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Testy z biologii i WOS-u
Maturzyści! Już za miesiąc egzaminy. Czas na ostateczną powtórkę. Rozwiążcie testy z biologii i WOS-u
przygotowane przez naszych ekspertów i sprawdźcie, czego się jeszcze musicie nauczyć

Biologia
poziom podstawowy
Czas pracy 120 min

Zadanie 1. (0-2 pkt)

Rysunek przedstawia schemat budowy bło-
ny komórkowej. 

A. Zaznacz na schemacie strzałką białko
integralne.

B. Wskaż jedną z funkcji, jakie może peł-
nić ten element błony komórkowej.
………………………………………………………........……

Zadanie 2. (0-1 pkt)

Wątroba to największy i najaktywniejszy
metabolicznie gruczoł naszego ustroju.

Z podanych niżej zdań wybierz to, które
błędnie określa funkcje wątroby:

A. Wątroba wydziela żółć, która gromadzi
się w pęcherzyku żółciowym.

B. Do syntezy glukozy komórki wątroby
wykorzystują skrobię.

C. Wątroba magazynuje glikogen.
D. W komórkach wątroby zachodzi detok-

sykacja wielu trucizn, np. niektórych leków
czy alkoholu etylowego.

E. Komórki wątrobowe uczestniczą w roz-
kładzie nadwyżki aminokwasów i wytwarza-
ją mocznik.

Odpowiedź ..........................

Zadanie 3. (0-3 pkt)
Rysunek przedstawia trzustkę będącą jed-

nocześnie ważnym gruczołem dokrewnym i tra-
wiennym.

Uzupełnij zdania charakteryzujące funkcje
tego narządu:

Trzustka produkuje dwa rodzaje hormonów.
Rolą ............................... jest obniżenie poziomu
cukru we krwi, a .......................... działa przeciw-
stawnie, podwyższając poziom cukru.

Trzustka produkuje też enzymy biorące
udział w trawieniu cukrowców – są to
......................, w trawieniu .................... biorą
udział peptydazy, a w trawieniu lipidów —
............................ Enzymy trzustkowe wydzie-
lane są do światła .........................., gdzie odby-
wa się intensywne trawienie trzech grup związ-
ków organicznych.

Zadanie 4. (0-1 pkt)

Przepływ krwi w układzie krwionośnym od-
bywa się dzięki skoordynowanym skurczom
serca. Pojedynczy cykl pracy serca składa się ze
skurczu przedsionków, skurczu komór i pauzy,
czyli fazy spoczynkowej.

Na poniższych rysunkach rozpoznaj i pod-
pisz wymienione fazy cyklu.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Zadanie 5. (0-2 pkt)

Krew odgrywa podstawową rolę w transpor-
cie gazów oddechowych. Wskaż miejsca, w któ-

rych następuje wymiana gazowa wewnętrzna
i wymiana gazowa zewnętrzna. W każdym z tych
przypadków wskaż, jakie gazy dyfundują w któ-
rą stronę.

Wymiana gazowa wewnętrzna – ………………..
…………………………………………………………………………

Wymiana gazowa zewnętrzna – ………………...
…………………………………………………………………………

Zadanie 6. (0-3 pkt)

Oceń prawdziwość zdań dotyczących me-
chanizmu wentylacji płuc, zaznaczając swój wy-
bór przez wstawienie litery P (prawda) lub F
(fałsz).

Zadanie7. (0-1 pkt)
Na poniższym schemacie przedstawiono za-

rodek ludzki (około 45. dnia) otoczony błonami
płodowymi.

Charakterystyka mechanizmu 
wentylacji płuc  

Prawda/Fałsz  

A.  Podczas wdechu mięśnie 
międzyżebrowe wewnętrzne 
rozkurczają się, powodując 
ruch żeber do góry i na 
zewnątrz. 

 

B. Mięsień oddechowy  
- przepona podczas wdechu 
kurczy się, następuje jej 
opuszczanie się, dzięki czemu 
objętość klatki piersiowej 
powiększa się. 

 

C.  W czasie wydechu mięśnie 
międzyżebrowe zewnętrzne 
kurczą się, powodując opadanie 
żeber i zmniejszanie objętości 
klatki piersiowej. 

 

D. Podczas wydechu przepona 
rozkurcza się i podnosi,  
a objętość klatki piersiowej 
zmniejsza się. 

 

25956827

25956865
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Nazwij oznaczony na schemacie cyfrą 1 ele-
ment i podaj jedną z jego funkcji.
...............................................................................................
..................................................................................... 

Zadanie 8. (0-3 pkt)
Schemat przedstawia budowę nefronu

– podstawowej strukturalnej i funkcjonalnej
jednostki nerki oraz symbolizowane strzałka-
mi procesy fizykochemiczne, jakie w nim za-
chodzą.

Do liter (A, B, C, D) dopisz objaśnienia 
spośród niżej wymienionych:

zagęszczanie moczu, filtracja, resorpcja
zwrotna obowiązkowa, resorpcja zwrotna nad-
obowiązkowa. 
A. ..........................................................................
B. ..........................................................................
C. ..........................................................................
D. ..........................................................................

Zadanie 9. (0-2 pkt)
Wypełnij poniższą tabelkę, wpisując znak

plus (+), jeśli dany związek chemiczny wystę-
puje, lub znak minus (-), jeśli nie występuje
w płynach zamieszczonych w tabeli.

Zadanie 10. (0-2 pkt)
Na schemacie przebiegu oogenezy podpisz

wskazane elementy.

Zadanie 11. (0-2 pkt)

Schemat przedstawia przekrój przez ludz-
ki jajnik.

A. Nazwij fazę cyklu menstruacyjnego, ja-
ką ukazuje ostatni etap dojrzewania pęcherzy-
ka Graafa ukazany na powyższym schemacie
……………………………………......................................

B. Zaznacz krzyżykiem, w którym dniu cy-
klu menstruacyjnego powyższy proces może
zachodzić w modelowym 28-dniowym cyklu.

Zadanie 12. (0-3 pkt)

Uzupełnij poniższą tabelę.

Zadanie 13. (0-3 pkt)

Na schemacie przedstawiono sposób dzie-
dziczenia barwy sierści u norek.

Określ, wpisując odpowiednie symbole lite-
rowe w miejsca oznaczone na schemacie: 

A. genotypy pokolenia rodzicielskiego i ge-
notypy gamet tych organizmów

B. genotypy pokolenia F1 i genotypy gamet
tych organizmów

C. genotypy pokolenia F2 oraz przedstaw ich
stosunek liczbowy

Stosunek liczbowy ..................................................

Zadanie 14. (0-2 pkt)

Dokonaj analizy poniższego schematu.
Nazwij drogę biegu impulsów nerwowych

pokazaną na schemacie: …………...…………………..
oraz reakcji organizmu, która jest efektem prze-
biegu impulsów po tej drodze ………………………..

Zadanie 15. (0-1 pkt)

Wypisz poniżej oznaczenia cyfrowe wszyst-
kich zdań prawidłowo określających funkcje
szkieletu.

I. Spełnia funkcję odpornościową.
II. Ochrania mechanicznie narządy wewnętrz-

ne.
III. Jest magazynem wapnia dla organizmu.
IV. Stanowi podporę dla narządów.
V. Transportuje związki odżywcze i gazy od-

dechowe.
VI. Odpowiada za zjawisko termoregulacji

w organizmie.
VII. Umożliwia wykonywanie ruchów.
VIII. Reguluje pracę innych narządów we-

wnętrznych.
……………………………………........................................

Zadanie 16. (0-2 pkt)
Schemat przedstawia sosnę rosnącą na po-

lanie (A), w środku lasu (B) oraz na wydmie (C).

Nazwij przedstawiony na schemacie rodzaj
różnicowania się organizmów oraz podaj, czym
jest ona spowodowana.
……………………………………........................................

Zadanie 17. (0-2 pkt)

Kwasy nukleinowe (DNA i RNA) to wielko-
cząsteczkowe, liniowe polimery, zbudowane
z podjednostek – nukleotydów.

Skonstruuj tabelę, w której porównasz bu-
dowę DNA i RNA. Uwzględnij: rodzaj cukru,
rodzaje zasad azotowych, strukturę przestrzen-
ną cząsteczki (dwuniciowa, jednoniciowa).

Zadanie 18. (0-3 pkt)

A. Do podanej poniżej pojedynczej nici kwa-
su deoksyrybonukleinowego (DNA) dopisz
komplementarną nić kwasu rybonukleinowe-
go (RNA):

nić DNA: AAATGCGCTATGGCT 
nić RNA: ……………………………
B. Wyjaśnij, co oznacza reguła komplemen-

tarności zasad azotowych.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

C. Nazwij proces, w którym następuje syn-
teza cząsteczki RNA na matrycy DNA i określ
jego lokalizację w komórce eukariotycznej.
………………………………………………………………………… 

Zadanie 19. (0-1 pkt)

Zanalizuj schemat i w wykropkowane miej-
sce wpisz nazwę etapu procesu przedstawione-
go obok.
………………………………………………………………………… 

Zadanie 20. (0-2 pkt)

Poniższy rysunek przedstawia przykłady
tzw. żywych skamieniałości.

Latimeria

Wyjaśnij pojęcie żywa skamieniałość oraz
podaj inny, własny przykład tego rodzaju ga-
tunku.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Zadanie 21. (0-2 pkt)

Dokonaj analizy rysunków A i B.

Wskaż ten, który ilustruje narządy homolo-
giczne. Swój wybór uzasadnij jednym argumen-
tem.

Rysunek .............................................................
Uzasadnienie ...............................................................

Zadanie 22. (1 pkt)
Krzywa przeżywania gatunku to graficzne

przedstawienie zmian jego liczebności w cza-
sie.

Dokonaj analizy trzech krzywych przeży-
wania (gatunków A, B, C) i zakreśl kółkiem pra-
widłową odpowiedź w tabeli.

Zadanie 23. (0-1 pkt)

Schemat powyżej przedstawia:
A. łańcuch troficzny
B. przepływ energii w ekosystemie
C. obieg materii w ekosystemie
D. piramidę troficzną

Zadanie 24. (0-1 pkt)

Ochrona gatunkowa jest jedną z form ochro-
ny przyrody. Ochrona gatunków ex situ polega
na przeniesieniu pojedynczych osobników lub
ich grup z siedliska naturalnego w warunki sztucz-
ne, np. do ogrodów zoologicznych czy ogrodów
botanicznych. Podaj jeden argument przema-
wiający za celowością takiej formy ochrony.
...................................................................................................
......................................................................................

Zadanie 25. (0-3 pkt)

Mapka przedstawia rozmieszczenie Parków
Narodowych w Polsce.

Wybierz oznaczenia cyfrowe trzech parków,
które uzyskały szczególny status Światowego
Rezerwatu Biosfery, i podaj ich nazwy.

I - ....................................................................................... 
II - ......................................................................................
III - ....................................................................................

Gruczoł 
dokrewny  

Wydzielany 
hormon  

Efekt działania  Skutek 
niedoczynności  

 somatotropina 
 

pobudza wzrost  

trzustka   cukrzyca 
  reguluje przemiany 

metaboliczne  
w całym organizmie 

spowolnienie tempa 
procesów 
metabolicznych 

dzień 
cyklu 
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Związki 
chem.:  

 
 
Płyn  
ustrojowy:  

Woda  

Azotowe 
produkty 

przemiany 
materii  

Białko  Glukoza  

Osocze krwi      

Mocz 
pierwotny  

    

Mocz 
ostateczny  
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Model odpowiedzi z biologii

Nr  
zad.  

Model odpowiedzi  Pkt  

1.  Za prawidłowe wskazanie lokalizacji białka integralnego – 1 pkt. 

 
Za prawidłowe podanie funkcji – 1 pkt.  
Model odpowiedzi:  
Białko integralne może zapewniać selektywną/półprzepuszczalną możliwość 
przenikania substancji pomiędzy środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym 
komórki. Stanowi także element mocujący dla włóknistych struktur 
komórkowych, receptor dla substancji dochodzących do komórki oraz może 
decydować o właściwościach antygenowych komórki. 

2 pkt 

2. B 1 pkt 
3.  Za prawidłowe uzupełnienie wszystkich sześciu wyrazów – 3 pkt,   

pięciu wyrazów – 2 pkt, czterech wyrazów – 1 pkt,  
za prawidłowe uzupełnienie mniej niż czterech wyrazów – 0 pkt. 
Model odpowiedzi:  
Wyrazy do uzupełnienia: insuliny, glukagon, amylazy, białek, 
lipazy, dwunastnicy. 

3 pkt 

4.  Skurcz komór, skurcz przedsionków, pauza/rozkurcz serca. 1 pkt 
5.  Za wskazanie każdego z miejsc wymiany gazowej oraz wskazanie, 

jakie gazy i w którą stronę tam dyfundują, po 1 pkt. 
Model odpowiedzi:  
Wymiana gazowa wewnętrzna zachodzi w tkankach – tlen dyfunduje z krwi  
do tkanek, a CO2 z tkanek do krwi. 
Wymiana gazowa zewnętrzna zachodzi w płucach – tlen dyfunduje z powietrza  
do krwi, a CO2 z krwi do powietrza. 

2 pkt 

6.  Za właściwą ocenę prawdziwości: czterech zdań – 3 pkt,  trzech zdań – 2 pkt,  
dwóch zdań – 1 pkt. Za właściwą ocenę prawdziwości mniej niż dwóch zdań – 0 pkt. 
A. fałsz (F),    B. prawda (P),    C. fałsz (F),     D. prawda (P)    

3 pkt 

7.  Łożysko  
transportuje substancje odżywcze/tlen/przeciwciała/hormony z krwi matki do 
krwi płodu oraz dwutlenek węgla/mocznik/hormony z krwi płodu do krwi matki. 

1 pkt 
 
 

12.  Za prawidłowe uzupełnienie każdego z wierszy tabeli – 1 pkt. 
Za prawidłowe wpisanie czterech elementów – 2 pkt. 
Za prawidłowe wpisanie dwóch elementów – 1 pkt. 

Gruczoł 
dokrewny 

Wydzielany 
hormon 

Efekt działania Skutek 
niedoczynności 

Przysadka 
mózgowa 

Somatotropina Pobudza wzrost Karłowatość/za 
niski wzrost 

Trzustka Insulina Obniża poziom 
cukru we krwi 

Cukrzyca 

Tarczyca Tyroksyna Reguluje 
przemiany 
metaboliczne  
w całym 
organizmie 

Spowolnienie 
tempa procesów 
metabolicznych 

 

3 pkt 

13.  Za wypisanie genotypów pokolenia rodzicielskiego oraz określenie gamet 
wytworzonych przez te osobniki – 1 pkt. 
Za prawidłowe podanie genotypów pokolenia F1 i wypisanie produkowanych 
przez nie gamet – 1 pkt. 
Za prawidłowe podanie genotypów pokolenia F2 oraz przedstawienie ich 
stosunku liczbowego – 1 pkt. 

 

3 pkt 

8.  Za prawidłowe dopisanie wszystkich określeń – 3 pkt. 
Za prawidłowe dopisanie trzech określeń – 2 pkt. 
Za prawidłowe dopisanie dwóch określeń – 1 pkt. 
Za prawidłowe dopisanie mniej niż dwóch określeń – 0 pkt. 
Model odpowiedzi:  
A. – filtracja (krwi);  B – resorpcja zwrotna obowiązkowa; 
C. – zagęszczanie moczu; D. – resorpcja zwrotna nadobowiązkowa.  

3 pkt 

9.  Za prawidłowe wypełnienie wszystkich trzech wierszy tabeli – 2 pkt.  
Za prawidłowe wypełnienie dwóch wierszy tabeli – 1 pkt.  
Za prawidłowe wypełnienie mniej niż dwóch wierszy tabeli – 0 pkt. 

2 pkt 

 

Związki 
chem.: 

 
Płyn 
ustrojowy 

   Woda 
Azotowe produkty 
przemiany materii  

Białko Glukoza 

Osocze krwi + 
 

+ + + 

Mocz 
pierwotny 

+ + _ + 

Mocz 
ostateczny 

+ + _ _ 

10.  Za prawidłowe podpisanie każdego ze wskazanych elementów - 1pkt. 
Model odpowiedzi: 
Duże koło po lewej – komórka jajowa (ootyda) 
Małe koło po prawej – ciałko kierunkowe/biegunowe/polocyt 

 

2 pkt 

11 . Za nazwanie fazy cyklu menstruacyjnego (owulacja) – 1 pkt. 
Za zaznaczenie krzyżykiem kratki z numerem „14” – 1 pkt. 

2 pkt 
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Model odpowiedzi z biologii

 
 

Model odpowiedzi:  
Stosunek liczbowy genotypów osobników pokolenia F2 wynosi 1 (BB) : 2 (Bb) : 1 
(bb) 

14.  Za prawidłowe nazwanie drogi pokonywanej przez impuls – 1 pkt. 
Za prawidłowe określenie reakcji organizmu, która jest efektem przebiegu 
impulsów na tej drodze – 1 pkt. 
Model odpowiedzi:  
Łuk odruchowy 
Odruch bezwarunkowy  

2 pkt 

18.  A. Za dopisanie komplementarnej nici RNA – 1 pkt. 
B. Za wyjaśnienie, co oznacza reguła komplementarności – 1 pkt. 
C. Za podanie nazwy procesu i jego lokalizacji – 1 pkt. 
Model odpowiedzi:  
A. nić RNA: UUUACGCGAUACCGA  
B. Reguła komplementarności mówi, że  zasady azotowe leżące naprzeciw siebie  
w dwóch niciach kwasów nukleinowych łączą się w sposób ściśle określony: 
zawsze adenina z tyminą (lub uracylem w RNA), a guanina z cytozyną.  
C. Nazwa procesu – transkrypcja, lokalizacja – jądro komórkowe.  

3 pkt 

19.  Obróbka potranskrypcyjna  1 pkt 

15.  Zdania prawidłowe: II, III, IV, VII 1 pkt 
 

16.  Za prawidłowe nazwanie rodzaju zmienności – 1 pkt. 
Za prawidłowe określenie, czym jest spowodowana – 1 pkt. 
Model odpowiedzi:  
Zmienność modyfikacyjna 
Zmieniające się warunki środowiska powodują różnicowanie się osobników 
należących do jednego gatunku 

2 pkt 

17.   
                Rodzaj kwasu 
Cechy  
charakterystyczne 

DNA RNA 

Rodzaj cukru deoksyryboza ryboza 
Rodzaje zasad adenina, guanina, 

cytozyna, tymina 
adenina, guanina, 
cytozyna, uracyl 

Struktura cząsteczki dwuniciowa jednoniciowa  

2 pkt 

20 . Za wyjaśnienie pojęcia żywa skamieniałość – 1 pkt. 
Za podanie przykładu – 1 pkt. 
Model odpowiedzi:  
Żywe skamieniałości/relikty przyrody to formy będące pozostałościami  
z dawnych epok geologicznych. 
Przykład reliktu: skrzypłocz/miłorząb/łodzik/hatteria.  

2 pkt 

21.  Rys. B – 1 pkt. 
Uzasadnienie – 1 pkt. 
Model odpowiedzi:  
Narządy te cechuje ten sam ogólny plan budowy mimo wykonywania różnych 
funkcji./Narządy te cechuje wspólne pochodzenie mimo przystosowań  
do wykonywania różnych funkcji. 

2 pkt 

22.  D 1 pkt 
23.  C 1 pkt 
24.  W ten sposób ocalamy przedstawicieli gatunków, które w naturalnym środowisku 

wyginęłyby w najbliższej przyszłości./ 
Zachowujemy w ten sposób pulę genową gatunku./ 
Przyczyniamy się do zachowania bioróżnorodności./ 
Rozmnażamy gatunki rzadkie, zagrożone wyginięciem (by przywrócić je 
przyrodzie). 

1 pkt 

25 . Za wybranie prawidłowego oznaczenia literowego i podanie nazwy każdego  
z trzech parków narodowych - 1 pkt. 
Model odpowiedzi:  
I nr 2 - Słowiński Park Narodowy  
II nr 4 - Białowieski Park Narodowy 
III nr 6 – Kampinoski Park Narodowy 
nr 8 - Karkonoski Park Narodowy  
nr 11 – Babiogórski Park Narodowy 
nr 13 - Tatrzański Park Narodowy  
nr 15 – Bieszczadzki  Park Narodowy 

3 pkt 

W środę
z „Gazetą Wyborczą” 
płyta multimedialna 

z 20 próbnymi testami z języków
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski 

dodatkowo kreator CV i listów 
motywacyjnych

Maturzysto! Sprawdź, czy zdasz!

Cena „Gazety Wyborczej” i płyty 2,99 (w tym 22% VAT)Partner radiowy:

Testy maturalne
na płytach CD z „Gazetą Wyborczą”

Płytę z 32 próbnymi testami (polski,historia,geografia,WOS,

matematyka,fizyka,chemia i biologia) możesz zamówić 

pod numerem infolinii: 0 801 130 000 (koszt połączenia 

0,29 zł netto w TP SA) lub na  www.gazeta.pl/kolekcje.

Oferta ważna do wyczerpania nakładu
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Wiedza
o społeczeństwie
poziom podstawowy

W zdaniach 1-3 zaznacz właściwą odpo-
wiedź

Zadanie 1. (1 pkt)

Konstytucja w Polsce jest
A. konstytucją prostą
B. konstytucją złożoną
C. konstytucją oktrojowaną

Zadanie 2. (1 pkt)

W Polsce istnieje konstytucyjny zakaz ist-
nienia partii

A. mniejszości narodowych i etnicznych
B. stowarzyszeń religijnych/wyznaniowych
C. odwołujących się do totalitarnych me-

tod działania

Zadanie 3. (1 pkt)

Rada Gabinetowa to
A. Rada Ministrów obradująca pod prze-

wodnictwem prezydenta
B. Rada Ministrów obradująca z udziałem

szefa Sztabu Generalnego
C. Organ doradczy prezydenta w zakresie

wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeń-
stwa państwa

Zadanie 4. (3 pkt)

Wymień trzy formy demokracji bezpośred-
niej obecne w polskim systemie konstytucyj-
nym.

1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. ....................................................................................

Zadanie 5. (2 pkt)

Wskaż, jakie podmioty w Polsce mają ini-
cjatywę ustawodawczą. Wypisz właściwy nu-
mer odpowiedzi.

A. w zakresie ustawy budżetowej …………..
B. ustawy zwykłej .………………………………….
1. Rada Ministrów
2. Posłowie
3. Marszałek Sejmu 
4. Senat
5. Rzecznik Praw Obywatelskich
6. Prezydent
7. 100 tys. obywateli
8. Marszałek Senatu

Zadanie 6. (5 pkt)

Podaj, jaka większość parlamentarna po-
trzebna jest w procesie legislacyjnym do

A. uchwalenia przez Sejm zmiany konsty-
tucji ……………………………………

B. przyjęcia przez Sejm ustawy budżeto-
wej ………………………………………

C. przyjęcia uchwały o skróceniu kadencji
Sejmu ………………………………..

D. postawienia prezydenta w stan oskarże-
nia przed Trybunałem Stanu uchwałą Zgro-
madzenia Narodowego ..…………………………………

E. odrzucenia przez Sejm poprawki do usta-
wy zaproponowanej przez Senat ………………......

zwykła większość, bezwzględna większość,
2/3, 3/5

Zadanie 7. (4 pkt)

Uzupełnij tabelę, podaj wiek biernego i czyn-
nego prawa wyborczego do Sejmu i Senatu.

Zadanie 8. (3 pkt)

Wymień trzy funkcje partii politycznych
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. ....................................................................................

Zadanie 9. (8 pkt)

Uzupełnij tabelę. 
A. Połącz działaczy politycznych z partia-

mi politycznymi, które reprezentowali, wpi-
sując odpowiednie cyfry do tabeli.

1. Margaret Thatcher
2. Angela Merkel
3. George W. Bush
4. Bill Clinton
5. Tony Blair 

B. Wpisz nazwę państwa, w której wymie-
nione partie działają

Zadanie 10. (10 pkt)

A. Uzupełnij tabelę, wpisując obok założeń
doktrynalnych wymienionych rodzin partii po-
litycznych ich nazwy, wybierając spośród po-
danych niżej.

Chrześcijańska demokracja, konserwatyzm,
nacjonalizm, socjaldemokracja, socjalizm

B. Uzupełnij tabelę, łącząc wymienione po-
stacie z opisanymi doktrynami politycznymi.

Roman Dmowski, Leon XII, Edward Bernstein,
Edmund Burke, John Locke, Karol Marks

C. Wyjaśnij pojęcia wyróżnione w tabeli.
egalitaryzm

..................................................................................................

..................................................................................................

zasada subsydiarności
..................................................................................................
..................................................................................................

Zadanie 11. (6 pkt)

Dopasuj podane przykłady zadań do kom-
petencji samorządu na poziomie gminy, powia-
tu i województwa:

1. usuwanie niebezpiecznych odpadów
2. prowadzenie muzeum regionalnego
3. wydawanie dowodów osobistych
4. prowadzenie szkoły podstawowej
5. wydawanie prawa jazdy
6. prowadzenie szkoły wyższej

A ...   B ...   C ...   D ...   E ...

Zadanie 12. (5 pkt)

Dopasuj podane przykłady zadań/działań
do kompetencji sądów. Połącz odpowiednie
litery z cyframi:

1. Sąd Najwyższy
2. Sąd rejonowy
3. Sąd apelacyjny
4. Sąd administracyjny

A. rozpatruje w drugiej instancji sprawy wy-
kroczeń;

B. jest sądem odwoławczym drugiej instan-
cji od orzeczeń sądu okręgowego;

C. rozstrzyga spory kompetencyjne między
organami samorządu terytorialnego i admini-
stracji rządowej;

D. jest sądem kasacyjnym w sprawach roz-
strzyganych przez sądy powszechne;

E. sprawuje nadzór nad działalnością sądów
powszechnych i wojskowych.

Zadanie 13. (5 pkt)
Dopasuj podane przykłady zadań/działań do

kompetencji wymienionych instytucji. W miejscach
wykropkowanych wpisz odpowiednie litery

1. Trybunał Konstytucyjny
2. Trybunał Stanu
3. Prokuratura

A. orzeka o odpowiedzialności prezydenta
za naruszenie konstytucji lub ustawy w związ-
ku z zajmowanym stanowiskiem;

B. rozstrzyga spory kompetencyjne między
centralnymi organami państwa;

C. orzeka o konstytucyjności i legalności pra-
wa;

D. sprawuje funkcje oskarżyciela publiczne-
go przed sądami;

E. orzeka o złamaniu zakazu przez posła lub
senatora nabywania majątku ze skarbu państwa.

A ...   B ...   C ...   D ...   E ...

Zadanie 14. (5 pkt)

Ułóż chronologicznie wydarzenia. 

Zadanie 15. (5 pkt)

Wskaż, które ze zdań umieszczonych w ta-
beli są prawdziwe, a które fałszywe. Obok zdań
prawdziwych napisz prawda, obok fałszywych
– fałsz.

Zadanie 16. (6 pkt)

Wskaż, które ze zdań dotyczące praw czło-
wieka są prawdziwe, a które fałszywe. Obok
zdań prawdziwych napisz prawda, obok fałszy-
wych – fałsz.

Zadanie 17. (3 pkt)

Uzupełnij zdania. Wpisz w miejsce wykrop-
kowane odpowiedź, wybierając spośród poda-
nych niżej propozycji.

Dokument przyjęty przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1948 w Pa-
ryżu stworzył podstawy międzynarodowej ochro-

ny praw człowieka po II wojnie światowej na
świecie. Był pierwszym uznanym na arenie mię-
dzynarodowej katalogiem podstawowych praw
i wolności. Jest to A. ………………………………………..

Jest dokumentem założycielskim i tworzą-
cym podstawę działania ONZ. Kraje podpisują-
ce ten dokument zobowiązują się do przestrze-
gania jego postanowień jako prawa międzyna-
rodowego. Dokumentem tym jest B. ………………

Przyjęty został na posiedzeniu Komitetu Mi-
nistrów Rady Europy i wszedł w życie we wrześ-
niu 1953. Jest głównym dokumentem Rady Eu-
ropy dotyczącym praw i wolności człowieka.
Jest to C ………………………………………………………... 

1. Międzynarodowy pakt praw osobistych
i politycznych

2. Powszechna deklaracja praw człowieka
3. Konwencja o ochronie praw człowieka

i podstawowych wolności
4. Karta Narodów Zjednoczonych 
5. Europejska karta socjalna
6. Akt końcowy KBWE/OBWE

Zadanie 18. (9 pkt)

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wyko-
naj zadania.

Tekst I

Tarcza – czeska polisa z USA rodem

Agnieszka Skieterska: Czeski rząd już zgo-
dził się na umieszczenie amerykańskiego rada-
ru, który będzie częścią systemu antyrakieto-
wego, polski jeszcze nie dał ostatecznej odpo-
wiedzi. Pan jest zwolennikiem tarczy. Czemu? 

František Šulc*: Współpraca przy tym projek-
cie jest dla Czech ważna z wielu powodów. Ale
nie należy go traktować jak transakcji na bazarze
i okazji do wytargowania od Ameryki jak najwyż-
szej ceny za naszą zgodę na udział w tarczy. Prze-
cież ochrona, którą dzięki niej zyskamy, jest w na-
szym interesie. Pytanie brzmi więc, czy chcemy
być bardziej bezpieczni, czy nie. Opinia publicz-
na jest zazwyczaj przeciwna projektom obron-
nym, nawet jeśli wydają się jej przydatne. Trze-
ba jednak pamiętać, że w ciągu najbliższych 20-
30 lat przestrzeń kosmiczna będzie odgrywała
coraz większą rolę. Kto będzie lepiej przygoto-
wany do panowania nad nią, będzie wygrywał. 

Tarcza jest elementem także tej gry. W Cze-
chach ludzie czasem mówią: OK, to dobry sy-
stem, ale czemu ma być w naszym kraju, koło na-
szego miasta? Przecież radar może być szkodli-
wy! Oczywiście, możemy powiedzieć: Nie chce-
my tarczy. Nic by się przecież nie stało. Ale tar-
cza antyrakietowa jest jak zamek u drzwi czy po-
lisa ubezpieczeniowa. Zawsze lepiej ją mieć, choć
nie ma gwarancji, że kiedyś nam się przyda. Sy-
stem, jeśli powstanie, zacznie działać około ro-
ku 2012-15. W przyszłości powinien być jednak
projektem NATO lub UE i pomagać w ochronie
naszych sił lądowych. Problem polega tylko na
tym, że europejscy politycy chętnie mówią, że
tarcza powinna być projektem wielonarodowym,
ale wcale nie chcą partycypować w jego gigan-
tycznych kosztach! Niestety, nie ma się co łudzić,
że rozprzestrzenianie broni można powstrzy-
mać. To proces niemożliwy do zatrzymania. 

Dlaczego Waszyngtonowi zależy na umiesz-
czeniu części tarczy antyrakietowej w Europie
Środkowej? 

– Elementy systemu takie jak radar czy wy-
rzutnie pocisków przechwytujących powinny
się znajdować stosunkowo blisko obszarów po-
tencjalnego zagrożenia. Radar pozwala wtedy
widzieć czy przewidywać trajektorię pocisku
w krótkim czasie. Chodzi głównie o obserwowa-
nie regionów do tej pory słabo kontrolowanych,
takich jak Iran czy Pakistan, w przeciwieństwie
np. do Korei Północnej, która jest już bardzo do-
brze obserwowana, m.in. przez radary umiesz-
czone na amerykańskich okrętach wojennych.
Na system antyrakietowy nie można jednak pa-
trzeć fragmentarycznie, tak jak to się często ro-
bi u nas, mówiąc: po co nam radar? A to przecież
jest jedna całość. Gdy teraz wrogi pocisk zosta-
je wystrzelony, oczywiście mamy system sateli-
tów, które pokrywają Ziemię, i możemy go zo-
baczyć. Ale to za mało. Mamy więc radary wczes-
nego ostrzegania, np. w Wielkiej Brytanii, i otrzy-
mujemy z nich kolejne informacje. Na końcu te-
go systemu są kolejne radary typu X-Band, takie
jak ten, który ma stanąć w Czechach.

*František Šulc – ekspert i współautor wyda-
nej w Czechach książki o amerykańskiej tarczy
antyrakietowej, dziennikarz „Lidovych Novin”.

„GAZETA WYBORCZA”, 11.01.2008 

A. Wymień, jakie dwa argumenty za roz-
mieszczeniem elementów tarczy antyrakieto-
wej w Czechach przytacza F. Šulc.

1. ……………………………………………..........................
2. .....................................................................................

Lp.  Zdanie  Odpowiedź  

A. Do praw drugiej generacji 
należą prawa 
ekonomiczne, m.in. 
prawo do pracy 

 

B. Do praw pierwszej 
generacji należą prawa 
kulturalne, m.in. prawo 
do nauki, swoboda badań 
naukowych, wolność 
sztuki 

 

C. Do praw drugiej generacji 
należy prawo narodów  
do samostanowienia  

 

D. Do praw pierwszej 
generacji należą prawa 
związane z wolnością 
światopoglądu, m.in. 
wolność wyznania, 
sumienia, religii, myśli, 
wyrażania poglądów 

 

E. Do praw trzeciej generacji 
należy prawo do czystego 
środowiska naturalnego 

 

Lp.  Zdanie  Odpowiedź  
A.  Traktat nicejski 

wprowadzał wspólną 
walutę w 12 krajach UE 

 

B.  Traktat paryski nie 
powołał Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali  
i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej  

 

C.  Traktat amsterdamski 
wprowadzał obywatelstwo 
europejskie 

 

D.  Traktat lizboński 
ustanowił  Europejski 
Trybunał Praw Człowieka 

 

E.  Traktat z Maastricht  
nie wprowadzał 
powszechnych  
i bezpośrednich wyborów 
do Parlamentu 
Europejskiego 

 

Lp.  Zdanie  Odpowiedź  
A. Zamach na Word Trade 

Center w Nowym Jorku 
 
 

B. Akcja  „Pustynna burza”  
 

C. Interwencja NATO  
w Afganistanie  

 
 

D. Zamachy terrorystyczne 
al Kaidy w Madrycie 

 
 

E Przejęcie władzy przez 
talibów w Afganistanie  

 

A. Zadania 
gminy  

B. Zadania 
powiatu  

C. Zadania 
województwa  

 
 
 

  

Lp.  Podstawowe założenia  
i wartości  

Rodzina 
partii  

politycznych  

 
Postać  

 
I.  - tradycja, która pozwala na 

zachowanie ciągłości w życiu 
społeczno-politycznym 
- rodzina jako podstawowa 
grupa społeczna 
- religia stoi na straży 
zachowania hierarchii 
wartości i norm 
- własność prywatna jako 
gwarant trwałości stosunków 
społecznych i bezpieczeństwa 
jednostki 

  

II.  - najwyższą wartością jest 
naród, którego wyznacznikiem 
jest własny język, kultura, 
religia 
- wyznacznikiem działań 
państwa powinien być interes 
własny narodu 
- interesy poszczególnych 
narodów są obiektywnie 
sprzeczne 

  

III.  - egalitaryzm społeczny  
w zakresie podziału dóbr 
- interes społeczny jest 
ważniejszy niż jednostkowy 
- wartość jednostki mierzona 
jest przydatnością dla ogółu 
- laickie państwo 
- w gospodarce istnienie obok 
własności prywatnej 
i samorządowej sektora 
własności państwowej 

  

IV.  - religia i tradycja podtrzymują 
niezbywalne prawa człowieka  
i odkreślają godność człowieka 
- państwo w swoich 
działaniach powinno kierować 
się zasadą subsy diarności  
 

  

Lp.  partie  politycy  państwo  
I. Partia Republikańska    
II. Partia Konserwatywna    
III. Partia Pracy   
IV. Unia Chrześcijańsko - 

-Demokratyczna (CDU)  
  

Lp.    odpowiedź  
A.  do Sejmu  
B.  

Bierne prawo 
wyborcze do Senatu  

C.  do Sejmu  

D.  

Czynne prawo 
wyborcze 
 

do Senatu  

Dokończenie – s. 6 uuu
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Tekst II
Rosja: Nie przyjmujemy argumentów USA

w sprawie tarczy
Wiceminister spraw zagranicznych Rosji

Siergiej Kislak oświadczył, że Moskwa nie mo-
że przyjąć argumentów Waszyngtonu, doty-
czących rozmieszczenia elementów tarczy an-
tyrakietowej USA w Europie. 

„Amerykanie nadal przekonują nas, że jest
to konieczne. Ich argumenty nie są dla nas ar-
gumentami poważnymi” – powiedział Kislak,
występując podczas konferencji naukowej
w Akademii Nauk Wojskowych w Moskwie.

Dyplomata zauważył, że w razie instalacji
elementów amerykańskiego systemu obrony
przeciwrakietowej w Polsce i Czechach na te-
rytorium Europy, w pobliżu rosyjskich granic,
po raz pierwszy pojawi się komponent sił stra-
tegicznych USA.

Kislak oświadczył również, że wyjście Sta-
nów Zjednoczonych z traktatu ABM (o ogra-
niczeniu systemów obrony przeciwrakieto-
wej), nieratyfikowanie układu SALT-II (o ogra-
niczeniu ofensywnych broni strategicznych)
i niektóre inne kroki świadczą o tym, że znów,
jak w czasach zimnej wojny, stabilność i prze-
widywalność w sferze strategicznej mogą sta-
nąć pod znakiem zapytania.

USA chcą rozmieścić w Polsce wyrzutnie
rakiet przechwytujących, a w Czechach sta-
cję radarową. Obiekty te stanowiłyby elemen-
ty tarczy antyrakietowej chroniącej Stany
Zjednoczone i ich sojuszników przed atakiem
tzw. państw nieprzewidywalnych, takich jak
Iran.

Rosja sprzeciwia się tym planom, twier-
dząc, że zagrażają one jej bezpieczeństwu. Do-
tychczasowe rosyjsko-amerykańskie konsul-
tacje, w których Rosję reprezentuje właśnie
Kislak, nie doprowadziły do kompromisu.

W ubiegłym tygodniu o planach ulokowa-
nia elementów systemu obrony przeciwrakie-
towej USA w Polsce i Czechach Kislak rozma-
wiał w Warszawie z szefem polskiej dyploma-
cji Radosławem Sikorskim.

Podczas dzisiejszej konferencji w Moskwie
białoruski minister obrony Leanid Malcau
oświadczył, że plany rozmieszczenia elemen-
tów amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Eu-
ropie poważnie komplikują sytuację również
w pobliżu granic Białorusi. (...)

ŹRÓDŁO: PAP, „RZECZPOSPOLITA”, 19-01-2008

B. Wskaż, jakie dwa argumenty wymienia-
ją Rosjanie, uzasadniając zmniejszenie bez-
pieczeństwa ich kraju w wypadku zainstalo-
wania elementów tarczy antyrakietowej w tej
części Europy

1. ………………………………………….........................
2. ....................................................................................

C. Wskaż, rozmieszczenie jakich elemen-
tów tarczy antyrakietowej planowane jest
w Czechach, a jakich w Polsce.

.......................................................................................

Tekst III 

Tarczy chcą Amerykanie i NATO
Nie ma konfliktu między systemami obro-

ny antyrakietowej NATO i USA – zapewniali
wczoraj w Krakowie zastępca sekretarza ge-
neralnego sojuszu Guy Roberts i dyrektor wy-
konawczy w Agencji Obrony Rakietowej USA
Patricia Sanders. 

Wysocy przedstawiciele NATO, rządu USA
i Polski spotkali się na konferencji „Czy Polska
potrzebuje tarczy antyrakietowej?” zorgani-
zowanej przez Instytut Studiów Strategicz-
nych oraz Konsulat Generalny USA w Krako-
wie. – Dzięki tarczy będziemy w stanie ochro-
nić całą Europę przed rakietami dalekiego za-
sięgu. NATO pracuje nad systemem obrony
przeciwko rakietom krótkiego i średniego za-
sięgu – mówiła Patricia Sanders. – Projekt ame-
rykański uzupełnia system NATO. Oczywiście
w sytuacji krytycznej trzeba będzie jednego
dowodzenia. Ktoś będzie musiał podjąć decy-
zję o wystrzeleniu rakiety. Kto? Zdecydują o tym
państwa członkowie NATO – zaznaczał Guy
Roberts.

Podkreślał, że sprawa tarczy jest konsulto-
wana z Rosją (…), a projekt jest otwarty dla
państw spoza sojuszu. Również ambasador

Republiki Czeskiej Bedrzich Kopecky chwalił
Rosję za propozycję umieszczenia tarczy w Azer-
bejdżanie.

Stan negocjacji na temat tarczy przedstawił
wiceminister spraw zagranicznych Witold Wasz-
czykowski. – Bazy będą zbudowane i utrzymy-
wane przez USA. Nadzór nad nimi będą mieć
Amerykanie, ale bazy nie będą miały charak-
teru eksterytorialnego. Polska będzie miała pra-
wo wypowiedzieć umowę Amerykanom w cią-
gu roku, dwóch lat. Przewidziany jest udział
polskich żołnierzy w bazie. Jaki? O tym jeszcze
rozmawiamy. Polska będzie mieć też specjalny
terminal do odczytywania informacji z radaru
pracującego dla bazy. Pracujemy nad powoła-
niem specjalnej instytucji konsultacyjnej, któ-
ra rozbudowałaby dzisiejsze rozmowy z USA
– stwierdził. Ten pomysł, jak powiedział „Gaze-
cie” eurodeputowany PO Bogdan Klich, miał-
by poważne konsekwencje polityczne. Byłoby
to pewne wotum nieufności wobec NATO, któ-
remu dajemy sygnał, że sojusz „nie do końca
nam wystarcza”.

WOJCIECH PELOWSKI,
ŹRÓDŁO: „GAZETA WYBORCZA”, 2007-06-30

D. Wskaż, w jaki sposób projekt amerykań-
ski koreluje z NATO-wskim systemem obrony.
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

E. Wymień państwa sąsiadujące z Polską
i niebędące członkami NATO.
………………………………………………………………………… 

F. Podaj rok przyjęcia Polski do NATO.
………………………………………………………………………… 

G. Wymień państwa sąsiadujące z Polską, któ-
re w tym samym czasie zostały członkami NATO.
………………………………………………………………………… 

Zadanie 19. (4 pkt)

Zapoznaj się z wynikami sondaży i wykonaj
zadania. 

Wykres I (patrz obok)
A. Odpowiedz, czy większość ankietowa-

nych jest za umieszczeniem tarczy antyrakie-
towej w Polsce. Odpowiedź uzasadnij danymi
z sondażu.
…………………………………………………………………………

Tabela I (patrz obok)
B. Jaką tendencję w postawach Polaków wo-

bec umieszczenia tarczy antyrakietowej w Pol-
sce pokazuje sondaż?
…………………………………………………………………………

Tabela II (patrz obok)
C. Wskaż, elektorat jakiej partii w naj-

większym stopniu popiera rozmieszczenie ele-
mentów tarczy antyrakietowej w Polsce.
…………………………………………………………………………

Wykres II (patrz obok)

D. Odpowiedz, co zdaniem Polaków może
spowodować w większym stopniu ataki terro-
rystyczne w kraju: budowa tarczy antyrakieto-
wej w Polsce czy udział polskich żołnierzy w ope-
racjach militarnych w Iraku i Afganistanie. 
............................................................................................

Zadanie 20. (15 pkt)

Napisz tekst wystąpienia posła na forum sej-
mowym w czasie debaty sejmowej poświęco-
nej instalacji elementów tarczy antyrakietowej
w Polsce. W twoim wystąpieniu możesz zająć
stanowisko popierające lub odrzucające, przy-
tocz argumenty polityczne, społeczne i doty-
czące bezpieczeństwa uzasadniające zajęte przez
ciebie stanowisko. 

uuuDokończenie ze s. 5 
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ANTYRAKIETOWEJ I OBAWACH PRZED TERRORYZMEM, KOMUNIKAT Z BADAŃ, LISTOPAD 2007

Wykres I do zadania 19.

ŹRÓDŁO: O TERMINIE WYCOFANIA ŻOŁNIERZY POLSKICH Z IRAKU, STOSUNKU DO ULOKOWANIA W POLSCE ELEMENTÓW TARCZY

ANTYRAKIETOWEJ I OBAWACH PRZED TERRORYZMEM, KOMUNIKAT Z BADAŃ, LISTOPAD 2007

Tabela I do zadania 19.

ŹRÓDŁO: O TERMINIE WYCOFANIA ŻOŁNIERZY POLSKICH Z IRAKU, STOSUNKU DO ULOKOWANIA W POLSCE ELEMENTÓW TARCZY

ANTYRAKIETOWEJ I OBAWACH PRZED TERRORYZMEM, KOMUNIKAT Z BADAŃ, LISTOPAD 2007

Tabela II do zadania 19.

ŹRÓDŁO: O TERMINIE WYCOFANIA ŻOŁNIERZY POLSKICH Z IRAKU, STOSUNKU DO ULOKOWANIA W POLSCE ELEMENTÓW TARCZY

ANTYRAKIETOWEJ I OBAWACH PRZED TERRORYZMEM, KOMUNIKAT Z BADAŃ, LISTOPAD 2007

Wykres II do zadania 19.

–

Autorami testów egzaminacyjnych wykorzy-
stanych na płytach edukacyjnych "Sprawdzian
szóstoklasisty 2008", "Egzamin gimnazjalny
2008" oraz "Egzamin maturalny 2008" wyda-
wanych przez "Gazetę Wyborczą" są eksperci
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oraz
"Gazety Wyborczej". Na płytach podajemy je-
dynie nazwiska ekspertów "Gazety", natomiast
pozostali autorzy - ze względu na specyfikę
wykonywanej przez nich pracy - pozostają ano-
nimowi. 1

Wyjaśnienie 

Jutro nowy test dla rodziców
Sprawdź, czy jesteś w stanie pomóc
dziecku w zadaniach z matematyki
i przyrody

Jak wytłumaczyć dziecku twierdzenie Talesa?
Znasz odpowiedź? A może sam masz problem i chcesz zadać pytanie?
Rodzice pomagają sobie całą dobę przez internet 
– wejdź na www.UczymySie.pl
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Model odpowiedzi 
z wiedzy o społeczeństwie

Zadanie  Schemat punktowania  
 

Numer 
zadania  

Części 
zadania  

 
 

Model odpowiedzi, kryteria oceny  
i komentarze  

Punkty  
za części 
zadania  

Punkty  
za całe 

zadanie  

1.   A.  1 pkt 

2.    C.  1 pkt 

3.    A.  1 pkt 

4.    1. Referendum 
2. Ludowa (obywatelska) inicjatywa 
ustawodawcza 
3. Obywatelska skarga konstytucyjna 

Po 1 pkt za 
odpowiedź 

3 pkt 

A.  1 1 pkt 5.   

B.  1, 2, 4, 6, 7 1 pkt  
za wszystkie 
odpowiedzi 

2 pkt 

6.    A. 2/3 
B. Zwykła większość 
C. 2/3 
D. 2/3 
E. Bezwzględna większość 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

5 pkt 

7.    A. 21 
B. 30 
C. 18 
D. 18 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

4 pkt 

8.    Możliwe odpowiedzi:  
Funkcja wyborcza 
Funkcja rządzenia 
Funkcja opozycyjna 
Funkcja kształtowania opinii 
publicznej 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

3 pkt 

9.    I. 3, USA 
II. 1,  Wielka Brytania 
III. 5,  Wielka Brytania 
IV. 2, Niemcy 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

8 pkt 

10.   A.  I. Konserwatyzm, E. Burke 
II. Nacjonalizm, R. Dmowski 
III. Socjaldemokracja, E. Bernstein 
IV. Chrześcijańska demokracja,  
Leon XII 
 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

10 pkt 

A.  1. Tarcza wzmacnia system obronny 
Czech 
2. Umieszczenie go w Czechach 
pozwoli na kontrolowanie regionów 
słabo dotąd kontrolowanych  
(m.in. Iranu, Pakistanu) 

Po 1 pkt  
za odpowiedź, 
w sumie 2 pkt 

B.  1. Siły strategiczne USA znajdą się 
blisko granic Rosji 
2. Zostanie zachwiana stabilność  
na tym obszarze strategicznym 

Po 1 pkt  
za odpowiedź, 
w sumie 2 pkt 

C.  W Polsce wyrzutnie rakiet 
przechwytujących, w Czechach stacji 
radarów 

1 pkt za dwie 
odpowiedzi 

D.  Amerykański projekt budowy tarczy 
antyrakietowej ma zabezpieczyć 
Europę przed rakietami dalekiego 
zasięgu, NATO tworzy system obrony 
Europy przed rakietami krótkiego 
i średniego zasięgu. W ten sposób te 
systemy się uzupełniają 

1 pkt 

E.  Białoruś, Rosja, Ukraina  1 pkt za trzy 
odpowiedzi 

F.  
 

1999 1 pkt 

18.  

G.  Czechy, Węgry 1 pkt za dwie 
odpowiedzi 

9 pkt 

A.  Większość ankietowanych jest 
przeciwna rozmieszczeniu elementów 
tarczy antyrakietowej w Polsce. 
Przeciwnych jest 57 proc. 
respondentów 

1 pkt  
za wskazanie 
większości,  
1 pkt  
za 
przytoczenie 
danych,  
w sumie 2 pkt 

B.  Wzrasta liczba osób przeciwnych 
umieszczeniu tarczy w Polsce 

1 pkt 

C.  PiS 1 pkt 

19  

D.  Udział w operacjach militarnych 1 pkt 

4 pkt 
10.  B.  Przykładowe odpowiedzi: 

Egalitaryzm – pogląd zakładający 
przyrodzoną równość wszystkich 
ludzi, za sprawiedliwy ustrój społeczny 
uznaje ten, który przestrzega zasad 
równości społecznej/albo/ i 
ekonomicznej 
Zasada subsydiarności/ 
pomocniczości  – oznacza, że każdy 
szczebel władzy powinien realizować 
tylko te zadania, które nie mogą być 
skutecznie zrealizowane przez 
szczebel niższy lub same jednostki 
działające w ramach społeczeństwa 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

2 pkt 

11.   A. 3,4 
B. 1,5 
C. 2,6 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

6 pkt 

12.   A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 1 
E. 1 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

5 pkt 

13.   A. 2 
B. 1 
C. 1 
D. 3 
E. 3 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

5 pkt 

14.   A. 3 
B. 1 
C. 4 
D. 5 
E. 2 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

5 pkt 

15   A. fałsz 
B. prawda 
C.  fałsz 
D.  fałsz 
E. prawda 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

5 pkt 

16.   A. prawda 
B. fałsz 
C.  fałsz 
D.  prawda 
E. prawda 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

5 pkt 

17.   A. 2 
B. 4 
C.  3 

Po 1 pkt  
za odpowiedź 

3 pkt 

1.  Zgodność treści wypowiedzi z sytuacją 
komunikacyjną 

0-1 pkt 

2.  Jasno sformułowane stanowisko i jego 
uzasadnienie 

0-2 pkt 

3.  Uwzględnienie w treści pracy 
argumentów: 
- politycznych 
- społecznych  
- dotyczących bezpieczeństwa 

0-8 pkt 

4. Właściwe dobranie i wykorzystanie 
źródeł 

0-3 pkt 

20  

5.  Forma pracy jednorodna stylistycznie, 
poprawna pod względem leksykalnym, 
ortograficznym i interpunkcyjnym, 
zachowanie akapitów i marginesów 

0-1 pkt 

15 pkt 

Przewodniki
po miastach Europy
co czwartek z „Gazetą”

3 kwietnia Amsterdam

Sponsor 
serii:

Cena „Gazety” i książki: 5,99 (w tym 7% VAT)

Praktyczny kieszonkowy przewodnik, a w nim:
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