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Zadanie 1. (0–3) 
 

Obszar standardów Opis wymagań 

Korzystanie z informacji  Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym (drzewo 
genealogiczne) (II.2) 

Wiadomości: Zjawiska z zakresu form życia społecznego (I.1) 
 

Poprawna odpowiedź 
A. Teresa i Michał 
B. Teresa 
C. Maria i Dominik  
3 p. – za poprawne podanie imion w trzech podpunktach   
1 p. – za poprawne podanie imienia (imion) w jednym podpunkcie  
 
Zadanie 2. (0–4) 
 

Korzystanie z informacji Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym (źródło 
ikonograficzne – fotografie) (II.2) 

Wiadomości: Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, problemy społeczeństwa 
polskiego (I.8 / I.2) 

 

Poprawna odpowiedź 
A. – Jerzy (Jurek) Owsiak 
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy / 
WOŚP / Fundacja WOŚP) 
B. – Janina Ochojska (Janina Ochojska-Okońska / Janina Okońska) 
Polska Akcja Humanitarna (PAH / Fundacja EquiLibre) 
 

4 p. – za poprawne podanie dwóch imion i nazwisk oraz dwóch nazw organizacji  
1 p. – za wskazanie jednego poprawnego elementu odpowiedzi  
 
Zadanie 3. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym 
i politycznym (mapa Polski) (II.2) 

Wiadomości: Naród (mniejszości narodowe w Polsce) (I.3) 
 

Poprawna odpowiedź 
A. – 3 
B. – 2 
C. – 5 
 

3 p. – za poprawne przyporządkowanie trzech nazw mniejszości  
1 p. – za poprawne przyporządkowanie jednej nazwy mniejszości 
0 p. – za brak odpowiedzi i przyporządkowanie odpowiedzi niepoprawnych 
 
Zadanie 4. (0–1) 
 

Korzystanie z informacji  Rozpoznawanie problemów społecznych Polski (na podstawie 
źródła ikonograficznego – rysunku satyrycznego) (II.6) 

Wiadomości: Problemy społeczeństwa polskiego (I.2) 
 

Poprawna odpowiedź 
B. 
1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 
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Zadanie 5. (0–4) 
 

Korzystanie z informacji  Odróżnianie informacji o faktach od opinii (II.4) 
Wiadomości: Problemy społeczeństwa polskiego (I.2) 

 

Poprawna odpowiedź 
Zdania zawierające fakty – dwa spośród: C., D., F. 
Zdania zawierające opinie– dwa spośród: A., B., E. 
 

4 p. – za poprawne wskazanie czterech zdań  
1 p. – za poprawne wskazanie jednego zdania 

 
Zadanie 6. (0–4) 
 

Korzystanie z informacji  Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym (notki 
informacyjne) (II.2) 

Wiadomości: Państwo (uzyskiwanie obywatelstwa) (I.4) 
 

Poprawna odpowiedź 
A. – 4 
B. – 2 
C. – 3 
D. – 1 
 
4 p. – za poprawne przyporządkowanie czterech zasad uzyskiwania obywatelstwa  
1 p. – za poprawne przyporządkowanie jednej zasady uzyskiwania obywatelstwa  
 
Zadanie 7. (0–4) 
 

Korzystanie z informacji  Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym (notki 
informacyjne) (II.2) 

Wiadomości: Ideologie polityczne (I.6) 
 
Poprawna odpowiedź 
A. – 3 
B. – 2 
C. – 4 
D. – 1 
 
4 p. – za poprawne przyporządkowanie czterech nazw ideologii  
1 p. – za poprawne przyporządkowanie jednej nazwy ideologii  
 
Zadanie 8. (0–2) 
 

Wiadomości i rozumienie Zasady i procedury demokratyczne (I.5) 

 
Poprawna odpowiedź 
A. przedstawicielskiej (pośredniej / reprezentacyjnej) 
B. bezpośredniej (partycypacyjnej) 
 
2 p. – za poprawne podanie dwóch określeń rodzajów demokracji  
1 p. – za poprawne podanie jednego określenia rodzaju demokracji  
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Zadanie 9. (0–4) 
 

Korzystanie z informacji  Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym (mapa 
Europy) (II.2) 

Wiadomości: Państwo (forma rządu państw europejskich) (I.4) 
 
Poprawna odpowiedź 
 

Litera Nazwa państwa Forma rządu 

A. Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo / Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) 

monarchia 

B. Niemcy (Republika Federalna Niemiec / RFN) republika 
C. Rosja (Federacja Rosyjska) republika 
D. Włochy (Republika Włoska) republika 

 

4 p. – za poprawne wypełnienie czterech wierszy tabeli  
1 p. – za poprawne wypełnienie jednego wiersza tabeli  
 
Zadanie 10. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej (organy władzy) (I.7) 

 
Poprawna odpowiedź 
 

 Rodzaj władzy Nazwa organu Wybierany 
przez obywateli 

A. ustawodawcza Sejm (Senat) TAK 
Prezydent Rzeczypospolitej (Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej/ Prezydent RP) TAK 

B. wykonawcza lub 
Rada Ministrów (rząd) NIE 

C. sądownicza Sąd Najwyższy (Naczelny Sąd Administracyjny 
/ Trybunał Konstytucyjny / Trybunał Stanu) NIE 

 

3 p. – za poprawne wypełnienie trzech wierszy tabeli  
1 p. – za poprawne wypełnienie jednego wiersza tabeli  
 
Zadanie 11. (0–4) 
 

Korzystanie z informacji Rozumienie czytanych przepisów prawnych (II.7) 
Wiadomości: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej (organy władzy) (I.7) 

 
Poprawna odpowiedź 
A.  
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  
z 17 marca 1921 roku 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  
z 2 kwietnia 1997 roku 

1. Prezydent wybierany przez Zgromadzenie 
Narodowe 

1. Prezydent wybierany przez Naród 

2. kadencja siedmioletnia (wybierany na 7 lat)  2. kadencja pięcioletnia (wybierany na 5 lat) 
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3 p – za poprawne uzupełnienie wszystkich wolnych miejsc w tabeli  
2 p. – za poprawne wypisanie dwóch informacji z konstytucji z 1997 roku lub za poprawne 

wypisanie dwóch informacji z konstytucji marcowej i jednej informacji z konstytucji z 
1997 roku 

1 p. – za poprawne wypisanie dwóch informacji z konstytucji marcowej lub jednej informacji 
z konstytucji z 1997 roku 

 

B. przykładowe uzasadnienie 
lepszy sposób według Konstytucji z 1997 roku – jedno spośród: 
• jest to prezydent, za wyborem którego opowiada się większość społeczeństwa – bardziej 

demokratyczny wybór 
• na wyniki wyborów  przez Zgromadzenie  Narodowe może wpływać partia, która ma 

większość w parlamencie 
lepszy sposób według Konstytucji marcowej – jedno spośród: 
• organizacja powszechnych wyborów jest droższa 
• kampania przed wyborami powszechnymi przynosi więcej szkód niż pożytku, jest wiele 

sporów 
 
1 p. – za podanie logicznego uzasadnienia  
 
Zadanie 12. (0–5) 
 

Wiadomości i rozumienie Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, udział obywateli w życiu 
publicznym (I.7 / I.8) 

 
Poprawna odpowiedź 
A. Sejm (Sejm RP / Sejm Rzeczypospolitej) 
B. Senatu (Senatu RP / Senatu Rzeczypospolitej) 
C. 50% (1/2 / połowa) 
D. 18 (osiemnaście) 
E. publicznych (wyborczych) 
5 p. – za poprawne wypełnienie pięciu luk  
1 p. – za poprawne wypełnienie jednej luki  
 
Zadanie 13. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji  Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym (dane 
liczbowe) (II.2) 

Wiadomości: Źródła prawa (I.9) 
 

Poprawna odpowiedź 
A.  
głosowanie 1. – 59 
głosowanie 2. – 120 
 
1 p. – za poprawne podanie liczb w obu głosowaniach  
B.  
przy większości względnej: 1 i 2  
przy większości bezwzględnej: 2 
 
2 p. – za poprawne przyporządkowanie liczb do dwóch większości  
1 p. – za poprawne przyporządkowanie liczb do jednej większości  
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Zadanie 14. (0–1) 
 

Wiadomości i rozumienie Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej (organy władzy) (I.7) 

 
Poprawna odpowiedź 
A. 
1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi  
 
Zadanie 15. (0–2) 
 

Wiadomości i rozumienie Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej (organy samorządu 
terytorialnego) (I.7) 

 
Poprawna odpowiedź 
A., C. 
2 p. – za wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi  
1 p. – za wskazanie jednej poprawnej odpowiedzi  
 
Zadanie 16. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Sądy i trybunały (I.10) 
 

Poprawna odpowiedź 
A. prawda 
B. fałsz 
C. fałsz 
 
3 p. – za poprawne wskazanie prawdziwości/ fałszywości wszystkich zdań  
1 p. – za poprawne wskazanie prawdziwości/ fałszywości jednego zdania  
 
Zadanie 17. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji Rozumienie czytanych przepisów prawnych (II.7) 
Wiadomości: Dziedziny prawa (I.9) 

 

Poprawna odpowiedź 
A. karne 
B. administracyjne 
C. cywilne 
 
3 p. – za poprawne przyporządkowanie trzech nazw dziedzin prawa  
1 p. – za poprawne przyporządkowanie jednej nazwy dziedziny prawa  
 
Zadanie 18. (0–1) 
 

Wiadomości i rozumienie Hierarchia prawa (I.9) 
 

Poprawna odpowiedź 
C. 
 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi  
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Zadanie 19. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Prawa człowieka (I.11) 
 

Poprawna odpowiedź 
A. prawa solidarnościowe 
B. prawa socjalne i kulturalne 
C. prawa polityczne 
 

3 p. – za poprawne przyporządkowanie trzech kategorii praw człowieka 
1 p. – za poprawne przyporządkowanie jednej kategorii praw człowieka  
 
Zadanie 20. (0–5) 
 

Korzystanie z informacji Wypełnianie druków urzędowych (II.8) 
Wiadomości: Obywatel wobec prawa (I.12) 

 

Poprawna odpowiedź 
część A.: zaznaczenie 4.1., wpis w 5 – NACZELNIK U.S. (URZĘDU SKARBOWEGO) 
W WOŁOMINIE  
część B.2.: wpisy w: 8 – 87041299988, 9 – KOWALSKA, 10 – DOROTA, 11 – MARIA,12 –
 TOMASZ, 13 – TERESA, 14 – 12041987, 15 – KRAKÓW, zaznaczenie 16.1, wpisy w: 17 –
 MALINOWSKA, 18 – DOWÓD OSOBISTY, 19 – XYZ111111 
część B.4.: wpisy w: 26 – 01102009, 27 – POLSKA, 28 – MAZOWIECKIE, 29 – 
WOŁOMIŃSKI (WOŁOMIN), 30 – KOBYŁKA, 31 – FIKCYJNA, 32 – 56, 33 – 10, 34 – 
KOBYŁKA  
 

5 p. – za poprawne zaznaczenia i wpisy wielkimi literami we wszystkich rubrykach  
4 p. – za poprawne zaznaczenia i wpisy we wszystkich rubrykach  
1 p. – za poprawne wpisy i zaznaczenia w jednej z grup rubryk: 1) część A, 2) część B.2., 8-

13, 3) część B.2., 14-19, 4) część B.4.  
 
Zadanie 21. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji  Lokalizacja ważnych wydarzeń w czasie (II.4) 
Wiadomości: Organizacje międzynarodowe (I.15) 

 

Poprawna odpowiedź 
A. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 
B. Grupa Wyszehradzka 
 

2 p. – za dwa poprawne przyporządkowania   
1 p. – za jedno poprawne przyporządkowanie  
 
Zadanie 22. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji  Korzystanie ze źródeł informacji o życiu politycznym (mapa 
polityczna Europy) (II.2) 

Wiadomości: Organizacje międzynarodowe (I.15) 
 

Poprawna odpowiedź 
1. Węgry (Republika Węgierska) 
2. Francja (Republika Francuska) 
3. Norwegia (Królestwo Norwegii) 
 

3 p. – za poprawne podanie trzech nazw państw 
1 p. – za poprawne podanie jednej nazwy państwa 
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Zadanie 23. (0–4) 
 

Wiadomości i rozumienie Instytucje i zasady działania Unii Europejskiej (I.14) 
 

Poprawna odpowiedź 
A. – 5 
B. – 3 
C. – 2  
D. – 1 
 

4 p. – za poprawne przyporządkowanie czterech instytucji UE   
1 p. – za poprawne przyporządkowanie jednej instytucji UE  
 
Zadanie 24. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji Lokalizacja ważnych postaci w przestrzeni, korzystanie ze źródeł 
informacji o życiu politycznym (fotografia) (II.2 / II.4) 

Wiadomości: Stosunki międzynarodowe i państwa w Europie (I.15 / I.4) 
 

Poprawna odpowiedź 
A. Nicolas Sarkozy 
B. Francja (Republika Francuska) 
C. prezydent 
 

3 p. – za poprawne wpisanie dwóch nazw oraz imienia i nazwiska  
1 p. – za poprawne wpisanie jednej nazwy lub imienia i nazwiska   
 
Zadanie 25. (0–3) 
 

Wiadomości i rozumienie Problemy świata (I.16) 

 
Poprawna odpowiedź 
A. jedna spośród:  

• Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo / Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej) 

• Francja (Republika Francuska) 
• Rosja (Federacja Rosyjska) 

 
B. jedna spośród:  

• Chiny (Chińska Republika Ludowa / ChRL) 
• Indie (Republika Indii) 
• Pakistan (Islamska Republika Pakistanu) 
• Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna / KRLD) 
• Izrael (Państwo Izrael) 
• Rosja (Federacja Rosyjska) 

 
C. Stany Zjednoczone Ameryki (USA / Stany Zjednoczone) 

3 p. – za poprawne wpisanie trzech nazw państw  
1 p. – za poprawne wpisanie jednej nazwy państwa  
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Zadanie 26. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji Rozumienie czytanych przepisów prawnych (II.7) 
Wiadomości: Prawa człowieka (I.11) 

 
Przykład poprawnej odpowiedzi 
A. Wszelki akt przemocy związany z faktem przynależności danej osoby do określonej płci, 

którego rezultatem jest, lub może być, fizyczna, seksualna lub psychiczna krzywda 
lub cierpienie kobiet 

 

1 p. – za poprawną odpowiedź 
 

B. dwa przykłady spośród: 
•  maltretowanie 
•  wykorzystywanie seksualne dziewczynek w domu rodzinnym 
•  przemoc związana z obowiązkiem wniesienia posagu 
•  gwałt małżeński 
•  okaleczanie genitalne kobiet 
•  gwałt 
•  molestowanie seksualne 
•  handel kobietami 
•  zmuszanie kobiet do prostytucji 

 

1 p. – za poprawne wskazanie dwóch przykładów  
 

D. dwa działania spośród: 
• doprowadzenie przez państwo do możliwości odwoływania się przez kobiety, które 

doświadczyły przemocy do mechanizmów systemu sprawiedliwości 
• informowanie kobiet o przysługujących im prawach 
• przeprowadzenie ogólnokrajowych akcji promujących ochronę kobiet przed wszelkimi 

formami przemocy 
• przeznaczenie z budżetu państwa środków na działania mające na celu wyeliminowanie 

zjawiska przemocy wobec kobiet 
• podjęcie działań na polu edukacji w celu zmiany społecznych i kulturowych wzorców 

przypisywanych mężczyznom i kobietom 
• ułatwianie i wspomaganie prac organizacji kobiecych 
• ułatwianie i wspomaganie prac organizacji pozarządowych działających na rzecz praw 

kobiet 
 

1 p. – za poprawne wskazanie dwóch działań  
 
Zadanie 27. (0–2) 
 

Korzystanie z informacji Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym (dane 
z badań opinii publicznej w formie tabeli) (II.7) 

Wiadomości: Problemy społeczeństwa polskiego (I.2) 
 

Poprawna odpowiedź 
A. policja (dzielnicowy) 
B. przykład uzasadnienia – jedno spośród:  

• osoby poszukujące pomocy w związku z przemocą w rodzinie często korzystają 
z wielu form tej pomocy  

• ankietowani mogli wybierać więcej niż jedną odpowiedź, uzasadniającą wybór na „tak” 
 

2 p. – za poprawne podanie instytucji i uzasadnienie  
1 p. – za poprawne podanie instytucji lub uzasadnienia 
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Zadanie 28. (0–3) 
 

Korzystanie z informacji  Korzystanie ze źródeł informacji o życiu społecznym (dane 
z badań opinii publicznej w formie wykresów słupkowych) (II.7) 

Wiadomości: Problemy społeczeństwa polskiego (I.2) 
 
Poprawna odpowiedź 
A. psychiczna, ekonomiczna, fizyczna, seksualna 

1 p. – za poprawne podanie czterech form przemocy   
B. przykład podobieństwa – jedno spośród:   

• najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że doświadczyło przemocy psychicznej 
i stosowało przemoc psychiczną. 

• najmniej badanych twierdzi, że było ofiarami przemocy seksualnej i uciekało się 
do przemocy seksualnej. 

przykład różnicy – jedna spośród:  
• badani częściej przyznają się do doświadczania przemocy niż do jej stosowania  
• odsetek wskazań dotyczących doświadczenia przemocy jest większy niż jej stosowania 

 
2 p. – za poprawne podanie podobieństwa i różnicy   
1 p. – za poprawne podanie podobieństwa lub różnicy  
 
Zadanie 29. (0–15) 
 

Tworzenie informacji Formułowanie wypowiedzi pisemnej zawierającej propozycję 
rozwiązań problemów społecznych oraz uzasadnienie własnego 
stanowiska w sprawach publicznych (III.5 / III.3 / III.2) 

Wiadomości: Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, społeczeństwo polskie 
(I.8 / I.2) 

 
Kryteria oceniania  
 
A. Wybór plakatu (0–1)  
plakat 2. 
 

1 p. – za poprawny wybór  
 
B. Uzasadnienie wyboru (0–1) 
Przykład uzasadnienia: plakat 2. odnosi się do przemocy w rodzinie (kobieta i dziecko), 
podczas gdy plakat 1. dotyczy przemocy wobec kobiet, a plakat 3. – przemocy wobec dzieci. 
 

1 p. – za poprawne uzasadnienie  
 

C. Nadanie tytułu akcji (0–1) 
1 p. – za nadanie tytułu nawiązującego do celu akcji  
 

D. Wymienienie podmiotów, do których plakat zostanie wysłany (0–2) 
 

2 p. – za poprawne wymienienie dwóch podmiotów  
1 p. – za poprawne wymienienie jednego podmiotu  
 

E. Wymienienie miejsc, w których plakat zostanie umieszczony (0–2) 
 

2 p. – za poprawne wymienienie dwóch miejsc  
1 p. – za poprawne wymienienie jednego miejsca  



Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie dla osób niesłyszących – poziom podstawowy 
Kryteria oceniania odpowiedzi  
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F. Napisanie tekstu przeciwko przemocy (0–7) 
Tekst przeciwko przemocy zawierający przedstawienie różnych argumentów przeciwko jej 
stosowaniu, przykłady negatywnych skutków stosowania przemocy, propozycje rozwiązań 
prawnych itp. 
 
7 p. – za poprawne napisanie tekstu   
1 p. – za każdy element (argument przeciwko stosowaniu przemocy lub przykład 

negatywnych skutków stosowania przemocy, lub propozycję rozwiązań prawnych itp.) 
 
Wykorzystanie materiałów źródłowych (0–1) 
1 p. – za zamieszczenie we właściwych kontekstach powołania się na minimum dwa materiały 
źródłowe  
 


