2 pkt) 
Jeden punkt za dwa prawidłowe wpisy, dwa punkty za wszystkie prawidłowe wpisy. 
 
System: 

– partii dominującej 
– dwublokowy 
– kooperacji partii 
– rozbicia partyjnego 
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Zadanie 17. (9 pkt) 
 
17.1. (1 pkt) 
 
49% 
 
17.2. (1 pkt) 
 
29% 
 
17.3. (1 pkt) 
 
5% 
 
17.4. (1 pkt) 
 
70% 
 
17.5. (1 pkt) 
 
5% 
 
17.6. (2 pkt) 
Jeden punkt za podanie róŜnicy procentowej, jeden za wyjaśnienie. 
 
3% – róŜnica ta moŜe wynikać z tego, Ŝe część osób popierających zniszczenie 
terrorystycznej organizacji Hezbollah nie jest przekonana, czy w tym celu moŜna dokonać 
zajęcia terytorium niezaleŜnego na arenie międzynarodowej państwa.  
 
17.7. (2 pkt) 
Dwa punkty za pełne wyjaśnienie, jeden za niepełne wyjaśnienie. 
 
Sprzeczność polega na tym, Ŝe 70% procent badanych uznaje izraelską operację w Libanie za 
nieusprawiedliwioną, a tylko 66% badanych uwaŜa, Ŝe nieusprawiedliwione byłoby zajęcie 
terytorium tego państwa. Wynika z tego, Ŝe 4% badanych, którzy uznają tę operację za 
nieusprawiedliwioną, są skłonni usprawiedliwić zajęcie tego państwa lub nie mają na ten 
temat zdania. 
 
Zadanie 18. (5 pkt) 
 
18.1. (1 pkt) 
 
rozporządzeniem 
 
18.2. (1 pkt) 
 
Minister Edukacji Narodowej 
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18.3. (1 pkt) 
 
komisją kwalifikacyjną 
 
18.4. (2 pkt) 
Po jednym punkcie za kaŜde zagadnienie. 
 

– umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych 
działań, a takŜe oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; 

– umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki 
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; 

– umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

Zadanie 19. (3 pkt) 
Po jednym punkcie za kaŜdą zasadę. 
 
Art. 4 – zasada suwerenności narodu 
Art. 7 – zasada państwa prawa (praworządności) 
Art. 11 – zasada pluralizmu politycznego 
 
Zadanie 20. (4 pkt) 
 
20.1. (1 pkt) 
 
Osama bin Laden, Al–Kaida 
 
20.2. (1 pkt) 
 
Afganistan 
 
20.3. (2 pkt) 
 
Dwa punkty za wymienienie dwóch spośród poniŜszych powodów. Jeden punkt za 
wymienienie jednego spośród poniŜszych powodów: 
– Organizacja ta ma charakter międzynarodowy.  
– Jest złoŜona, wielofunkcyjna. 
– W jej skład wchodzi wielu profesjonalistów. 
– W jej skład wchodzą fanatycy gotowi poświęcić własne Ŝycie. 
– Poszczególne grupy się nie znają, Ŝaden z członków nie ma kompletu informacji. 
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Zadanie 21. (4 pkt) 
 
21.1. (1 pkt) 
 
Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości 
 
21.2. (2 pkt) 
Jeden punkt za wskazanie pośredniczenia we współpracy i jeden za wskazanie zachęcania 
państw do koordynacji działań. 
Europol pośredniczy we współpracy policji Państw Członkowskich, zwłaszcza w dziedzinie 
wymiany istotnych informacji, a takŜe wspiera i zachęca właściwe organy państw 
członkowskich do koordynacji działań oraz do wdraŜania specyficznych działań śledczych.  
 
21.3. (2 pkt) 
Jeden punkt za prawidłowe stwierdzenie i jeden za uzasadnienie. 
 
Europol moŜe wysuwać Ŝądania do państw członkowskich w dziedzinie prowadzenia i 
koordynowania śledztw w określonych sprawach. Wynika to z art. 30 ust. 2 pkt b. 
 
Zadanie 22. (14 pkt) 
Do oceny pisma naleŜy zastosować następujące kryteria: 

1. Podanie swoich danych osobowych (0–2 pkt) 
2. Prawna konstrukcja pisma (0–2 pkt) 
3. Wskazanie, czego dotyczy sprawa (0–2 pkt) 
4. Zwięzłe i jasne podanie argumentów wskazujących naruszenie wolności lub praw 
obywatelskich (za kaŜdy argument 2 pkt – maksymalnie 4 pkt) 
5. Podanie załączników (0–2 pkt) 
6. Spójna i logiczna forma (0–2 pkt) 


