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Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki 
zadania. 
 
 
 
Zadanie 1. (0–1) 
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
II. Rozpoznawanie 
i rozwiązywanie 
problemów. 

1. Życie zbiorowe i jego reguły. Zdający:  
2) podaje przykłady norm i instytucji społecznych; charakteryzuje ich 
funkcje w życiu społecznym. 
2. Socjalizacja i kontrola społeczna. Zdający:  
1) porównuje modele socjalizacji charakterystyczne dla własnej 
grupy wiekowej i pokolenia rodziców. 
3. Grupa społeczna. Zdający:  
3) wyjaśnia znaczenie grup odniesienia pozytywnego i negatywnego 
w procesie socjalizacji. 

 
Schemat punktowania 

1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi.  
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A.  
 
 
Zadanie 2. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 

1. Życie zbiorowe i jego reguły. Zdający:  
1) charakteryzuje wybrane zbiorowości, społeczności, wspólnoty, 
społeczeństwa, ze względu na obowiązujące w nich reguły i więzi; 
2) podaje przykłady norm i instytucji społecznych; charakteryzuje ich 
funkcje w życiu społecznym. 
3. Grupa społeczna. Zdający:  
1) przedstawia cechy i funkcjonowanie małej grupy społecznej 
(liczebność, więź, trwałość, role grupowe, wspólne wartości i cele, 
poczucie odrębności, współdziałanie); 
2) omawia na przykładach różne rodzaje grup i wyjaśnia 
funkcjonowanie wskazanej grupy. 

 
Schemat punktowania 
1 p. – podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
typ więzi – grupa wtórna 
sposób zorganizowania – grupa formalna 
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Zadanie 3. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
II. Rozpoznawanie 
i rozwiązywanie 
problemów. 

2. Socjalizacja i kontrola społeczna. Zdający:  
3) wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób dochodzi do stygmatyzacji 
społecznej i jakie mogą być jej skutki.  
4. Struktura społeczna. Zdający: 
4) opisuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz 
sposoby przeciwdziałania temu zjawisku; 
5) charakteryzuje wybrane problemy życia społecznego w Polsce 
(w tym sytuację młodych ludzi); rozważa możliwości ich 
rozwiązania. 
5. Zmiana społeczna. Zdający: 
2) omawia cechy współczesnego społeczeństwa zachodniego 
(otwarte, postindustrialne, konsumpcyjne, masowe, informacyjne).  
8. Kultura i pluralizm kulturowy. Zdający: 
3) rozpoznaje najważniejsze cechy kultury wskazanej społeczności.  
14. Środki masowego przekazu. Zdający: 
8) ocenia zasoby Internetu z punktu widzenia rzetelności 
i wiarygodności informacyjnej; świadomie i krytycznie odbiera 
zawarte w nich treści. 

 
Schemat punktowania 
1 p. – podanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Rysunek przedstawia problemy uzależnienia od sieci, od urządzeń telekomunikacyjnych oraz 
wykluczenia cyfrowego – tylko jeden widoczny na rysunku mężczyzna nie korzysta z nich 
podczas jazdy środkiem komunikacji, a jego wygląd – inaczej niż wygląd pozostałych – 
wskazuje, że nie jest on typowy. 
 
 
Zadanie 4. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
II. Rozpoznawanie 
i rozwiązywanie 
problemów. 

1. Życie zbiorowe i jego reguły. Zdający: 
1) charakteryzuje wybrane zbiorowości, społeczności, wspólnoty, 
społeczeństwa, ze względu na obowiązujące w nich reguły i więzi; 
2) podaje przykłady norm i instytucji społecznych; charakteryzuje 
ich funkcje w życiu społecznym. 
3. Grupa społeczna. Zdający: 
2) omawia na przykładach różne rodzaje grup i wyjaśnia 
funkcjonowanie wskazanej grupy; 
3) wyjaśnia znaczenie grup odniesienia pozytywnego i negatywnego 
w procesie socjalizacji. 
(IV z.p.) 2. Prawo i sądy. Zdający:  
1) wyjaśnia, co to jest prawo i czym różnią się normy prawne od 
norm religijnych, moralnych i obyczajowych.  
(III etap) 2. Życie społeczne. Zdający:  
2) wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm 
współżycia między ludźmi, w tym wzajemności, odpowiedzialności 
i zaufania. 
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Schemat punktowania 

1 p. – podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi.  
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Nazwa typu normy społecznej – zwyczajowa 
Wyjaśnienie funkcji tego typu norm – Normy takie spełniają m.in. funkcję regulacyjną (gdyż 
reguluje stosunki jednostki z grupą, porządkuje zachowania w określonych sytuacjach) oraz 
integracyjną (gdyż wiążą jednostkę z grupą, ułatwiają porozumienie).  
 
Zadanie 5. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
II. Rozpoznawanie 
i rozwiązywanie 
problemów. 

4. Struktura społeczna. Zdający: 
1) opisuje strukturę klasowo-warstwową polskiego społeczeństwa 
i swojej społeczności lokalnej. 
5. Zmiana społeczna. Zdający: 
3) analizuje sposoby adaptacji do zmiany społecznej na podstawie 
własnych obserwacji i tekstów kultury.  
(III etap) 3. Współczesne społeczeństwo polskie. Zdający:  
1) charakteryzuje – odwołując się do przykładów – wybrane warstwy 
społeczne, grupy zawodowe i style życia. 

 
Schemat punktowania 
1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
C. 
 
 
Zadanie 6. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 

4. Struktura społeczna. Zdający: 
3) podaje przykłady i wyjaśnia uwarunkowania pionowej i poziomej 
ruchliwości społecznej; 
5) charakteryzuje wybrane problemy życia społecznego w Polsce 
(w tym sytuację młodych ludzi); rozważa możliwości ich 
rozwiązania. 
5. Zmiana społeczna. Zdający: 
3) analizuje sposoby adaptacji do zmiany społecznej na podstawie 
własnych obserwacji i tekstów kultury. 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  wskazanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi.  
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
1. F 
2. P 
3. P 
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Zadanie 7. (0–2) 
 
 
7.1. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

6. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe. Zdający: 
4) charakteryzuje mniejszości narodowe, etniczne i grupy imigrantów 
żyjące w Polsce (liczebność, historia, kultura, religia itp.); wymienia 
prawa, które im przysługują. 
(III etap) 8. Naród i mniejszości narodowe. Zdający:  
3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów 
(w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia 
przysługujące im prawa; na podstawie samodzielnie zebranych 
materiałów charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, 
obecną sytuację). 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi.  
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Rozstrzygnięcie – Nie.  
Uzasadnienie – Komitety wyborcze mniejszości narodowych nie muszą przekraczać progu 
wyborczego w skali kraju, by uzyskać mandat, a mniejszość niemiecka jest reprezentowana 
w Sejmie RP.   
 
 
7.2. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 

13. Opinia publiczna. Zdający: 
3) odczytuje i interpretuje tabele i wykresy prezentujące wyniki 
badania opinii publicznej. 
(III etap) 6. Środki masowego przekazu. Zdający:  
4) uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej 
we współczesnym świecie; odczytuje i interpretuje wyniki 
wybranego sondażu opinii publicznej. 

 
Schemat punktowania 

1 p. – wskazanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi.  
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
1. F 
2. P 
3. P 
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Zadanie 8. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 

16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne. Zdający: 
2) charakteryzuje kulturę polityczną współczesnej Polski (normy, 
formy komunikacji, poziom partycypacji, natężenie konfliktów). 
22. Współczesna demokracja w Polsce i na świecie – problemy 
i zagrożenia. Zdający: 
4) wyjaśnia, dlaczego tak wielu obywateli nie uczestniczy w życiu 
politycznym, i przedstawia sposoby zwiększania poziomu 
partycypacji. 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  podanie poprawnej odpowiedzi.  
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
zaściankowa kultura polityczna 
 
 
Zadanie 9. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
IV. Znajomość 
zasad i procedur 
demokracji. 

2. Socjalizacja i kontrola społeczna. Zdający: 
3) wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób dochodzi do stygmatyzacji 
społecznej i jakie mogą być jej skutki. 
4. Struktura społeczna. Zdający: 
5) charakteryzuje wybrane problemy życia społecznego w Polsce 
(w tym sytuację młodych ludzi); rozważa możliwości ich 
rozwiązania. 
6. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe. Zdający:  
5) rozpoznaje przejawy ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu 
i szowinizmu i uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym 
zjawiskom. 
(IV z.p.) 6. Ochrona praw i wolności. Zdający:  
5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu 
i ksenofobii; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im oraz 
przedstawia możliwości zaangażowania się w wybrane działania na 
rzecz równości i tolerancji.  
(III etap) 2. Życie społeczne. Zdający:  
5) wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w społeczeństwie 
(np. na „swoich” i „obcych”), i podaje możliwe sposoby 
przeciwstawiania się przejawom nietolerancji. 

 
Schemat punktowania 
2 p. –  
1 p. – 

podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi. 
podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi. 

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
– dyskryminacji 
– seksizm 
– ksenofobia 
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Zadanie 10. (0–3) 
 
10.1. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
IV. Znajomość 
zasad i procedur 
demokracji. 

16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne. Zdający: 
6) charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne 
(chrześcijańska demokracja, konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, 
socjaldemokracja, socjalizm). 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  podanie poprawnej odpowiedzi.  
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź  
konserwatyzm  
 
10.2.  
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 

15. Demokracja – zasady i procedury. Zdający: 
1) opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji; 
podaje różne sposoby rozumienia wolności, równości i 
sprawiedliwości. 
16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne. Zdający: 
6) charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne 
(chrześcijańska demokracja, konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, 
socjaldemokracja, socjalizm). 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi. 
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Wolność – Burke (tekst A.) nie odrzuca wolności, powinna być ona powściągnięta przez 
szacunek dla dziedzictwa, dla przodków, co tę wolność uszlachetnia, a u de Maistre’a (tekst. 
B) znajdujemy natomiast przekonanie, że człowiek jest zbyt zły, aby mógł być wolny.  
Zmiany społeczno-polityczne – W tekście A. dopuszcza się pewne zmiany – mają to być 
udoskonalenia, natomiast w tekście B. nie dopuszcza się zmian (nowość jest zgubna, a to, co 
jest, może dawać szczęście).  
 
10.3.  
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
IV. Znajomość 
zasad i procedur 
demokracji. 

16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne. Zdający: 
6) charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne 
(chrześcijańska demokracja, konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, 
socjaldemokracja, socjalizm). 
18. Instytucja państwa. Zdający: 
3) opisuje najważniejsze teorie genezy państwa (Arystotelesa, 
teistyczna, umowy społecznej, podboju, marksistowska). 
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Schemat punktowania 
1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
C. 
 
 
Zadanie 11. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
IV. Znajomość 
zasad i procedur 
demokracji. 

19. Modele ustrojowe państw demokratycznych. Zdający: 
2) charakteryzuje krótko ustroje polityczne Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Włoch i Rosji, 
na podstawie samodzielnie zebranych informacji. 
21. Władza wykonawcza w państwie demokratycznym. Zdający: 
1) wyjaśnia, jaką rolę we współczesnych państwach może pełnić 
głowa państwa; podaje przykłady urzędujących głów państw 
(monarchów i prezydentów). 

 
Schemat punktowania 
1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A.  
 
 
Zadanie 12. (0–2) 

 

 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
IV. Znajomość 
zasad i procedur 
demokracji.  

19. Modele ustrojowe państw demokratycznych. Zdający: 
1) podaje cechy charakterystyczne różnych modeli ustrojowych 
państw demokratycznych; wyjaśnia, jaki model funkcjonuje 
w Polsce; 
2) charakteryzuje krótko ustroje polityczne Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Włoch i Rosji, 
na podstawie samodzielnie zebranych informacji. 

 
12.1. 
 

Schemat punktowania 
1 p. –  podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi.  
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
1. Stany Zjednoczone (Ameryki) / USA   
2. Republika Federalna Niemiec / Niemcy / RFN  
 
12.2. 
 

Schemat punktowania 
1 p. –  podanie poprawnej odpowiedzi.  
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
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Przykładowa odpowiedź 
W USA, czyli państwie z fragmentu A, konstytucja wskazuje, że jeżeli coś nie jest zastrzeżone 
dla federacji, to jest uprawnieniem stanów, a w Niemczech (państwie z fragmentu B) landy 
mogą wydawać ustawy tylko w zakresie, w jakim zostały do tego wyraźnie upoważnione 
w ustawie (a w zakresie ustawodawstwa konkurencyjnego kraje związkowe są uprawnione do 
wydawania ustaw, dopóki Federacja sama nie wyda w tym zakresie ustawy). 
 
 
Zadanie 13. (0–3) 
 

13.1. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji.  
IV. Znajomość 
zasad i procedur 
demokracji.  
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

15. Demokracja – zasady i procedury. Zdający: 
5) wyjaśnia, jak są przeprowadzane i jaką rolę odgrywają wybory we 
współczesnej demokracji. 
17. Systemy partyjne. Zdający: 
4) opisuje podstawowe zasady ordynacji większościowej 
i proporcjonalnej w powiązaniu z systemem dwupartyjnym 
i wielopartyjnym. 
25. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający: 
2) wyjaśnia różnice między ordynacjami wyborów parlamentarnych 
i prezydenckich w Polsce. 
(III etap) 7. Wyborcy i wybory. Zdający:  
2) wymienia zasady demokratycznych wyborów i stosuje je 
w głosowaniu w szkole.  
(III etap) 12. System wyborczy i partyjny. Zdający:  
1) wyjaśnia, jak przeprowadzane są w Polsce wybory prezydenckie 
i parlamentarne. 

 
Schemat punktowania 
2 p. –  
1 p. – 

podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi. 
podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi. 

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
1. W wyborach do Sejmu RP ten cenzus wynosi 21 lat, a w wyborach do Senatu RP – 30 lat. 
2. W wyborach do Sejmu RP jest 41 okręgów wielomandatowych, a w wyborach do Senatu RP 
– 100 jednomandatowych.  
3. Wybory do Sejmu RP są proporcjonalne i równe, a wybory do Senatu RP są większościowe 
i nie są równe.  
 
13.2. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

(III etap) 5. Udział obywateli w życiu publicznym. Zdający:  
1) przedstawia główne podmioty życia publicznego (obywatele, 
zrzeszenia obywatelskie, media, politycy i partie, władza, instytucje 
publiczne, biznes itp.) i pokazuje, jak współdziałają i konkurują one 
ze sobą w życiu publicznym. 
(III etap) 12. System wyborczy i partyjny. Zdający:  
3) wymienia partie polityczne obecne w Sejmie; wskazuje te, które 
należą do koalicji rządzącej, i te, które pozostają w opozycji. 
(II etap) 3. Ojczyzna. Zdający:  
2) wskazuje na mapie i opisuje główne regiony Polski. 

 

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



Strona 10 z 30 
 

Schemat punktowania 
1 p. –  podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi.  
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
PO – zachodniopomorskie  
PiS – podkarpackie lub podlaskie lub świętokrzyskie  
 
 
Zadanie 14. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

20. Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym. Zdający: 
5) przedstawia procedurę tworzenia prawa przez parlament.  
24. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający: 
1) wymienia kompetencje Sejmu i Senatu w państwie i przedstawia 
znaczenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego w systemie władz 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) podaje przykłady stosowania w procedurze legislacyjnej polskiego 
parlamentu większości zwykłej, bezwzględnej i kwalifikowanej. 
30. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający: 
1) opisuje źródła prawa w Polsce oraz hierarchię aktów prawnych. 
(IV z.p.) 2. Prawo i sądy. Zdający:  
3) wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny 
i interpretuje proste przepisy prawne. 
(III etap) 13. Władza ustawodawcza w Polsce. Zdający:  
1) przedstawia zadania i zasady funkcjonowania polskiego 
parlamentu, w tym sposób tworzenia ustaw. 

 
Schemat punktowania 
2 p. –  
1 p. – 

podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi.  
podanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi. 

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
– Poprawki Senatu RP lub odrzucenie przez Senat RP ustawy (wówczas określanej projektem 
ustawy) Sejm RP mógł odrzucić większością kwalifikowaną 3/5 głosów (art. 53.2) – obecnie 
jest to większość bezwzględna.  
– Senat RP wówczas rozpatrywał wespół z Sejmem RP tzw. weto Prezydenta RP (art. 54.3), 
obecnie czyni to tylko Sejm RP.  
 
 
Zadanie 15. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji.  
IV. Znajomość 
zasad i procedur 
demokracji  
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

20. Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym. Zdający: 
1) wymienia i ilustruje przykładami funkcje władzy ustawodawczej; 
4) wyjaśnia terminy: sesja plenarna, komisja parlamentarna, kworum, 
interpelacja, zapytanie poselskie.  
24. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający: 
1) wymienia kompetencje Sejmu i Senatu w państwie i przedstawia 
znaczenie obu izb oraz Zgromadzenia Narodowego w systemie władz 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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15.1.  
 
Schemat punktowania 
1 p. – podanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
interpelacja 
 
15.2.  
 
Schemat punktowania 
1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
D. 
 
 
Zadanie 16. (0–2) 
 
16.1. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

28. Samorząd terytorialny w Polsce. Zdający: 
2) przedstawia zadania i kompetencje samorządu gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego. 
(III etap) 18. Samorząd powiatowy i wojewódzki. Zdający:  
1) przedstawia sposób wybierania samorządu powiatowego 
i wojewódzkiego oraz ich przykładowe zadania. 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi. 
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A. rada miejska  
B. zarząd powiatu  
 
16.2. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

15. Demokracja – zasady i procedury. Zdający: 
5) wyjaśnia, jak są przeprowadzane i jaką rolę odgrywają wybory we 
współczesnej demokracji.  
17. Systemy partyjne. Zdający: 
4) opisuje podstawowe zasady ordynacji większościowej 
i proporcjonalnej w powiązaniu z systemem dwupartyjnym 
i wielopartyjnym.  
28. Samorząd terytorialny w Polsce. Zdający: 
1) omawia formy demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej 
w samorządach terytorialnych; opisuje instytucję referendum 
lokalnego.  
(III etap) 7. Wyborcy i wybory. Zdający:  
2) wymienia zasady demokratycznych wyborów i stosuje je 
w głosowaniu w szkole. 
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(III etap) 17. Gmina jako wspólnota mieszkańców. Zdający:  
3) przedstawia sposób wybierania i działania władz gminy, w tym 
podejmowania decyzji w sprawie budżetu. 
(III etap) 18. Samorząd powiatowy i wojewódzki. Zdający:  
1) przedstawia sposób wybierania samorządu powiatowego 
i wojewódzkiego oraz ich przykładowe zadania. 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  wskazanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi. 
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
– prezydent miasta 
– rada powiatu lub sejmik województwa  
 
 
Zadanie 17. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji.  
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

31. Sądy i Trybunały. Zdający: 
1) przedstawia sposób powoływania i zadania Sądu Najwyższego, 
Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. 
34. Prawo administracyjne. Zdający: 
2) przedstawia strukturę sądownictwa administracyjnego; opisuje 
przebieg postępowania administracyjnego. 
(IV z.p.) 2. Prawo i sądy. Zdający:  
3) wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny 
i interpretuje proste przepisy prawne. 
(III etap) 15. Władza sądownicza. Zdający:  
1) przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady, wedle których 
działają sądy (niezawisłość, dwuinstancyjność) i przykłady spraw, 
którymi się zajmują; 
2) wyjaśnia, czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny i Trybunał 
Stanu. 

 
Schemat punktowania 
2 p. –  
1 p. – 

podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi. 
podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi. 

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
1. (Naczelny / Wojewódzki) Sąd Administracyjny 
2. Trybunał Konstytucyjny 
3. Trybunał Stanu  
 
 
Zadanie 18. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji.  
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

30. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający: 
5) przedstawia różnicę między sędziami a ławnikami. 
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Schemat punktowania 
1 p. – podanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
ławnik 
 
 
Zadanie 19. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
(III etap)  
VI. Rozumienie 
zasad gospodarki 
rynkowej. 

27. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania 
publicznego. Zdający: 
5) wymienia podstawowe zadania Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 
Urzędu Kontroli Elektronicznej. 
(III etap) 26. Gospodarstwo domowe. Zdający:  
4) wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić. 

 
Schemat punktowania 
1 p. – podanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 
 
Zadanie 20. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji.  
(III etap)  
VI. Rozumienie 
zasad gospodarki 
rynkowej. 

(III etap) 28. Gospodarka w skali państwa. Zdający:  
2) wymienia najważniejsze dochody i wydatki państwa; wyjaśnia, co 
to jest budżet państwa; 
3) przedstawia główne rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT) 
i oblicza wysokość podatku PIT na podstawie konkretnych danych. 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi. 
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 

Poprawna odpowiedź 
– akcyzowy 
– od towarów i usług / VAT / od wartości dodanej  
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Zadanie 21. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

29. Prawo. Zdający: 
2) rozpoznaje rodzaje prawa (międzynarodowe, krajowe, miejscowe; 
prywatne, publiczne; materialne, formalne; cywilne, karne, 
administracyjne). 
34. Prawo administracyjne. Zdający: 
1) odróżnia akty administracyjne od innego rodzaju dokumentów; 
rozpoznaje, kiedy akt administracyjny jest ważny; 
2) przedstawia strukturę sądownictwa administracyjnego; opisuje 
przebieg postępowania administracyjnego; 
3) wyjaśnia, jak odwołać się od decyzji i postanowień organów 
administracyjnych (odwołanie, zażalenie, skarga do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego). 
(IV z.p.) 1. Młody obywatel w urzędzie. Zdający:  
5) wyjaśnia, co może zrobić obywatel, gdy nie zgadza się z decyzją 
urzędu. 

 
Schemat punktowania 
1 p. – podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Pismo numer – 3 
Uzasadnienie – Decyzją administracyjną jest akt wydany przez uprawniony do tego organ 
administracji publicznej. Spośród podanych tylko starosta jest organem administracji 
publicznej. 
 
 
Zadanie 22. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie  
i tworzenie 
informacji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

33. Prawo karne. Zdający: 
2) opisuje przebieg postępowania karnego oraz uczestniczące w nim 
organy i strony; podaje przykłady przestępstw ściganych z oskarżenia 
publicznego i prywatnego, wyjaśnia rolę oskarżyciela posiłkowego; 
3) przedstawia kary i środki karne obowiązujące w polskim prawie 
oraz prawa przysługujące ofierze, oskarżonemu i świadkowi. 
(IV z.p.) 2. Prawo i sądy. Zdający:  
6) przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego: cywilnego 
i karnego; uzasadnia znaczenie mediacji; 
7) wymienia główne prawa, jakie przysługują ofierze, sprawcy 
i świadkowi przestępstwa. 

 
Schemat punktowania 
1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Jan 
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Zadanie 23. (0–2) 
 

23.1. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

32. Prawo cywilne i rodzinne. Zdający: 
1) rozpoznaje sprawy regulowane przez prawo cywilne: rzeczowe, 
zobowiązań, rodzinne, spadkowe i handlowe; 
3) opisuje podstawowe zasady postępowania cywilnego 
(rozpoznawczego: procesowego oraz nieprocesowego 
i egzekucyjnego) oraz sposoby zaskarżania orzeczeń. 
(IV z.p.) 2. Prawo i sądy. Zdający:  
3) wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny 
i interpretuje proste przepisy prawne; 
6) przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego: cywilnego 
i karnego; uzasadnia znaczenie mediacji. 

 
Schemat punktowania 
1 p. – wskazanie poprawnej odpowiedzi.  
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A.  
 
23.2. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

32. Prawo cywilne i rodzinne. Zdający:  
1) rozpoznaje sprawy regulowane przez prawo cywilne: rzeczowe, 
zobowiązań, rodzinne, spadkowe i handlowe; 
5) wyjaśnia, na czym polega władza rodzicielska oraz jakie prawa 
i obowiązki mają dzieci. 

 
Schemat punktowania 
1 p. – podanie poprawnej odpowiedzi.  
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Przysposobienie to inaczej adopcja – jest trwałą formą pieczy zastępczej. Dziecko 
przysposobione w świetle prawa jest dzieckiem osób, które je przysposobiły. 
 
 
Zadanie 24. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
III. Współdziałanie 
w sprawach 
publicznych. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

31. Sądy i Trybunały. Zdający: 
3) przedstawia strukturę sądownictwa w Polsce i wyjaśnia, jaką rolę 
odgrywają w niej Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa. 
32. Prawo cywilne i rodzinne. Zdający: 
1) rozpoznaje sprawy regulowane przez prawo cywilne: rzeczowe, 
zobowiązań, rodzinne, spadkowe i handlowe; 
3) opisuje podstawowe zasady postępowania cywilnego 
(rozpoznawczego: procesowego oraz nieprocesowego 
i egzekucyjnego) oraz sposoby zaskarżania orzeczeń. 
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35. Obywatel wobec prawa. Zdający: 
2) wskazuje, do jakich instytucji i osób można się zwrócić o pomoc 
prawną w konkretnych sytuacjach. 
(III etap) 15. Władza sądownicza. Zdający:  
1) przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady, wedle których 
działają sądy (niezawisłość, dwuinstancyjność) i przykłady spraw, 
którymi się zajmują. 

 
Schemat punktowania 
2 p. –  
1 p. –  

podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi.  
podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi.  

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
1. Powód(ka) / Skarżący(a) 
2. Sąd Okręgowy  
3. Zażalenie  
 
 
Zadanie 25. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
(IV etap z.r.)  
VI. Dostrzeganie 
współzależności 
we współczesnym 
świecie. 
(IV etap z.p.)  
VI. Znajomość 
praw człowieka 
i sposobów ich 
ochrony. 

38. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka. Zdający: 
3) charakteryzuje systemy ochrony praw człowieka w ramach Rady 
Europy oraz Unii Europejskiej. 
43. Integracja europejska. Zdający: 
1) omawia genezę i przebieg integracji europejskiej (cele, główne 
dokumenty i instytucje, politycy, fazy integracji); 
4) wyjaśnia, jak tworzone jest prawo unijne, oraz wymienia 
najważniejsze postanowienia traktatów obowiązujących w Unii 
Europejskiej. 
45. Polska w Unii Europejskiej. Zdający: 
2) opisuje prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa 
Unii Europejskiej, w tym możliwość skargi do Rzecznika Praw 
Obywatelskich Unii Europejskiej. 
(IV z.p.) 5. Prawa człowieka. Zdający:  
1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; 
wymienia najważniejsze dokumenty z tym związane. 
(III etap) 21. Polska w Unii Europejskiej. Zdający:  
1) przedstawia prawa i obowiązki wynikające z posiadania 
obywatelstwa Unii Europejskiej. 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  wskazanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A.  
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Zadanie 26. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
(IV etap z.r.)  
VI. Dostrzeganie 
współzależności 
we współczesnym 
świecie. 
(IV etap z.p.)  
VI. Znajomość 
praw człowieka 
i sposobów ich 
ochrony. 

38. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka. Zdający: 
2) ocenia znaczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze 
dla systemu ochrony praw człowieka na świecie. 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  wskazanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
D.  
 
 
Zadanie 27. (0–1) 
 
I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
(IV etap z.r.)  
VI. Dostrzeganie 
współzależności 
we współczesnym 
świecie. 

42. Systemy bezpieczeństwa i współpracy. Zdający: 
3) charakteryzuje krótko działanie następujących organizacji: WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia), ILO (Międzynarodowa 
Organizacja Pracy), FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
Spraw Wyżywienia i Rolnictwa), IMF (Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy), IBRD (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju), 
WTO (Światowa Organizacja Handlu), OECD (Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), UNESCO (Organizacja 
Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury), 
UNIDO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju 
Przemysłowego), IAEA (Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej), UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz 
Dzieci), UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do 
Spraw Uchodźców). 

 
Schemat punktowania 
1 p. – podanie poprawnej odpowiedzi.  
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Światowa Organizacja Handlu 
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Zadanie 28. (0–3) 
 

28.1. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
(IV etap z.r.)  
VI. Dostrzeganie 
współzależności 
we współczesnym 
świecie. 

42. Systemy bezpieczeństwa i współpracy. Zdający: 
4) wyjaśnia, jak powstało NATO, jakie są jego cele i organy; 
wymienia najważniejsze operacje wojskowe Sojuszu. 
(III etap) 19. Relacje Polski z innymi państwami. Zdający:  
2) charakteryzuje politykę obronną Polski; członkostwo w NATO, 
udział w międzynarodowych misjach pokojowych i operacjach 
militarnych. 

 
Schemat punktowania 
1 p. – podanie poprawnej odpowiedzi.  
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
Organizacja Paktu / Traktatu Północnoatlantyckiego [Sojusz / Pakt Północnoatlantycki] 
 
28.2. 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
(IV etap z.r.)  
VI. Dostrzeganie 
współzależności 
we współczesnym 
świecie. 

35. Obywatel wobec prawa. Zdający: 
1) odnajduje w odpowiednim akcie prawnym przepis dotyczący 
wybranego kazusu prawnego i interpretuje go. 
42. Systemy bezpieczeństwa i współpracy. Zdający: 
2) opisuje cele i metody działania ONZ oraz kompetencje jej 
organów (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz 
Generalny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Rada 
Gospodarcza i Społeczna);  
4) wyjaśnia, jak powstało NATO, jakie są jego cele i organy; 
wymienia najważniejsze operacje wojskowe Sojuszu. 
(IV z.p.) 2. Prawo i sądy. Zdający:  
3) wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny 
i interpretuje proste przepisy prawne. 

 
Schemat punktowania 
2 p. –  
1 p. –  

podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi.  
podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi.  

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
– Artykuł 51 KNZ uznaje prawo każdego napadniętego państwa „do indywidualnej lub 
zbiorowej samoobrony”, zanim Rada Bezpieczeństwa ONZ zastosuje konieczne środki, 
a artykuł 5 TW zakłada, że w razie zbrojnej napaści na członka Sojuszu otrzyma on od 
pozostałych pomoc „łącznie z użyciem siły zbrojnej”. 
– W artykule 51 KNZ stwierdzono, że środki podjęte dla samoobrony „powinny być […] 
podane do wiadomości Radzie Bezpieczeństwa”. W zgodzie z tymi przepisami pozostaje 
artykuł 5 TW, w którym stwierdzono, że o fakcie pomocy zostanie natychmiast zawiadomiona 
RB ONZ.  
– Artykuł 51 KNZ zostawia możliwość RB ONZ podjęcia w każdym czasie akcji, a w artykule 
5 TW stwierdzono, że Sojusz zaniecha swoich działań, gdy tylko RB ONZ podejmie działania 
„konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju”. 
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Zadanie 29. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
(IV etap z.r.)  
VI. Dostrzeganie 
współzależności 
we współczesnym 
świecie. 

7. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie. 
Zdający: 
5) omawia przyczyny i skutki konfliktów społecznych w państwach 
Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej. 
11. Obywatel i obywatelstwo. Zdający: 
4) wyjaśnia, na czym polega nieposłuszeństwo obywatelskie i jakie 
niesie ze sobą dylematy; podaje jego historyczne i współczesne 
przykłady. 
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym. Zdający: 
5) wskazuje i wyjaśnia przyczyny konfliktów zbrojnych we 
współczesnym świecie; 
7) wymienia konflikty, którym towarzyszy terroryzm; wyjaśnia ich 
przyczyny oraz motywy i sposoby działania terrorystów; opisuje 
i ocenia strategie zwalczania terroryzmu. 
(III etap) 22. Współpraca i konflikty międzynarodowe. Zdający:  
2) wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych konfliktów 
międzynarodowych; omawia przebieg i próby rozwiązania jednego 
z nich. 

 
Schemat punktowania 
2 p. –  
1 p. –  

poprawne wypełnienie dwóch wierszy tabeli.  
poprawne wypełnienie jednego wiersza tabeli lub kolumny z nazwami. 

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A. Syria / Syryjska Republika Arabska, 3 
B. Tunezja / Republika Tunezyjska, 1  
 
 
Zadanie 30. (0–1) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
(IV etap z.r.)  
VI. Dostrzeganie 
współzależności 
we współczesnym 
świecie. 

45. Polska w Unii Europejskiej. Zdający: 
2) opisuje prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa 
Unii Europejskiej, w tym możliwość skargi do Rzecznika Praw 
Obywatelskich Unii Europejskiej. 
(IV z.p.) 1. Młody obywatel w urzędzie. Zdający:  
1) wyjaśnia, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne. 
(III etap) 21. Polska w Unii Europejskiej. Zdający:  
1) przedstawia prawa i obowiązki wynikające z posiadania 
obywatelstwa Unii Europejskiej. 

 
Schemat punktowania 
1 p. –  podanie poprawnej odpowiedzi. 
0 p. –  inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Przykładowa odpowiedź 
Obywatelstwo UE jest wtórne wobec narodowego – posiada je ten, kto ma obywatelstwo 
kraju członkowskiego UE.  
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Zadanie 31. (0–2) 
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
(IV etap z.r.)  
VI. Dostrzeganie 
współzależności 
we współczesnym 
świecie. 

43. Integracja europejska. Zdający: 
1) omawia genezę i przebieg integracji europejskiej (cele, główne 
dokumenty i instytucje, politycy, fazy integracji). 
44. Europa wśród światowych mocarstw. Zdający: 
3) wyjaśnia znaczenie strategicznych zasobów naturalnych w polityce 
międzynarodowej; 
4) przedstawia na przykładach znaczenie supermocarstw i mocarstw 
regionalnych dla ładu światowego. 
(III etap) 20. Integracja europejska. Zdający:  
5) wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją 
opinię na temat jej dalszej integracji i rozszerzania. 

 
Schemat punktowania 
2 p. –  
1 p. –  

podanie trzech poprawnych elementów odpowiedzi.  
podanie dwóch poprawnych elementów odpowiedzi.  

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 
 
Poprawna odpowiedź 
A. Schuman 
B. Europejska Wspólnota Gospodarcza  
C. Republika Federalna Niemiec 
 
 
Zadanie 32. (0–12) 
 
Temat 1. 
Scharakteryzuj instytucje Unii Europejskiej uczestniczące w procedurze budżetowej oraz 
ich rolę w uchwalaniu budżetu unijnego.  
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
IV. Znajomość zasad 
i procedur 
demokracji. 
(IV etap z.r.)  
VI. Dostrzeganie 
współzależności we 
współczesnym 
świecie. 

43. Integracja europejska. Zdający: 
1) omawia genezę i przebieg integracji europejskiej (cele, główne 
dokumenty i instytucje, politycy, fazy integracji); 
2) przedstawia sposoby podejmowania decyzji politycznych 
i gospodarczych w Unii Europejskiej, odnosząc je do zasad 
pomocniczości i solidarności; 
3) charakteryzuje sposób powoływania, działania i najważniejsze 
kompetencje instytucji Unii Europejskiej (Rada Unii Europejskiej, 
Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europejska, 
Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Europejski Bank Centralny); 
4) wyjaśnia, jak tworzone jest prawo unijne, oraz wymienia 
najważniejsze postanowienia traktatów obowiązujących w Unii 
Europejskiej; 
5) przedstawia procedurę uchwalania budżetu unijnego oraz główne 
dochody i wydatki budżetowe.  
(III etap) 20. Integracja europejska. Zdający:  
1) przedstawia cele i etapy integracji europejskiej (traktaty 
rzymskie, traktaty z Maastricht, Nicei, Lizbony); 
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2) wyjaśnia, czym zajmują się najważniejsze instytucje Unii 
Europejskiej (Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament 
Europejski, Komisja Europejska); 
3) wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady 
pomocniczości i solidarności; 
4) wyjaśnia, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie unijnym 
i na co są przeznaczane. 

 
Schemat punktowania 
 

Poziom III – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA 12 P.  
 

Zdający w pełni scharakteryzował: 
 

1) instytucję Parlamentu Europejskiego:  
– określa sposób wyboru deputowanych: wybory powszechne, 
równe, bezpośrednie, proporcjonalne i w glosowaniu tajnym; 
podaje kadencję eurodeputowanego;  
– przedstawia prawodawczą (znacząca rola w zwykłej procedurze 
ustawodawczej), kontrolną (poprzez komisje oraz pytania 
eurodeputowanych, wotum nieufności wobec KE) oraz kreacyjną 
(powołanie Rzecznika, zatwierdzenie nominacji 
przewodniczącego i członków Komisji) funkcję PE;  
– przedstawia pluralizm polityczny w PE – frakcje, a nie 
reprezentacje krajowe;  
 

2) instytucję Rady:  
– określa sposób powołania członków Rady: z urzędu wchodzą 
ministrowie państw członkowskich;  
– wskazuje na warianty głosowania w Radzie (zwykła; 
kwalifikowana – wg kryterium członków i ludnościowego; 
jednomyślność);  
– przedstawia funkcje prawodawczą i kreacyjną (mianowanie 
członków TO, KES, KR) Rady; 
 

3) instytucję Komisji:  
– określa sposób powołania członków Komisji: nominacja 
przewodniczącego KE przez Radę Europejską i jego wybór przez 
PE, nominacja członków Komisji za wspólnym porozumieniem 
przez Radę i ich kolegialne zatwierdzenie przez PE; mianowanie 
Komisji przez Radę Europejską;  
– przedstawia funkcje koordynacyjne, zarządzające i wykonawcze 
KE jako strażnika traktatów i instytucje wspierającą ogólny 
interes UE;  
– charakteryzuje odpowiedzialność KE: prawna członka KE 
(odwołanie przez TS na wniosek Rady lub Komisji) i polityczna 
solidarna przed PE (wotum nieufności 2/3 głosów); 
 

4) procedurę uchwalania budżetu UE: 
– Komisja łączy preliminarze budżetowe instytucji i przygotowuje 
roczny projekt budżetu; 
– Rada większością kwalifikowaną przyjmuje stanowisko 
w sprawie projektu budżetu; 

POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA  
Zdający nie popełnił 
żadnego błędu 
merytorycznego. 
 
SELEKCJA INFORMACJI 
Zdający przeprowadził 
poprawną selekcję 
i hierarchizację 
informacji (nie 
zamieścił w pracy 
fragmentów 
niezwiązanych 
z tematem). 
 
JĘZYK, STYL 
I KOMPOZYCJA 
Zdający zaprezentował 
wywód w pełni 
spójny, harmonijny 
i logiczny. 
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– Parlament może projekt budżetu: zatwierdzić bez żadnych 
zmian, wnieść poprawki do tzw. wydatków nieobligatoryjnych, 
zaproponować Radzie dokonanie zmian w wydatkach 
obligatoryjnych; 
– w przypadku innym niż zatwierdzenie bez zmian powołuje się 
komitet pojednawczy, ustalajacy wspólny tekst budżetu. 
 
5) Zdający wykorzystał znajomość i rozumienie różnych aspektów 
danego problemu do jego opisu w szerszym kontekście 
interpretacyjnym oraz wykazał się znajomością licznych pojęć 
związanych z tematem.  
 

Poziom II – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA 8 P.  
 
Zdający:  
– w pełni scharakteryzował trzy istotne aspekty zagadnienia 
(spośród zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III)  
lub  
– w pełni scharakteryzował dwa istotne aspekty zagadnienia 
i częściowo scharakteryzował dwa istotne aspekty zagadnienia 
(spośród zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III).  
 

5) Zdający wykorzystał znajomość i rozumienie wybranych 
aspektów analizowanego tematu; wykazał się znajomością 
wybranych pojęć związanych z tematem. 

POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA 
Zdający popełnił jeden 
lub dwa błędy 
merytoryczne. 
 
SELEKCJA INFORMACJI 
Zdający przeprowadził 
niekonsekwentną 
selekcję informacji 
i ich hierarchizację 
(umieścił w pracy 
nieliczne fragmenty 
niezwiązane 
z tematem). 
 

JĘZYK, STYL  
I KOMPOZYCJA 
Zdający zaprezentował 
wywód nie w pełni 
uporządkowany. 
 

Poziom I – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA 4 P. 
 
Zdający: 
– w pełni scharakteryzował jeden istotny aspekt oraz częściowo 
scharakteryzował jeden istotny aspekt zagadnienia (spośród 
zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III)  
lub  
– częściowo scharakteryzował trzy istotne aspekty zagadnienia 
(spośród zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III).  
 

5) Zdający wykazał się znajomością jedynie nielicznych pojęć 
związanych z tematem. 

POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA 
Zdający popełnił trzy 
lub cztery błędy 
merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI  
Zdający przeprowadził 
w niewystarczającym 
stopniu selekcję 
informacji i ich 
hierarchizację (napisał 
pracę, której znaczną 
część stanowią 
fragmenty 
niezwiązane 
z tematem). 
 

JĘZYK, STYL  
I KOMPOZYCJA 
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Zdający zaprezentował 
wywód w sposób 
chaotyczny 
i nielogiczny. 
 

 POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA 
Zdający popełnił co 
najmniej pięć błędów 
merytorycznych. 
 

SELEKCJA INFORMACJI  
Ponad połowę pracy 
stanowią fragmenty 
niezwiązane 
z tematem. 
 

JĘZYK, STYL  
I KOMPOZYCJA 
Wywód jest 
niekomunikatywny.  

0 P. 
Zdający nie zrozumiał tematu – nie wypełnił wymagań dla 
poziomu I.  
 

5) Zdający nie wykazał się znajomością pojęć związanych 
z tematem.  

Przy pracy o wartości 
merytorycznej 0 p., nie 
przyznaje się punktów 
za pozostałe elementy. 

 
Egzaminator, klasyfikując wartość merytoryczną pracy na jeden z trzech poziomów (I–III), 
może ocenić ją wyłącznie na 12, 8 lub 4 punkty. Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez 
zdającego jest zależna także od poziomu realizacji trzech pozostałych kryteriów, tj. 
poprawności merytorycznej, selekcji informacji oraz języka, stylu i kompozycji pracy. Za 
zrealizowanie danego kryterium na poziomie wyższym / niższym od poziomu wartości 
merytorycznej pracy, zdający uzyskuje jeden punkt więcej / mniej. Egzaminator może także 
ocenić pracę na 0 punktów. 
 
 
Temat 2.  
Migranci zarobkowi w Unii Europejskiej – scharakteryzuj założenia tej organizacji 
w sprawie migracji wewnątrzunijnych, modele polityki państw wobec migrantów oraz 
szanse i zagrożenia wynikające z migracji dla migrantów oraz społeczeństw państw 
wysyłających i przyjmujących.  
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
II. Rozpoznawanie 
i rozwiązywanie 
problemów. 
(IV etap z.r.)  
VI. Dostrzeganie 
współzależności we 

5. Zmiana społeczna. Zdający: 
3) analizuje sposoby adaptacji do zmiany społecznej na podstawie 
własnych obserwacji i tekstów kultury. 
6. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe. Zdający: 
2) omawia czynniki sprzyjające asymilacji oraz służące zachowaniu 
tożsamości narodowej; 
4) charakteryzuje mniejszości narodowe, etniczne i grupy 
imigrantów żyjące w Polsce (liczebność, historia, kultura, religia 
itp.); wymienia prawa, które im przysługują; 
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współczesnym 
świecie. 

5) rozpoznaje przejawy ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu 
i szowinizmu i uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym 
zjawiskom. 
7. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie. 
Zdający: 
1) wyjaśnia, dlaczego i w jakim zakresie doszło do integracji 
narodów w świecie zachodnim; 
2) porównuje różne modele polityki wybranych państw wobec 
mniejszości narodowych i imigrantów; 
3) wyjaśnia, dlaczego w Europie integracja imigrantów z państw 
pozaeuropejskich rodzi trudności; ocenia sytuację imigrantów 
w Polsce. 
8. Kultura i pluralizm kulturowy. Zdający: 
6) wyjaśnia, na czym polega i skąd się bierze pluralizm kulturowy 
współczesnego społeczeństwa; analizuje konsekwencje tego 
zjawiska. 
9. Współczesne spory światopoglądowe. Zdający: 
5) rozpatruje racje stron innych aktualnych sporów 
światopoglądowych i formułuje swoje stanowisko w danej sprawie. 
45. Polska w Unii Europejskiej. Zdający: 
1) wyjaśnia, na czym polega swobodny przepływ osób, kapitału, 
towarów i usług w Unii Europejskiej oraz jakie są zasady 
przekraczania granic przez polskich obywateli (w strefie Schengen 
i poza nią); 
3) ocenia skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
i perspektywy jej rozwoju w Unii Europejskiej, odwołując się do 
danych statystycznych, badań opinii publicznej oraz informacji 
o wykorzystaniu środków unijnych w Polsce, regionie i gminie; 
5) wyszukuje informacje o możliwościach podejmowania nauki 
i pracy w państwach Unii Europejskiej, potrafi posługiwać się 
Europass. 
(IV z.p.) 4. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej. Zdający:  
7) omawia ogólne zasady podejmowania pracy i zakładania 
własnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (na podstawie 
informacji z Internetu); sporządza Europass-CV. 
(IV z.p.) 6. Ochrona praw i wolności. Zdający:  
5) rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu 
i ksenofobii; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się im oraz 
przedstawia możliwości zaangażowania się w wybrane działania na 
rzecz równości i tolerancji; 
(III etap) 2. Życie społeczne. Zdający:  
5) wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w społeczeństwie 
(np. na „swoich” i „obcych”), i podaje możliwe sposoby 
przeciwstawiania się przejawom nietolerancji. 
(III etap) 8. Naród i mniejszości narodowe. Zdający:  
3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów 
(w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia 
przysługujące im prawa; na podstawie samodzielnie zebranych 
materiałów charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, 
obecną sytuację); 
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(III etap) 9. Patriotyzm dzisiaj. Zdający:  
5) rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych 
przykładów, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają dziś 
relacje między narodami. 
(III etap) 23. Problemy współczesnego świata. Zdający:  
5) ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we współczesnym 
świecie. 

 
Schemat punktowania 
 

Poziom III – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA 12 P. 
 
Zdający w pełni scharakteryzował:  
 

1) kwestię migracji zarobkowych obywateli państw UE – nowych 
i o wysokiej stopie bezrobocia; układ z Maastricht – swobodny 
przepływ osób, strefa Schengen, podejmowanie pracy 
i działalności gospodarczej w państwach UE; 
 

2) różne modele polityki państw członkowskich UE wobec 
migrantów – polityka asymilacji, polityka wielokulturowości, 
naród polityczny (zróżnicowany etnicznie tylko w obszarze 
prywatnym), polityka integracji; 
 

3) szanse wynikające z migracji dla: 
– migrantów, np. polepszenie standardu życia, poznanie innej 
kultury,  
– społeczeństw państw przyjmujących, np. możliwość 
zagospodarowania deficytu siły roboczej w niektórych 
segmentach rynku,  
– społeczeństw państw wysyłających, np. pomoc migrantów 
zarobkowych dla rodzin pozostałych w kraju; 
 

4) zagrożenia wynikające z migracji dla: 
– migrantów, np. problemy adaptacyjne,  
– społeczeństw państw przyjmujących, np. wzrost nastrojów 
ksenofobicznych,  
– społeczeństw państw wysyłających, np. drenaż mózgów. 
 
5) Zdający wykorzystał znajomość i rozumienie różnych aspektów 
danego problemu do jego opisu w szerszym kontekście 
interpretacyjnym oraz wykazał się znajomością licznych pojęć 
związanych z tematem.  
 

POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA  
Zdający nie popełnił 
żadnego błędu 
merytorycznego. 
 
SELEKCJA INFORMACJI 
Zdający przeprowadził 
poprawną selekcję 
i hierarchizację 
informacji (nie 
zamieścił w pracy 
fragmentów 
niezwiązanych 
z tematem). 
 
JĘZYK, STYL 
I KOMPOZYCJA 
Zdający zaprezentował 
wywód w pełni 
spójny, harmonijny 
i logiczny. 

Poziom II – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA 8 P. 
 
Zdający:  
– w pełni scharakteryzował trzy istotne aspekty zagadnienia 
(spośród zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III)  
lub  
– w pełni scharakteryzował dwa istotne aspekty zagadnienia 
i częściowo scharakteryzował dwa istotne aspekty zagadnienia 
(spośród zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III).  
 

5) Zdający wykorzystał znajomość i rozumienie wybranych 
aspektów analizowanego tematu; wykazał się znajomością 

POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA 
Zdający popełnił jeden 
lub dwa błędy 
merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI 
Zdający przeprowadził 
niekonsekwentną 
selekcję informacji 
i ich hierarchizację 
(umieścił w pracy 
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wybranych pojęć związanych z tematem; ustosunkował się do 
oceny autora. 

nieliczne fragmenty 
niezwiązane 
z tematem). 
 

JĘZYK, STYL  
I KOMPOZYCJA 
Zdający zaprezentował 
wywód nie w pełni 
uporządkowany. 

Poziom I – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA 4 P. 
 
Zdający: 
– w pełni scharakteryzował jeden istotny aspekt oraz częściowo 
scharakteryzował jeden istotny aspekt zagadnienia (spośród 
zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III)  
lub  
– częściowo scharakteryzował trzy istotne aspekty zagadnienia 
(spośród zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III).  
 

5) Zdający wykazał się znajomością jedynie nielicznych pojęć 
związanych z tematem. 

POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA 
Zdający popełnił trzy 
lub cztery błędy 
merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI  
Zdający przeprowadził 
w niewystarczającym 
stopniu selekcję 
informacji i ich 
hierarchizację (napisał 
pracę, której znaczną 
część stanowią 
fragmenty 
niezwiązane 
z tematem). 
 

JĘZYK, STYL  
I KOMPOZYCJA 
Zdający zaprezentował 
wywód w sposób 
chaotyczny 
i nielogiczny. 

 POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA 
Zdający popełnił co 
najmniej pięć błędów 
merytorycznych. 
 

SELEKCJA INFORMACJI  
Ponad połowę pracy 
stanowią fragmenty 
niezwiązane 
z tematem. 
 

JĘZYK, STYL  
I KOMPOZYCJA 
Wywód jest 
niekomunikatywny.  

0 P. 
Zdający nie zrozumiał tematu – nie wypełnił wymagań dla 
poziomu I. 
 

5) Zdający nie wykazał się znajomością pojęć związanych 
z tematem.  

Przy pracy o wartości 
merytorycznej 0 p., nie 
przyznaje się punktów 
za pozostałe elementy. 
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Egzaminator, klasyfikując wartość merytoryczną pracy na jeden z trzech poziomów (I–III), 
może ocenić ją wyłącznie na 12, 8 lub 4 punkty. Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez 
zdającego jest zależna także od poziomu realizacji trzech pozostałych kryteriów, tj. 
poprawności merytorycznej, selekcji informacji oraz języka, stylu i kompozycji pracy. Za 
zrealizowanie danego kryterium na poziomie wyższym / niższym od poziomu wartości 
merytorycznej pracy, zdający uzyskuje jeden punkt więcej / mniej. Egzaminator może także 
ocenić pracę na 0 punktów. 
 
 
Temat 3.  
Scharakteryzuj konstytucyjne zasady ustrojowe stanowiące o formie państwa we 
współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej i porównaj je z tymi funkcjonującymi na 
podstawie aktu prawnego, którego fragment przytoczono.   
 

I. Wykorzystanie 
i tworzenie 
informacji. 
IV. Znajomość zasad 
i procedur 
demokracji. 
V. Znajomość 
podstaw ustroju 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

15. Demokracja – zasady i procedury. Zdający: 
1) opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji; 
podaje różne sposoby rozumienia wolności, równości 
i sprawiedliwości; 
3) charakteryzuje główne fazy kształtowania się systemu 
demokratycznego; 
4) opisuje polskie tradycje demokratyczne (parlamentaryzm 
I Rzeczypospolitej, Konstytucja 3 maja, II Rzeczpospolita). 
19. Modele ustrojowe państw demokratycznych. Zdający: 
1) podaje cechy charakterystyczne różnych modeli ustrojowych 
państw demokratycznych; wyjaśnia, jaki model funkcjonuje 
w Polsce. 
23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający: 
1) przedstawia konstytucyjne zasady ustroju państwa.  
(III etap) 10. Państwo i władza demokratyczna. Zdający:  
3) wyjaśnia zasady: większości, pluralizmu i poszanowania praw 
mniejszości w państwie demokratycznym; 
4) wskazuje najważniejsze tradycje demokracji (antyczna, 
europejska, amerykańska, polska); 
5) porównuje demokrację bezpośrednią z przedstawicielską oraz 
większościową z konstytucyjną (liberalną); 
6) wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we 
współczesnej demokracji; 
7) rozważa i ilustruje przykładami zalety i słabości demokracji. 
(III etap) 11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. 
Zdający:  
1) wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem 
prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) omawia najważniejsze zasady ustroju Polski (suwerenność 
narodu, podział władzy, rządy prawa, pluralizm). 

 
 

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



Strona 28 z 30 
 

Schemat punktowania 
 

Poziom III – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA (12 PKT)  
 
Zdający w pełni: 
 

1) scharakteryzował konstytucyjne zasady ustrojowe 
konstytuujące demokrację w RP: suwerenność narodu, 
praworządność, zwierzchni charakter konstytucji, pluralizm 
polityczny;  
wykazał, że demokracja w okresie obowiązywania Artykułów 
henrykowskich miała inny charakter: naród polityczny to szlachta, 
artykuły były konstytucją niepełną, praworządność rozumiana 
inaczej, czego przykładem jest prawo szlachty do oporu;  
 

2) scharakteryzował konstytucyjne zasady ustrojowe 
konstytuujące formę rządu w RP: republikański charakter 
państwa, podział władzy z prezydentem jako częścią władzy 
wykonawczej, wybieranym w wyborach powszechnych;  
wykazał, że w okresie obowiązywania Artykułów henrykowskich 
Rzeczpospolita była monarchią o charakterze elekcyjnym (wolna 
elekcja) – króla mógł wybrać ogół szlachty na sejmie elekcyjnym; 
 

3) scharakteryzował konstytucyjne zasady ustrojowe 
konstytuujące system polityczny w RP: trójpodział władzy oparty 
na współpracy – Sejm RP i Senat RP jako władza prawodawcza, 
rząd i Prezydent RP – wykonawcza, sądy i trybunały – 
sądownicza; szczegółowe regulacje wskazują na system 
parlamentarno-gabinetowy z elementami jego podtypów: 
kanclerskiego oraz parlamenatrno-prezydenckiego;  
wykazał, że w okresie obowiązywania Artykułów henrykowskich 
dopiero zarysowuje się podział władzy – monarcha jest jednym ze 
stanów sejmujących, możliwość tzw. apelacji do sądu 
królewskiego (choć wiele rodzajów innych sądów istnieje), 
poprzez brak rządu w dzisiejszym tego słowa rozumieniu 
określenie systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów według współczesnych kryteriów nie wydaje się 
możliwe;  
 

4) scharakteryzował konstytucyjne zasady ustrojowe 
konstytuujące ustrój terytorialno-prawny: unitarny charakter 
państwa, samorząd terytorialny, decentralizacja władzy;  
wykazał, że w okresie obowiązywania Artykułów henrykowskich 
państwo ma charakter złożony (unia realna), pewne organy 
centralne zostały duplikowane dla W.K. Litewskiego; 
decentralizacja i samorząd terytorialny istnieją, choćby przez 
wspomniane sejmiki ziemskie oraz instytucje mandatu 
imperatywnego dla członka izby poselskiej sejmu, przy czym 
samorząd terytorialny jest odrębny dla stanów.  
 
5) Zdający wykorzystał znajomość i rozumienie różnych aspektów 
danego problemu do jego opisu w szerszym kontekście 
interpretacyjnym, wykazał się znajomością licznych pojęć 
związanych z tematem. 
 

POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA  
Zdający nie popełnił 
żadnego błędu 
merytorycznego. 
 
SELEKCJA INFORMACJI 
Zdający przeprowadził 
poprawną selekcję 
i hierarchizację 
informacji (nie 
zamieścił w pracy 
fragmentów 
niezwiązanych 
z tematem). 
 
JĘZYK, STYL 
I KOMPOZYCJA 
Zdający zaprezentował 
wywód w pełni 
spójny, harmonijny 
i logiczny. 
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Poziom II – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA 8 P.  
 
Zdający:  
– w pełni scharakteryzował trzy istotne aspekty zagadnienia 
(spośród zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III)  
lub  
– w pełni scharakteryzował dwa istotne aspekty zagadnienia 
i częściowo scharakteryzował dwa istotne aspekty zagadnienia 
(spośród zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III).  
 

5) Zdający wykorzystał znajomość i rozumienie wybranych 
aspektów analizowanego tematu; wykazał się znajomością 
wybranych pojęć związanych z tematem. 

POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA 
Zdający popełnił jeden 
lub dwa błędy 
merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI 
Zdający przeprowadził 
niekonsekwentną 
selekcję informacji 
i ich hierarchizację 
(umieścił w pracy 
nieliczne fragmenty 
niezwiązane 
z tematem). 
 

JĘZYK, STYL  
I KOMPOZYCJA 
Zdający zaprezentował 
wywód nie w pełni 
uporządkowany. 

Poziom I – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA 4 P.  
Zdający: 
– w pełni scharakteryzował jeden istotny aspekt oraz częściowo 
scharakteryzował jeden istotny aspekt zagadnienia (spośród 
zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III)  
lub  
– częściowo scharakteryzował trzy istotne aspekty zagadnienia 
(spośród zagadnień 1–4 wskazanych dla poziomu III).  
 

5) Zdający wykazał się znajomością jedynie nielicznych pojęć 
związanych z tematem. 

POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA 
Zdający popełnił trzy 
lub cztery błędy 
merytoryczne. 
 

SELEKCJA INFORMACJI  
Zdający przeprowadził 
w niewystarczającym 
stopniu selekcję 
informacji i ich 
hierarchizację (napisał 
pracę, której znaczną 
część stanowią 
fragmenty 
niezwiązane 
z tematem). 
 

JĘZYK, STYL  
I KOMPOZYCJA 
Zdający zaprezentował 
wywód w sposób 
chaotyczny 
i nielogiczny. 

 POPRAWNOŚĆ 
MERYTORYCZNA 
Zdający popełnił co 
najmniej pięć błędów 
merytorycznych. 
 

SELEKCJA INFORMACJI  
Ponad połowę pracy 
stanowią fragmenty 
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niezwiązane 
z tematem. 
 

JĘZYK, STYL  
I KOMPOZYCJA 
Wywód jest 
niekomunikatywny.  

0 P. 
Zdający nie zrozumiał tematu – nie wypełnił wymagań dla 
poziomu I.  
 

5) Zdający nie wykazał się znajomością pojęć związanych 
z tematem.  

Przy pracy o wartości 
merytorycznej 0 p., nie 
przyznaje się punktów 
za pozostałe elementy. 

 
Egzaminator, klasyfikując wartość merytoryczną pracy na jeden z trzech poziomów (I–III), 
może ocenić ją wyłącznie na 12, 8 lub 4 punkty. Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez 
zdającego jest zależna także od poziomu realizacji trzech pozostałych kryteriów, tj. 
poprawności merytorycznej, selekcji informacji oraz języka, stylu i kompozycji pracy. Za 
zrealizowanie danego kryterium na poziomie wyższym / niższym od poziomu wartości 
merytorycznej pracy, zdający uzyskuje jeden punkt więcej / mniej. Egzaminator może także 
ocenić pracę na 0 punktów. 
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