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EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII 

 

III etap edukacyjny 

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 

Zdający dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map, fotografii, 

rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji 

geograficznych. 

II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. 

Zdający posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz 

wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym; identyfikuje 

związki i zależności w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych 

skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej); rozumie wzajemne relacje 

przyroda – człowiek; wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne warunków środowiska 

przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi. 

III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 

Zdający wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współ-

czesnego świata i swojego w nim miejsca; stosuje wiadomości i umiejętności geograficzne 

w życiu codziennym, m.in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska. 

IV. Kształtowanie postaw. 

Zdający rozwija w sobie: ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem,  

Polską, Europą i światem; świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko 

przyrodnicze i kulturowe własnego regionu i Polski; patriotyzm i poczucie tożsamości 

(lokalnej, regionalnej, narodowej) przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów 

i społeczności – ich systemów wartości i sposobów życia. 
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Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Zdający: 

1) wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geogra ficznych 

na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie; 

2) odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych; 

3) posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną, samochodową (m.in. 

orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie); 

4) identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na 

fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych;  

5) dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych; 

6) określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów 

na mapie;  

7) lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty 

geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, 

państwa itp.); 

8) analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych;  

9) projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych 

i samochodowych. 

2. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa. Zdający: 

1) podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi; odczytuje współrzędne geograficzne 

na globusie;  

2) posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi, czas słoneczny, czas 

strefowy; podaje cechy ruchu obrotowego; wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone 

strefy czasowe i granica zmiany daty; posługuje się mapą stref czasowych do określania 

różnicy czasu strefowego i słonecznego na Ziemi; 

3) podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedstawia (wykorzystując również własne 

obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych 

szerokościach geograficznych i porach roku;  

4) podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi. 

3. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej. Zdający: 

1) charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat; 
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2) charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury 

powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteoro-

logicznych położonych w różnych strefach klimatycznych; oblicza amplitudę i średnią 

temperaturę powietrza; wykazuje na przykładach związek między wysokością Słońca 

a temperaturą powietrza; 

3) wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury po-

wietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi; 

4) podaje na podstawie map tematycznych zależności między strefami oświetlenia Ziemi 

a strefami klimatycznymi oraz wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności 

i gleb na Ziemi; 

5) podaje główne cechy płytowej budowy litosfery; wykazuje związki pomiędzy płytową 

budową litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi; 

6) posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji; przedstawia rzeźbotwórczą 

rolę wód płynących, fal morskich, wiatru, lądolodów i lodowców górskich;  

7) rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działania czynników 

rzeźbotwórczych. 

4. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski. Zdający: 

1) charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie Polski na świecie i w Europie; 

opisuje podział administracyjny Polski; podaje nazwy i wskazuje na mapie 

województwa oraz ich stolice; 

2) opisuje najważniejsze wydarzenia (obrazy) z przeszłości geologicznej Polski: powstanie 

węgla kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, zlodowacenia; wykazuje zależności 

pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami geologicznymi; 

3) rozpoznaje główne rodzaje skał występujących w Polsce; wskazuje na mapie 

najważniejsze obszary ich występowania; podaje przykłady wykorzystania skał 

w różnych dziedzinach życia człowieka; 

4) podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami je kształtują-

cymi; wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy morskiej; 

5) wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski: lasów, wód, gleb, surowców 

mineralnych; korzystając z mapy, opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie 

gospodarcze. 
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5. Ludność Polski. Zdający: 

1) wyjaśnia i poprawnie stosuje podstawowe pojęcia z zakresu demografii: przyrost natu-

ralny, urodzenia i zgony, średnia długość życia; 

2) odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz piramidy płci 

i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu natu-

ralnego, struktury płci, średniej długości życia w Polsce; odczytuje wielkość i główne 

kierunki migracji z Polski i do Polski; 

3) charakteryzuje, na podstawie map gęstości zaludnienia, zróżnicowanie rozmieszczenia 

ludności w Polsce oraz wyjaśnia te różnice czynnikami przyrodniczymi, historycznymi, 

ekonomicznymi; 

4) wykazuje różnice w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce;  

5) podaje główne, aktualne problemy rynku pracy w Polsce; 

6) analizuje rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce; wyjaśnia przyczyny rozwoju 

wielkich miast w Polsce. 

6. Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski. Zdający: 

1) wyróżnia główne cechy struktury użytkowania ziemi, wielkości i własności gospo-

darstw rolnych, zasiewów i hodowli w Polsce na podstawie analizy map, wykresów, 

danych liczbowych; 

2) podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, ziem-

niaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce;  

3) przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania źródeł 

energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego; 

4) wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w Polsce oraz wskazuje najlepiej 

rozwijające się obecnie w Polsce gałęzie produkcji przemysłowej; 

5) rozróżnia rodzaje usług; wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w Polsce;  

6) wykazuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz opisuje obiekty znajdujące się 

na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości; 

7) opisuje na podstawie map i wyjaśnia zróżnicowanie gęstości i jakości sieci transporto-

wej w Polsce i wykazuje jej wpływ na rozwój innych dziedzin działalności gospodar-

czej; 

8) wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce; 

wymienia formy jego ochrony. 
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7. Regiony geograficzne Polski. Zdający: 

1) wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski; 

2) charakteryzuje, na podstawie map tematycznych, środowisko przyrodnicze głównych 

regionów geograficznych Polski; 

3) opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów 

geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi; 

4) przedstawia główne cechy położenia oraz środowiska przyrodniczego Morza Bałtyc-

kiego; wykazuje znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego oraz przyczyny degradacji 

jego wód. 

8. Sąsiedzi Polski – zróżnicowanie geograficzne, przemiany. Zdający: 

1) charakteryzuje i porównuje, na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej, 

środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących z Polską; wykazuje ich zróżnicowanie 

społeczne i gospodarcze;  

2) wyjaśnia przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego Niemiec; 

3) przedstawia współczesne przemiany społeczne i gospodarcze Ukrainy;  

4) wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze 

Rosji. 

9. Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka. Zdający: 

1) wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy; 

2) określa położenie Europy i główne cechy środowiska przyrodniczego na podstawie 

mapy ogólnogeograficznej i map tematycznych; 

3) opisuje, na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie regionalne, kulturowe, narodo-

wościowe i etniczne współczesnej Europy oraz najważniejsze przyczyny i konse-

kwencje tego zróżnicowania;  

4) wykazuje, na podstawie map tematycznych, związki między głównymi cechami środo-

wiska przyrodniczego Europy Północnej a głównymi kierunkami rozwoju gospodar-

czego; 

5) wykazuje, na przykładzie rolnictwa Francji lub innego kraju europejskiego, związek 

pomiędzy warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i efektywnością produkcji rolnej; 

identyfikuje cechy rolnictwa towarowego; 

6) przedstawia główne cechy położenia, wielkości, układu przestrzennego oraz znaczenie 

Paryża lub Londynu jako światowej metropolii;  
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7) wykazuje wpływ gór na cechy środowiska przyrodniczego oraz gospodarkę krajów 

alpejskich;  

8) wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami 

przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej.  

10. Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. Zdający: 

1) wykazuje, na podstawie map tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich 

geograficznych kontrastów; 

2) przedstawia, na podstawie map tematycznych, warunki przyrodnicze obszarów, na 

których kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje; 

3) analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji 

w Chinach; wyjaśnia, na podstawie map tematycznych, zróżnicowanie rozmieszczenia 

ludności na obszarze Chin; podaje kierunki rozwoju gospodarczego Chin oraz wskazuje 

zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej; 

4) wykazuje znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej 

gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego;  

5) wykazuje związek pomiędzy rytmem upraw i „kulturą ryżu” a cechami klimatu mon-

sunowego w Azji Południowo-Wschodniej; 

6) opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach; wyjaśnia przyczyny gwałtownego 

rozwoju nowoczesnych technologii; 

7) charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy 

naftowej, kierunków i poziomu rozwoju gospodarczego; wskazuje miejsca konfliktów 

zbrojnych; 

8) charakteryzuje na podstawie map tematycznych i wyjaśnia występowanie stref 

klimatyczno-roślinno-glebowych w Afryce; 

9) wykazuje, na przykładzie strefy Sahelu, związek pomiędzy formami gospodarowania 

człowieka a zasobami wodnymi; uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania 

w środowisku charakteryzującym się poważnymi niedoborami słodkiej wody; 

10) wyróżnia główne cechy i przyczyny zróżnicowania kulturowego i etnicznego Ameryki 

Północnej i Południowej; 

11) identyfikuje konflikt interesów pomiędzy ekologicznymi skutkami wylesiania 

Amazonii a jej gospodarczym wykorzystaniem; określa cechy rozwoju i problemy 

wielkich miast w Brazylii; 
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12) wykazuje związki między gospodarką a warunkami środowiska przyrodniczego w naj-

ważniejszych regionach gospodarczych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; 

określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej; 

13) przedstawia, na podstawie map tematycznych, główne cechy gospodarki Australii na tle 

warunków środowiska przyrodniczego; 

14) przedstawia cechy położenia i środowiska geograficznego Antarktyki i Arktyki; podaje 

główne cechy i przyczyny zmian w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegu-

nowych. 

 

 

IV etap edukacyjny (poziom podstawowy i rozszerzony) 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych 

problemów przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych. 

II. Formułowanie i weryfikowanie hipotez dotyczących problemów współczesnego świata. 

III. Rozumienie relacji człowiek – przyroda – społeczeństwo w skali globalnej i regionalnej. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata. Zdający: 

1) wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do zamiesz-

kania w skali globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości rządzące rozmieszcze-

niem ludności na świecie; 

2) charakteryzuje główne procesy demograficzne (fazy przejścia demograficznego) na 

przykładzie całego świata i poszczególnych kontynentów; 

3) klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawiska; charakteryzuje 

współczesne kierunki emigracji Polaków i czynniki wpływające na atrakcyjność 

niektórych państw dla imigrantów; 

4) wyjaśnia zróżnicowanie procesów urbanizacji na świecie; opisuje procesy tworzenia się 

aglomeracji miejskich oraz ich formy; 
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5) identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji przestrzennej 

wielkich metropolii świata (np. poznaje przyczyny powstawania dzielnic nędzy, wzrostu 

przestępczości, degradacji środowiska przyrodniczego, problemów komunikacyjnych). 

2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Zdający: 

1) klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego i gospodar-

czego; wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ i biedne Południe) i podaje 

przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów 

świata; 

2) opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie, wyjaśnia ich zróżnicowanie 

przestrzenne; 

3) charakteryzuje kierunki zmian w powierzchni lasów na świecie (w wyniku procesów 

wylesiania i zalesiania) i podaje przykłady gospodarowania zasobami leśnymi (po-

zytywne i negatywne); 

4) charakteryzuje cechy gospodarki morskiej i podaje przykłady wykorzystania oceanu 

światowego oraz zagrożeń wynikających ze zbyt intensywnej eksploatacji zasobów 

morskich; 

5) charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców 

energetycznych na świecie; dokonuje oceny zjawiska uzależnienia produkcji energii na 

świecie od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić twier-

dzenie „ropa rządzi światem”; 

6) wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy w skali globalnej i re-

gionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunika-

cyjnych; 

7) przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego lokalizacji 

na świecie; poznaje nowe funkcje ośrodków przemysłowych i nowe formy przestrzenne 

– technopolie, klastry; 

8) charakteryzuje wybrane obszary intensywnie zagospodarowywane turystycznie  

na świecie; wyjaśnia, dlaczego zmieniają się kierunki wyjazdów turystycznych 

Polaków; identyfikuje skutki rozwoju turystyki dla środowiska przyrodniczego; 

9) wyjaśnia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki 

i w życiu codziennym; 

10) podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny; 

11) wyjaśnia współczesne zmiany na mapie politycznej świata; 
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12) wyjaśnia na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej) przy-

czyny procesów integracyjnych i ich skutki gospodarcze, społeczne i polityczne. 

3. Relacja człowiek – środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój. Zdający: 

1) formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodna-

wialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki 

zakłóceń równowagi ekologicznej; 

2) charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i określa przyczyny tego 

zróżnicowania (w tym zanieczyszczenia wód); przedstawia projekty rozwiązań stosowa-

nych w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych strefach klimatycznych;  

3) rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu (ocieplenia 

globalnego) i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapo-

biegające temu zjawisku; 

4) wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz nie-

umiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wielu częściach świata degradację gleb, 

co w konsekwencji prowadzi do spadku produkcji żywności, a w niektórych regionach 

świata do głodu i ubóstwa; 

5) wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek – 

środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany 

modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska). 
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POZIOM ROZSZERZONY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki 

człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek – przyroda – gos-

podarka. 

Zdający wskazuje i analizuje prawidłowości i zależności wynikające z funkcjonowania sfer 

ziemskich oraz działalności człowieka w różnorodnych warunkach środowiska, wskazując 

znaczenie rosnącej roli człowieka i jego działań w środowisku geograficznym w różnych 

skalach (lokalnej, regionalnej i globalnej). 

II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych społeczeństw. 

Zdający analizuje etapy i cechy rozwoju demograficznego ludności na świecie, charakteryzuje 

dynamikę i zróżnicowanie procesów ludnościowych, wiążąc zagadnienia demograficzne  

z czynnikami przyrodniczymi i rozwojem cywilizacyjnym; wykorzystuje do analiz informacje  

o aktualnych wydarzeniach na świecie. 

III. Proponowanie rozwiązań problemów występujących w środowisku geograficznym, zgod-

nie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy, w tym międzynaro-

dowej. 

Zdający wskazuje propozycje rozwiązań lokalnych, regionalnych i globalnych problemów 

środowiskowych, demograficznych i gospodarczych zgodnych z koncepcją zrównoważonego 

rozwoju oraz opartych na równoprawnych zasadach współpracy między regionami  

i państwami. 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł 

informacji geograficznej, w tym również technologii informacyjno-komunikacyjnych  

oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). 

Zdający zdobywa informacje oraz rozwija i doskonali umiejętności geograficzne, 

wykorzystując wszystkie dostępne (w tym najnowsze) źródła informacji, pomiary i obserwacje 

bezpośrednie; potrafi selekcjonować i przetwarzać informacje do prezentacji wybranych 

zagadnień. 
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Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Źródła informacji geograficznej. Zdający: 

1) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych 

w różnych skalach; 

2) odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie i rzeźbę tere-

nu, budowę geologiczną) i społeczno-gospodarczego (np. rozmieszczenie zasobów 

naturalnych, ludności, szlaki transportowe) na podstawie map: topograficznej, hipso-

metrycznej i tematycznej; 

3) interpretuje zjawiska geograficzne przedstawiane na wykresach, w tabelach, na schema-

tach i modelach; 

4) formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między wybra-

nymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz dokonuje 

ich weryfikacji, wykorzystując mapy tematyczne; 

5) korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, 

przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych. 

2. Ziemia we Wszechświecie. Zdający: 

1) charakteryzuje Układ Słoneczny; 

2) wskazuje konsekwencje ruchów Ziemi;  

3) oblicza wysokość górowania Słońca w dowolnym miejscu na Ziemi w dniach równo-

nocy i przesileń; 

4) oblicza szerokość geograficzną dowolnego punktu na powierzchni Ziemi na podstawie 

wysokości górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń. 

3. Sfery Ziemi – atmosfera. Zdający: 

1) wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i wyższych 

szerokościach geograficznych oraz opisuje przebieg procesów pogodowych (ruch mas 

powietrza, fronty atmosferyczne i zjawiska im towarzyszące); 

2) wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów; 

3) wyjaśnia genezę pasatów, monsunów, bryzy oraz wiatrów fenowych i wskazuje ich 

znaczenie dla przebiegu pogody i działalności gospodarczej (rolnictwa, komunikacji); 

4) charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia ich zasięgi; 

5) rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na podstawie rocznego przebiegu tempe-

ratury powietrza i sum opadów; 

6) przygotowuje krótkoterminową prognozę pogody na podstawie mapy synoptycznej; 
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7) wyjaśnia na przykładach obserwowane przyczyny i skutki globalnych zmian klimatu na 

Ziemi. 

4. Sfery Ziemi – hydrosfera. Zdający: 

1) opisuje występowanie i zasoby wód w oceanach i na lądach (jeziora, rzeki, lodowce, 

wody podziemne); 

2) charakteryzuje sieć rzeczną i typy genetyczne jezior na poszczególnych kontynentach; 

3) rozpoznaje i opisuje cechy ustrojów rzecznych wybranych rzek; 

4) wyjaśnia krajobrazowe i gospodarcze funkcje rzek i jezior;  

5) objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich oraz 

ich wpływ na warunki klimatyczne i środowisko życia wybrzeży; 

6) wskazuje możliwości gospodarczego wykorzystania oceanów i ocenia wpływ człowieka 

na ekosystemy mórz i oceanów; 

7) wskazuje na mapach zasięg obszarów współcześnie zlodzonych i ocenia wpływ zmian 

klimatycznych na zmiany zasięgu tych obszarów; 

8) opisuje na przykładach następstwa nieracjonalnej gospodarki wodnej w wybranych 

regionach świata i wskazuje działania wspomagające racjonalne gospodarowanie wodą. 

5. Sfery Ziemi – litosfera. Zdający: 

1) opisuje skład mineralogiczny skorupy ziemskiej, główne grupy i rodzaje skał oraz ich 

gospodarcze zastosowanie i ocenia zmiany środowiska przyrodniczego związane z eks-

ploatacją surowców mineralnych; 

2) charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi 

(fałdowania, zlodowacenia, rozwój świata organicznego); 

3) ocenia zmiany środowiska w holocenie związane z działalnością człowieka; 

4) charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia powierzchni 

Ziemi – wulkanizm, plutonizm, ruchy skorupy ziemskiej, wstrząsy tektoniczne, ruchy 

górotwórcze (paleozoiczne, mezozoiczne, kenozoiczne) oraz formy powstałe w ich 

wyniku; 

5) charakteryzuje zjawiska wietrzenia fizycznego i chemicznego (np. kras) oraz opisuje 

produkty i formy powstałe w wyniku tych procesów; 

6) opisuje przebieg oraz efekty erozji i akumulacji wodnej (rzecznej, morskiej, jeziornej), 

lodowcowej i eolicznej; 

7) wykazuje wpływ cech budowy geologicznej i działalności człowieka na grawitacyjne 

ruchy masowe (obrywanie, spełzywanie, osuwanie). 
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6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera. Zdający: 

1) omawia cechy głównych rodzajów gleb strefowych i niestrefowych; 

2) wyjaśnia zróżnicowanie formacji roślinnych na Ziemi; 

3) omawia podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju. 

7. Klasyfikacja państw świata. Zdający: 

1) porównuje strukturę PKB państw znajdujących się na różnych poziomach rozwoju 

gospodarczego; 

2) odczytuje na mapach aktualny podział polityczny. 

8. Ludność. Zdający: 

1) analizuje przestrzenne różnice w wielkości wskaźników: urodzeń, zgonów i przyrostu 

naturalnego;  

2) opisuje etapy rozwoju demograficznego ludności na przykładach z wybranych państw 

świata;  

3) ocenia konsekwencje eksplozji demograficznej lub regresu demograficznego w wybra-

nych państwach; 

4) charakteryzuje przyczyny i konsekwencje migracji ludności w różnych państwach; 

5) przedstawia procesy urbanizacyjne na świecie; 

6) wyjaśnia zróżnicowanie struktury zatrudnienia w wybranych państwach i jej związek 

z poziomem rozwoju państwa; 

7) charakteryzuje strukturę etniczną i narodowościową ludności świata; 

8) charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i ocenia wpływ religii na posta-

wy społeczne i gospodarkę. 

9. Działalność gospodarcza na świecie. Zdający: 

1) wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rol-

nictwa; 

2) wykazuje zależności między rodzajami produkcji rolnej a warunkami naturalnymi i roz-

mieszczeniem ludności oraz charakteryzuje różne typy rolnictwa na świecie;  

3) uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi na świecie; 

4) charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia energii postępujące wraz z rozwojem 

gospodarczym państw świata i ocenia skutki wynikające z rosnącego zużycia energii 

oraz konieczność pozyskiwania nowych źródeł energii;  

5) wskazuje wpływ czynników lokalizacji przemysłu na rozmieszczenie i rozwój wybra-

nych branż; 
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6) analizuje kierunki geograficzne i strukturę towarową eksportu i importu w wybranych 

państwach; 

7) wskazuje i uzasadnia pozytywne i negatywne skutki integracji politycznej; 

8) wyjaśnia przyczyny konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, Zakaukaziu oraz 

w wybranych regionach Europy.  

10. Geografia Polski – środowisko przyrodnicze. Zdający: 

1) opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski i określa jej związek z budową geolo-

giczną, wykazuje wpływ orogenez i zlodowaceń na ukształtowanie powierzchni kraju; 

2) ocenia walory i określa cechy środowiska decydujące o krajobrazie wybranych krain 

geograficznych Polski; 

3) charakteryzuje klimat Polski na podstawie danych liczbowych i map klimatycznych 

i ocenia gospodarcze konsekwencje zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego 

w Polsce; 

4) wskazuje znaczenie gospodarcze jezior i sztucznych zbiorników wodnych; 

5) wyjaśnia przyczyny niedoboru wody w wybranych regionach i wskazuje skutki gospo-

darcze; 

6) charakteryzuje typy naturalnych zbiorowisk roślinnych i wskazuje charakterystyczne 

gatunki; 

7) wyjaśnia występowanie gleb strefowych i niestrefowych w Polsce; 

8) przedstawia dominanty środowiska krain geograficznych Polski na podstawie map te-

matycznych i danych statystycznych; 

9) uzasadnia konieczność działań na rzecz restytucji i zachowania naturalnych elementów 

środowiska w Polsce. 

11. Geografia Polski – zagadnienia ludnościowe. Zdający: 

1) charakteryzuje rozwój demograficzny Polski w wybranych okresach na podstawie 

danych statystycznych i wyjaśnia zmiany kształtu piramidy wieku i płci ludności Polski 

wraz z rozwojem gospodarczym oraz porównuje ją z innymi państwami; 

2) wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia ludności Polski;  

3) wskazuje regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce; 

4) analizuje okresowe zmiany salda migracji zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyjaśnia 

ich przyczyny; 

5) wyjaśnia zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego, wiążąc je z prze-

mianami gospodarczymi i społecznymi w Polsce. 
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12. Geografia Polski – działalność gospodarcza. Zdający: 

1) ocenia poziom produkcji rolniczej w porównaniu z innymi państwami Unii 

Europejskiej; 

2) wskazuje zmiany strukturalne zachodzące w polskim rolnictwie;  

3) wskazuje obszary występowania podstawowych zasobów naturalnych i analizuje zmia-

ny wielkości ich eksploatacji; 

4) porównuje wielkość i strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce i innych 

państwach świata; 

5) przedstawia zmiany w gospodarce Polski spowodowane jej restrukturyzacją i moder-

nizacją po 1990 r.; 

6) wskazuje głównych partnerów handlowych oraz kierunki geograficzne i strukturę 

towarową wymiany międzynarodowej Polski. 
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EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII 

 

III etap edukacyjny 

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Chronologia historyczna. 

Zdający sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 

związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 

oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje 

wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; 

wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów 

historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata 

współczesnego. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

Zdający tworzy narrację historyczną, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzy 

krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, prezentację; przedstawia argumenty uzasadnia-

jące własne stanowisko. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Zdający: 

1) porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez człowieka 

trybu osiadłego; 

2) wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem geograficznym a warunkami życia czło-

wieka. 

2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Zdający: 

1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu; 

2) charakteryzuje strukturę społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie;  

3) wyjaśnia znaczenie pisma i prawa w procesie powstawania państw;  

4) rozpoznaje typy pisma wykształcone na terenie Mezopotamii i Egiptu. 
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3. Starożytny Izrael. Zdający: 

1) charakteryzuje podstawowe symbole i główne zasady judaizmu; 

2) wyjaśnia różnicę pomiędzy politeizmem a monoteizmem, odwołując się do przykładów. 

4. Cywilizacja grecka. Zdający: 

1) wyjaśnia wpływ środowiska geograficznego na gospodarkę i rozwój polityczny staro-

żytnej Grecji; 

2) umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację społe-

czeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich; 

3) charakteryzuje czynniki integrujące starożytnych Greków – język, system wierzeń, teatr 

oraz igrzyska olimpijskie. 

5. Cywilizacja rzymska. Zdający: 

1) umiejscawia w czasie i charakteryzuje system sprawowania władzy oraz organizację 

społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesarstwie; 

2) wyjaśnia przyczyny i wskazuje skutki ekspansji Rzymu, opisując postawy Rzymian 

wobec niewolników i ludów podbitych; 

3) podaje przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską; 

4) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku starożytnego państwa rzym-

skiego. 

6. Dziedzictwo antyku. Zdający: 

1) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego 

świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze; 

2) podaje przykłady osiągnięć cywilizacyjnych antyku, które mają wpływ na cywilizację 

współczesną. 

7. Chrześcijaństwo. Zdający: 

1) umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa; 

2) wskazuje przyczyny i przykłady prześladowania chrześcijan w państwie rzymskim. 

8. Arabowie i świat islamski. Zdający: 

1) umiejscawia w czasie i przestrzeni kierunki i zasięg podbojów arabskich; 

2) opisuje podstawowe zasady i symbole islamu; 

3) wyjaśnia rolę Arabów w przekazywaniu dorobku kulturowego pomiędzy Wschodem 

a Zachodem. 

9. Początki cywilizacji zachodniego chrześcijaństwa. Zdający: 
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1) umiejscawia w czasie i przestrzeni monarchię Karola Wielkiego, Państwo Kościelne 

oraz Cesarstwo w Europie Zachodniej; 

2) charakteryzuje działalność Karola Wielkiego i wyjaśnia, na czym polegał renesans 

karoliński; 

3) charakteryzuje główne idee uniwersalnego cesarstwa Ottona III. 

10. Bizancjum i Kościół wschodni. Zdający: 

1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie;  

2) charakteryzuje rolę Bizancjum jako kontynuatora cesarstwa rzymskiego i rozpoznaje 

osiągnięcia kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka); 

3) wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI w. 

11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Zdający: 

1) rozpoznaje typowe instytucje systemu lennego; 

2) wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu;  

3) charakteryzuje funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w średniowieczu. 

12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Zdający: 

1) wyjaśnia kulturotwórczą rolę Kościoła w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia 

codziennego średniowiecznego społeczeństwa; 

2) porównuje główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej;  

3) rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem romań-

skim a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu. 

13. Polska pierwszych Piastów. Zdający: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów; 

2) wskazuje, na przykładzie państwa pierwszych Piastów, charakterystyczne cechy monar-

chii patrymonialnej; 

3) wyjaśnia okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz następstwa kulturowe, spo-

łeczne i polityczne chrystianizacji Polski;  

4) ocenia dokonania pierwszych Piastów w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury. 

14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Zdający: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego;  

2) opisuje postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego; 

3) porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami  

polsko-krzyżackimi w epoce Piastów; 
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4) opisuje zmiany społeczno-gospodarcze w epoce rozbicia dzielnicowego i dostrzega 

związki pomiędzy rozwojem ruchu osadniczego a ożywieniem gospodarczym; 

5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system 

obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;  

6) charakteryzuje zmiany struktury społeczno-wyznaniowej Królestwa Polskiego po przy-

łączeniu ziem ruskich. 

15. Polska w dobie unii z Litwą. Zdający: 

1) wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Litwą;  

2) porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-

krzyżackimi w epoce Jagiellonów; 

3) charakteryzuje rozwój uprawnień stanu szlacheckiego. 

16. Wielkie odkrycia geograficzne. Zdający: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni wyprawy Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdy-

nanda Magellana oraz sytuuje w przestrzeni posiadłości kolonialne Portugalii  

i Hiszpanii; 

2) ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie społeczno-gospodarcze i kulturowe 

Europy oraz dla Nowego Świata. 

17. Humanizm i renesans. Zdający: 

1) wyjaśnia źródła rozwoju kultury renesansu oraz opisuje jej charakterystyczne cechy; 

2) charakteryzuje największe osiągnięcia: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela 

Santi, Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika i Galileusza; 

3) ocenia rolę druku dla upowszechniania idei renesansu oraz rozwoju cywilizacji 

europejskiej. 

18. Rozłam w Kościele zachodnim. Zdający: 

1) wymienia czynniki, które doprowadziły do rozłamu w Kościele zachodnim; 

2) opisuje cele i charakteryzuje działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawia 

okoliczności powstania kościoła anglikańskiego; 

3) wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego i wskazuje postanowienia służące wzmo-

cnieniu katolicyzmu. 
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19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Zdający: 

1) ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów; 

2) przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą i jej główne 

postanowienia oraz wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów; 

3) charakteryzuje stosunki wyznaniowe w państwie polsko-litewskim i wyjaśnia ich specy-

fikę na tle europejskim; 

4) przedstawia największe osiągnięcia piśmiennictwa polskiego epoki renesansu, 

uwzględniając twórczość Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego; 

5) rozpoznaje reprezentatywne obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich ze szcze-

gólnym uwzględnieniem własnego regionu. 

20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zdający: 

1) wymienia instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej i charakteryzuje ich kompe-

tencje; 

2) wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji warszawskiej 

i artykułów henrykowskich; 

3) przedstawia zasady wolnej elekcji; 

4) ocenia charakter zmian systemu polityczno-ustrojowego Rzeczypospolitej w XVII w.; 

5) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów 

architektury i sztuki we własnym regionie. 

21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w. Zdający: 

1) wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją;  

2) wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukra inie; 

3) ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne następstwa wojen w XVII w.; 

4) wyjaśnia przyczyny i wskazuje przejawy kryzysu politycznego i społeczno-gospodar-

czego Rzeczypospolitej w II połowie XVII w. 

22. Formy państwa nowożytnego. Zdający: 

1) charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii absolutnej; 

2) wymienia, odwołując się do przykładu Anglii, główne cechy monarchii parlamentarnej; 

3) porównuje monarchię parlamentarną z monarchią absolutną, uwzględniając zakres 

władzy monarszej, prawa i obowiązki poddanych, rolę instytucji stanowych  

(parlamentu); 
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4) wyjaśnia, na czym polegała specyfika ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle 

Europy. 

23. Europa w XVIII w. Zdający: 

1) wymienia idee oświecenia i rozpoznaje je w nauce, literaturze, architekturze i sztuce; 

2) charakteryzuje zasadę trójpodziału władzy Monteskiusza i zasadę umowy społecznej 

Rousseau; 

3) porównuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii.  

24. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w. Zdający: 

1) przedstawia przyczyny i przejawy kryzysu państwa polskiego w czasach saskich; 

2) wyjaśnia zmiany położenia międzynarodowego Rzeczypospolitej w XVIII w.;  

3) charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Konarskiego i Stanisława 

Leszczyńskiego oraz dostrzega przejawy ożywienia w gospodarce i kulturze czasów 

saskich. 

25. Bunt poddanych – wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zdający: 

1) przedstawia przyczyny i następstwa wojny o niepodległość;  

2) ocenia wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych; 

3) wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych i wyjaśnia, w jaki sposób 

konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy. 

26. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. Zdający: 

1) przedstawia okoliczności powstania, zadania i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej; 

2) sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; wymie-

nia reformy Sejmu Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3 maja; 

3) wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia jej następstwa; 

4) rozpoznaje charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i charakteryzuje przykłady 

sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu. 

27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Zdający: 

1) sytuuje w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany tery-

torialne po każdym rozbiorze; 

2) przedstawia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego;  

3) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej.  

28. Rewolucja francuska. Zdający: 

1) wyjaśnia główne przyczyny rewolucji i ocenia jej skutki; 
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2) wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej; 

3) opisuje główne zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte w Deklaracji Praw 

Człowieka i Obywatela. 

29. Epoka napoleońska. Zdający: 

1) wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego oraz 

opisuje cechy ustrojowe i terytorium Księstwa Warszawskiego; 

2) ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napo-

leona. 

30. Europa po kongresie wiedeńskim. Zdający: 

1) przedstawia zasady i postanowienia kongresu wiedeńskiego, uwzględniając jego decy-

zje w sprawie polskiej; 

2) wyjaśnia główne założenia idei liberalizmu, socjalizmu oraz idei narodowych w Europie 

w I połowie XIX w. 

31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Zdający: 

1) wymienia charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej;  

2) podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, 

w tym dla środowiska naturalnego; 

3) identyfikuje najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa eko-

nomiczne i społeczne ich zastosowania; 

4) opisuje zmiany w poziomie życia różnych grup społecznych w XIX w. na podstawie 

źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych. 

32. Europa i świat w XIX w. Zdający: 

1) opisuje przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych; 

2) dostrzega podobieństwa i różnice w procesie jednoczenia Włoch i Niemiec; 

3) wyjaśnia przyczyny i sytuuje w przestrzeni kierunki oraz zasięg ekspansji kolonialnej 

państw europejskich w XIX w.; 

4) ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej 

oraz kolonizowanych społeczności i państw. 

33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Zdający: 

1) wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po 

kongresie wiedeńskim; 

2) charakteryzuje ustrój Królestwa Polskiego; 
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3) ocenia osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie. 

34. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej w okresie powstań narodowych. Zdający: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni powstanie listopadowe i powstanie styczniowe; 

2) przedstawia przyczyny oraz porównuje przebieg i charakter powstań narodowych; 

3) rozróżnia bezpośrednie i długofalowe następstwa powstańczych ruchów narodowych; 

4) charakteryzuje główne nurty i postaci Wielkiej Emigracji.  

35. Życie pod zaborami. Zdający: 

1) wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej 

Rzeczypospolitej; 

2) charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy społeczeństwa wobec zaborców; 

3) porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., 

uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego; 

4) przedstawia główne nurty życia politycznego pod zaborami w końcu XIX w. 

36. Europa i świat na przełomie XIX i XX w. Zdający: 

1) przedstawia skutki przewrotu technicznego i postępu cywilizacyjnego, w tym dla 

środowiska naturalnego; 

2) charakteryzuje przyczyny i następstwa procesu demokratyzacji życia politycznego; 

3) przedstawia nowe zjawiska kulturowe, w tym narodziny kultury masowej i przemiany 

obyczajowe. 

37. I wojna światowa i jej skutki. Zdający: 

1) wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europej-

skimi na przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie świata 

i Europy; 

2) charakteryzuje specyfikę działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych 

środków technicznych. 

38. Rewolucje rosyjskie. Zdający: 

1) wyjaśnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji 

w 1917 r.; 

2) wyjaśnia okoliczności przejęcia przez bolszewików władzy w Rosji;  

3) opisuje bezpośrednie następstwa rewolucji lutowej i październikowej dla Rosji oraz 

Europy; 

4) charakteryzuje reakcję Europy na wydarzenia w Rosji. 
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39. Sprawa polska w I wojnie światowej. Zdający: 

1) charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej oraz opisuje poglądy 

zwolenników różnych orientacji politycznych; 

2) ocenia wysiłek zbrojny Polaków; 

3) wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej. 

 

 

IV etap edukacyjny (poziom podstawowy i rozszerzony) 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Chronologia historyczna. 

Zdający porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów 

ojczystych; dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów 

historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epoki i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł; oce-

nia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw 

badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

Zdający tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym; dostrzega 

problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego; dokonuje 

selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy.  

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Europa i świat po I wojnie światowej. Zdający: 

1) opisuje następstwa wojny, wyróżniając konsekwencje polityczne, gospodarcze, społecz-

ne i kulturowe; 

2) wyjaśnia cele powołania i charakter Ligi Narodów; 
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3) wyjaśnia politykę mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny światowej. 

2. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. Zdający: 

1) opisuje odrodzenie państwa polskiego oraz jego granice i sąsiadów; 

2) charakteryzuje i ocenia postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski;  

3) porównuje cele i skutki powstania wielkopolskiego i trzech powstań śląskich oraz 

wyjaśnia przyczyny i opisuje następstwa wojny polsko-bolszewickiej; 

4) charakteryzuje ustrój polityczny II Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji marcowej 

1921 r.; 

5) wskazuje czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego; 

6) wyjaśnia cele i skutki reformy Władysława Grabskiego; 

7) ocenia wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odbudowę państwa 

polskiego. 

3. Kryzys demokracji w Europie Zachodniej. Zdający: 

1) charakteryzuje okoliczności oraz następstwa dojścia do władzy Mussoliniego i Hitlera; 

2) porównuje faszyzm z nazizmem, uwzględniając organizację państwa, ideologię oraz 

politykę wobec społeczeństwa; 

3) charakteryzuje i ocenia politykę państw europejskich wobec Hitlera i wskazuje na jej 

uwarunkowania. 

4. System totalitarny w ZSRR. Zdający: 

1) opisuje okoliczności dojścia do władzy Stalina; 

2) opisuje zmiany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym ZSRR po dojściu do 

władzy Stalina, z uwzględnieniem uprzemysłowienia kraju, kolektywizacji rolnictwa 

oraz jej następstw (Wielki Głód) i Wielkiej Czystki; 

3) porównuje totalitarne systemy hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego. 

5. Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce. Zdający: 

1) wyjaśnia przyczyny i skutki przewrotu majowego; 

2) porównuje główne postanowienia konstytucji marcowej 1921 r. i konstytucji kwiet-

niowej 1935 r.; 

3) wymienia charakterystyczne cechy rządów sanacji, wskazując różnice między demo-

kracją parlamentarną a rządami autorytarnymi; 

4) charakteryzuje główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej. 
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6. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Zdający: 

1) charakteryzuje strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową odrodzonego 

państwa polskiego, dostrzegając przyczyny konfliktów społecznych i narodowoś-

ciowych; 

2) porównuje przejawy kryzysu gospodarczego na świecie i w Polsce, wskazując jego 

specyficzne cechy; 

3) opisuje osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, w tym budowę portu w Gdyni 

i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego; 

4) charakteryzuje główne osiągnięcia kultury i nauki II Rzeczypospolitej. 

7. II wojna światowa. Zdający: 

1) wyjaśnia polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II wojny światowej; 

2) charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny 

światowej; 

3) ocenia konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow; 

4) sytuuje w czasie i przestrzeni etapy i fronty II wojny światowej, wskazując momenty 

przełomowe; 

5) przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz opisuje przykłady oporu ludności 

żydowskiej; 

6) przedstawia okoliczności powstania koalicji antyfaszystowskiej oraz porównuje posta-

nowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie;  

7) charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa poli-

tyczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem przesunięć ludności 

w Europie Środkowej. 

8. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. Zdający: 

1) porównuje cele i metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej Polsce; 

2) opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa pod-

ziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej; 

3) wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia 

postawę aliantów i Związku Radzieckiego wobec powstania; 

4) analizuje zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne Polski będące 

następstwem II wojny światowej. 
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9. Sprawa polska w czasie II wojny światowej. Zdający: 

1) przedstawia okoliczności powstania oraz działalność rządu II Rzeczypospolitej na 

uchodźstwie; 

2) charakteryzuje udział Polaków w wysiłku militarnym aliantów oraz sytuuje w czasie 

i przestrzeni działania wojsk polskich na różnych frontach wojny; 

3) ocenia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.  

10. Świat po II wojnie światowej. Zdający: 

1) wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki 

zimnej wojny; 

2) opisuje okoliczności i ocenia skutki powstania NRD i RFN; 

3) charakteryzuje sojusze polityczno-militarne NATO i Układu Warszawskiego, sytuując 

je na mapie; 

4) charakteryzuje państwa będące w strefie wpływów ZSRR, z uwzględnieniem wydarzeń 

na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.; 

5) sytuuje w czasie i przestrzeni proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, 

uwzględniając rolę ONZ; 

6) wyjaśnia znaczenie II Soboru Watykańskiego dla przemian w Kościele katolickim 

drugiej połowy XX w.; 

7) charakteryzuje konflikty zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i Afganistanie 

oraz kryzys kubański, uwzględniając rolę ONZ; 

8) wyjaśnia przyczyny i charakter konfliktu bliskowschodniego; 

9) charakteryzuje przemiany w Chinach po II wojnie światowej; 

10) opisuje przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w ZSRR w latach 1945–1991; 

11) charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej 

w 1989 r.; 

12) opisuje zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej;  

13) przedstawia cele i główne etapy rozwoju Unii Europejskiej. 

11. Polska w systemie komunistycznym. Zdający: 

1) wyjaśnia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów; 

2) charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki;  

3) charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u; 

4) porównuje przyczyny i skutki kryzysów: 1956 r., 1968 r., 1970 r. i 1976 r.; 

5) ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła katolickiego w PRL-u. 
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12. Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności. Zdający: 

1) wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce; 

2) wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia rolę Solidar-

ności w przemianach politycznych i ustrojowych; 

3) przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego; 

4) opisuje najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”;  

5) charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe po 1989 r.; 

6) przedstawia okoliczności i ocenia znaczenie przystąpienia Polski do NATO i Unii 

Europejskiej. 

 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Chronologia historyczna. 

Zdający porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów 

ojczystych; dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów 

historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł; 

ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość per-

spektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

Zdający tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym; dostrzega 

problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego; dokonuje 

selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy.  
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Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

I. Starożytność. 

1. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Zdający: 

1) charakteryzuje uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji na Bliskim 

Wschodzie; 

2) rozpoznaje cechy charakterystyczne najważniejszych osiągnięć kulturowych cywili-

zacji bliskowschodnich w zakresie architektury, sztuki, nauki i pisma. 

2. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnej Grecji. Zdający: 

1) charakteryzuje geograficzne uwarunkowania cywilizacji greckiej;  

2) porównuje formy ustrojowe greckich polis; 

3) rozpoznaje dokonania kulturowe Greków w dziedzinie architektury, rzeźby, teatru, 

literatury, filozofii, nauki i identyfikuje je z ich twórcami;  

4) identyfikuje dziedzictwo kultury greckiej w dorobku kulturowym Europy. 

3. Ekspansja w świecie greckim i rzymskim. Zdający: 

1) porównuje kolonizację grecką z fenicką w basenie Morza Śródziemnego; 

2) charakteryzuje wojny grecko-perskie i ekspansję Aleksandra Wielkiego; 

3) charakteryzuje ekspansję rzymską i wyjaśnia ideę imperium rzymskiego. 

4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. Zdający: 

1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne w Rzymie republikańskim i w ce-

sarstwie rzymskim; 

2) opisuje zmiany w położeniu religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim (od religii 

prześladowanej, poprzez tolerowaną, do panującej); 

3) prezentuje przyczyny upadku państwa rzymskiego; 

4) rozpoznaje dokonania kulturowe Rzymian w dziedzinie prawa, literatury, nauki, 

architektury i techniki; 

5) identyfikuje dziedzictwo kultury rzymskiej w dorobku kulturowym Europy. 
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II. Średniowiecze. 

1. Bizancjum i Zachód a świat islamu. Zdający: 

1) charakteryzuje kręgi kulturowe: łaciński, bizantyjski i arabski; 

2) rozpoznaje najważniejsze osiągnięcia cywilizacji islamskiej w zakresie architektury, 

sztuki i nauki. 

2. Europa wczesnego średniowiecza. Zdający: 

1) opisuje zasięg terytorialny, organizację władzy, gospodarkę i kulturę państwa Fran-

ków; 

2) charakteryzuje i porównuje ideę cesarstwa karolińskiego z ideą cesarstwa Ottonów; 

3) opisuje proces tworzenia się państw w Europie Zachodniej;  

4) charakteryzuje funkcjonowanie władzy, struktur społecznych i gospodarki w sys-

temie feudalnym. 

3. Europa w okresie krucjat. Zdający: 

1) wyjaśnia ideowe i polityczne przyczyny rywalizacji papiestwa z cesarstwem 

o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą; 

2) charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania oraz 

ocenia skutki wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty; 

3) opisuje charakterystyczne przejawy ożywienia społeczno-gospodarczego w Europie 

XI–XIII w.; 

4) opisuje kierunki i charakter oraz konsekwencje najazdów mongolskich dla Europy 

Środkowo-Wschodniej. 

4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. Zdający: 

1) wyjaśnia uwarunkowania narodzin państwa polskiego i jego chrystianizacji;  

2) opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w X–XII w.; 

3) rozpoznaje tendencje centralistyczne i decentralistyczne w życiu politycznym 

państwa polskiego w X–XII w. 

5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. Zdający: 

1) wyjaśnia przyczyny polityczne i społeczno-gospodarcze oraz następstwa rozbicia 

dzielnicowego; 

2) opisuje przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich oraz ocenia społecz-

no-kulturowe skutki kolonizacji na prawie niemieckim; 
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3) charakteryzuje proces przezwyciężenia rozbicia politycznego ziem polskich, ze 

wskazaniem na rolę władców i Kościoła. 

6. Europa późnego średniowiecza. Zdający: 

1) charakteryzuje przemiany społeczne i gospodarcze w Europie w późnym średnio-

wieczu; 

2) charakteryzuje następstwa upadku cesarstwa bizantyńskiego i ekspansji tureckiej dla 

Europy. 

7. Polska w XIV–XV w. Zdający: 

1) opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV–XV w.; 

2) charakteryzuje rozwój monarchii stanowej w Polsce, uwzględniając strukturę społe-

czeństwa polskiego w późnym średniowieczu i rozwój przywilejów szlacheckich; 

3) wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z Węg-

rami i Litwą w XIV–XV w.; 

4) charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej, 

gospodarczej i kulturowej; 

5) ocenia panowanie Piastów w dziejach Polski; ocenia politykę dynastyczną 

Jagiellonów. 

8. Kultura średniowiecza. Zdający: 

1) wyjaśnia uniwersalny charakter kultury średniowiecznej;  

2) ocenia znaczenie włączenia ziem polskich do cywilizacyjnego kręgu świata zachod-

niego (łacińskiego); 

3) identyfikuje dokonania kultury okresu średniowiecza w zakresie piśmiennictwa, pra-

wa, filozofii, architektury i sztuki, z uwzględnieniem kultury polskiego średnio-

wiecza. 

III. Dzieje nowożytne. 

1. Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej. Zdający: 

1) ocenia wpływ odkryć geograficznych i ekspansji kolonialnej na życie gospodarcze 

i kulturowe Europy; 

2) ocenia długofalowe konsekwencje wielkich odkryć geograficznych dla Ameryki, 

Azji, Afryki. 
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2. Europa w XVI–XVII w. Zdający: 

1) rozpoznaje charakterystyczne cechy renesansu europejskiego oraz wskazuje czoło-

wych twórców i ich dzieła; 

2) wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania i następ-

stwa reformacji, opisując główne nurty i postaci; charakteryzuje reformę Kościoła 

katolickiego; 

3) opisuje mapę wyznaniową Europy w XVI w.; 

4) charakteryzuje i ocenia absolutyzm francuski; 

5) charakteryzuje główne europejskie konflikty polityczne w XVI–XVII w., z uwzględ-

nieniem roli Turcji w Europie Środkowo-Wschodniej; 

6) opisuje następstwa rewolucji angielskich; 

7) opisuje przemiany w kulturze europejskiej w XVII w. i rozpoznaje główne doko-

nania epoki baroku. 

3. Rzeczpospolita w okresie renesansu i demokracji szlacheckiej. Zdający: 

1) opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie najważniejszych instytucji życia politycznego 

w XVI-wiecznej Polsce, w tym sejmików, sejmu, senatu i sejmu elekcyjnego; ocenia 

demokrację szlachecką; 

2) ocenia polską specyfikę w zakresie rozwiązań ustrojowych, struktury społecznej 

i modelu życia gospodarczego na tle europejskim; 

3) opisuje zmiany terytorialne państwa polsko-litewskiego i charakteryzuje stosunki 

z sąsiadami w XVI w.; 

4) ocenia zmiany w relacjach polsko-litewskich w XVI w.; 

5) ocenia kulturową rolę Polski w przeniesieniu wzorców cywilizacji zachodniej na 

obszary ruskie i litewskie; 

6) ocenia sytuację wyznaniową na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI w., w tym tole-

rancję wyznaniową oraz unię brzeską; 

7) identyfikuje dzieła polskiego renesansu. 

4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. Ustrój, społeczeństwo i kultura. Zdający: 

1) opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej w XVII w.;  

2) wyjaśnia przyczyny kryzysów wewnętrznych oraz załamania gospodarczego 

Rzeczypospolitej w XVII w; 

3) ocenia polską specyfikę w zakresie rozwiązań ustrojowych, struktury społecznej 

i modelu życia gospodarczego na tle europejskim; 
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4) charakteryzuje proces oligarchizacji życia politycznego Rzeczypospolitej;  

5) charakteryzuje sarmatyzm jako ideologię i styl życia polskiej szlachty; rozpoznaje 

dzieła sztuki polskiego baroku. 

5. Oświecenie, absolutyzm oświecony i rewolucje XVIII w. Zdający: 

1) charakteryzuje główne idee europejskiego oświecenia i rozpoznaje jego główne 

dokonania w myśli politycznej, nauce, literaturze, sztuce i architekturze; 

2) charakteryzuje absolutyzm oświecony na przykładach państw sąsiadujących z Rze-

cząpospolitą; 

3) charakteryzuje program modernizacji Rosji i rosyjską ideę imperium; 

4) charakteryzuje parlamentaryzm angielski i rewolucję przemysłową w Anglii; 

5) porównuje przyczyny oraz charakter rewolucji amerykańskiej i francuskiej. 

6. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy oświeceniowe i rozbiory. Zdający: 

1) charakteryzuje politykę Rosji, Prus i Austrii wobec Rzeczypospolitej i wskazuje 

przejawy osłabienia suwerenności państwa polskiego; 

2) charakteryzuje działania zmierzające do naprawy Rzeczypospolitej i walkę zbrojną 

o utrzymanie niepodległości w drugiej połowie XVIII w.; 

3) charakteryzuje i ocenia dzieło Sejmu Wielkiego, odwołując się do tekstu Konstytucji 

3 maja; 

4) wyjaśnia specyfikę polskiego oświecenia; opisuje i wyjaśnia uwarunkowania 

wewnętrzne i międzynarodowe kolejnych rozbiorów Polski, a także analizuje 

zmiany granic; 

5) ocenia dorobek kulturowy okresu stanisławowskiego, z uwzględnieniem reformy 

szkolnictwa. 

IV. Wiek XIX. 

1. Europa napoleońska. Zdający: 

1) opisuje kierunki podbojów Napoleona; charakteryzuje napoleońską ideę imperium; 

2) wskazuje przykłady i wyjaśnia przyczyny zaangażowania się Polaków po stronie 

Napoleona; 

3) charakteryzuje ustrój polityczny Księstwa Warszawskiego; 

4) charakteryzuje decyzje kongresu wiedeńskiego, z uwzględnieniem sprawy polskiej. 
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2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji przemysłowej. Zdający: 

1) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe i ekologiczne skutki rewolucji przemysło-

wej. 

3. Ideologie XIX w. Zdający: 

1) charakteryzuje i porównuje ideologie: konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, soc-

jalizm utopijny, marksizm i anarchizm; 

2) wyjaśnia związki pomiędzy ideologiami liberalnymi i nacjonalistycznymi a euro-

pejskimi ruchami niepodległościowymi i zjednoczeniowymi, Wiosnę Ludów, 

zjednoczenie Włoch i Niemiec. 

4. Walka o niepodległość Polski w okresie niewoli narodowej. Zdający: 

1) charakteryzuje i porównuje cele oraz metody polityki zaborców wobec społeczeń-

stwa polskiego w okresie niewoli narodowej;  

2) rozpoznaje działania społeczeństwa sprzyjające rozwojowi tożsamości narodowej; 

3) wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki powstań narodowych; 

4) charakteryzuje koncepcje polityczno-społeczne Wielkiej Emigracji XIX w. i ich 

wpływ na życie polityczno-społeczne w trzech zaborach; 

5) ocenia dorobek kultury polskiej XIX w. i jej wpływ na kształtowanie się tożsamości 

narodowej Polaków. 

5. Społeczeństwo polskie w okresie zaborów w XIX w. Zdający: 

1) wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny odmiennego rozwoju gospodarczego 

ziem polskich w trzech zaborach; 

2) analizuje strukturę społeczeństwa w trzech zaborach; 

3) wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki emigracji w XIX w. oraz ocenia aktywność 

polityczną, militarną i kulturalną Polaków w Europie; 

4) porównuje programy ruchu narodowego, ruchu ludowego oraz partii socja lis-

tycznych; 

5) porównuje dynamikę zmian gospodarczych i społecznych na ziemiach polskich 

z przemianami europejskimi. 

6. Europa i świat w XIX w. Zdający: 

1) charakteryzuje kierunki przemian społecznych i politycznych w państwach europej-

skich oraz w Stanach Zjednoczonych; 

2) analizuje polityczne, gospodarcze i społeczne przyczyny oraz następstwa podbojów 

kolonialnych państw europejskich w Azji i Afryce; 
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3) rozpoznaje największe osiągnięcia nauki i techniki XIX w.; 

4) rozpoznaje dorobek kulturowy XIX w. 

V. Wiek XX. 

1. I wojna światowa i rewolucje w Rosji. Zdający: 

1) wyjaśnia genezę I wojny światowej i opisuje charakter działań wojennych; 

2) przedstawia genezę i charakteryzuje przebieg rewolucji rosyjskich w 1917 r.;  

3) opisuje zmiany na mapie politycznej Europy i świata po I wojnie światowej;  

4) omawia polskie orientacje polityczne oraz działalność polskich formacji wojsko-

wych w okresie I wojny światowej; 

5) wyjaśnia zmiany zachodzące w polityce mocarstw wobec sprawy polskiej.  

2. Kryzys demokracji i systemy totalitarne. Zdający: 

1) wyjaśnia przyczyny zwycięstwa bolszewików w Rosji oraz charakteryzuje najistot-

niejsze przemiany zachodzące w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym 

w ZSRR do końca lat trzydziestych XX w.; 

2) wyjaśnia społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe uwarunkowania rządów 

autorytarnych w Europie Środkowo-Wschodniej, faszyzmu włoskiego i nazizmu 

oraz charakteryzuje aktywność międzynarodową Włoch i Niemiec w latach trzy-

dziestych XX w.; 

3) porównuje systemy totalitarne oraz charakteryzuje ich imperialne cele; 

4) ocenia politykę świata zachodniego wobec totalitaryzmu nazistowskiego  

i komunizmu; wyjaśnia genezę II wojny światowej. 

3. Europa i świat między wojnami. Społeczeństwo, gospodarka, kultura. Zdający: 

1) charakteryzuje życie gospodarcze okresu międzywojennego i wyjaśnia mechanizm 

wielkiego kryzysu gospodarczego oraz porównuje sposoby przezwyciężania jego 

skutków w Stanach Zjednoczonych i w Europie; 

2) rozpoznaje dorobek kulturowy okresu międzywojennego. 

4. Odbudowa niepodległości i życie polityczne II Rzeczypospolitej. Zdający: 

1) opisuje proces kształtowania się terytorium II Rzeczypospolitej, w tym powstanie 

wielkopolskie i powstania śląskie oraz plebiscyty, a także wojnę polsko-bol-

szewicką; 

2) rozpoznaje charakterystyczne cechy ustroju II Rzeczypospolitej w oparciu o konsty-

tucje z 1921 i 1935 r.; 
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3) opisuje główne ugrupowania polityczne II Rzeczypospolitej, ich aktywność w życiu 

politycznym oraz przywódców; 

4) wyjaśnia przyczyny kryzysu demokracji parlamentarnej w II Rzeczypospolitej; 

charakteryzuje przyczyny i konsekwencje przewrotu majowego; 

5) wyjaśnia uwarunkowania polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej.  

5. II Rzeczpospolita. Społeczeństwo, gospodarka, kultura. Zdający: 

1) charakteryzuje i ocenia dorobek gospodarczy II Rzeczypospolitej; 

2) analizuje strukturę społeczeństwa II Rzeczypospolitej, w tym strukturę narodowo-

ściowo-wyznaniową oraz charakteryzuje politykę II Rzeczypospolitej wobec 

mniejszości narodowych i jej uwarunkowania; 

3) charakteryzuje dorobek kulturowy II Rzeczypospolitej. 

6. Europa i świat podczas II wojny światowej. Zdający: 

1) opisuje główne etapy II wojny światowej i wskazuje przełomowe wydarzenia dla jej 

przebiegu; 

2) wyjaśnia uwarunkowania współpracy niemiecko-radzieckiej w latach 1939–1941 

i jej konsekwencje dla państw i narodów Europy Środkowej;` 

3) charakteryzuje uwarunkowania militarne i polityczne konferencji Wielkiej Trójki 

oraz ich ustalenia. 

7. Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust. Zdający: 

1) charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec społeczeństw okupowanej Europy, w tym 

nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz innych narodowości i grup społecznych; 

2) opisuje postawy Żydów wobec polityki eksterminacji, w tym powstanie w getcie 

warszawskim, a także opisuje postawy społeczeństwa polskiego wobec Holokaustu; 

3) ocenia stosunek społeczeństw i rządów świata zachodniego oraz Kościoła kato-

lickiego do Holokaustu. 

8. Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich. Zdający: 

1) opisuje przebieg i następstwa wojny obronnej Polski w 1939 r.; 

2) opisuje międzynarodowe uwarunkowania działalności polskiego rządu na wychodź-

stwie; 

3) wskazuje podobieństwa i różnice w polityce obu okupantów wobec narodu 

polskiego; 

4) opisuje organizację polskiego państwa podziemnego oraz różne formy ruchu oporu, 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności Armii Krajowej;  
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5) wyjaśnia działania Stalina zmierzające do utworzenia komunistycznego ośrodka 

władzy w Polsce; 

6) wyjaśnia uwarunkowania polityczne i charakteryzuje czyn zbrojny powstania war-

szawskiego. 

9. Europa i świat w okresie rywalizacji ZSRR i Stanów Zjednoczonych. Zdający: 

1) opisuje demograficzne, społeczno-gospodarcze i polityczne skutki wojny; 

2) rozpoznaje zmiany polityczne na mapie Europy i świata po II wojnie światowej;  

3) wyjaśnia genezę zimnej wojny i rozpoznaje jej przejawy w stosunkach pomiędzy 

ZSRR a Stanami Zjednoczonymi; 

4) charakteryzuje problem niemiecki po II wojnie światowej; 

5) wyjaśnia cele utworzenia NATO i Układu Warszawskiego oraz charakteryzuje te 

bloki militarne; 

6) charakteryzuje proces integracji Europy Zachodniej;  

7) wyjaśnia cele utworzenia ONZ; 

8) charakteryzuje przyczyny i skutki przełomowych konfliktów zimnej wojny: wojny 

koreańskiej, kryzysu kubańskiego, wojny w Wietnamie i wojny w Afganistanie; 

9) wyjaśnia źródła i rozwój konfliktu arabsko-izraelskiego po II wojnie światowej. 

10. Rozpad systemu kolonialnego. Zdający: 

1) opisuje główne etapy procesu dekolonizacji Azji i Afryki; 

2) ocenia polityczne i społeczno-gospodarcze skutki procesu dekolonizacji. 

11. Chiny po II wojnie światowej. Zdający: 

1) opisuje główne etapy w dziejach komunistycznych Chin. 

12. Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej. Zdający: 

1) charakteryzuje proces uzależniania państw Europy Środkowo-Wschodniej  

od ZSRR, z uwzględnieniem sowietyzacji i stalinizacji;  

2) wyjaśnia przyczyny zmian w polityce zagranicznej ZSRR i w polityce wewnętrznej 

państw satelickich ZSRR po 1956 r.; 

3) charakteryzuje proces uniezależnienia się państw satelickich od ZSRR; 

4) wyjaśnia przyczyny rozpadu ZSRR i bloku wschodniego; 

5) opisuje przeobrażenia ustrojowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i roz-

poznaje charakterystyczne cechy procesu dekomunizacji w państwach bloku 

wschodniego po 1989 r. 
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13. Polska w latach 1944–1948. Zdający: 

1) porównuje terytorium Polski powojennej z terytorium II Rzeczypospolitej oraz 

analizuje polityczno-społeczne i gospodarcze skutki zmiany granic; 

2) charakteryzuje główne etapy przejmowania władzy przez komunistów w Polsce, 

z uwzględnieniem działań opozycji legalnej i podziemia antykomunistycznego; 

opisuje represje stosowane przez radziecki i polski aparat bezpieczeństwa; 

3) rozpoznaje charakterystyczne cechy okresu odbudowy i przebudowy gospodarki, 

z uwzględnieniem reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu. 

14. Polska w latach 1948–1956. Zdający: 

1) porównuje procesy stalinizacji państwa polskiego i państw Europy Środkowo-

Wschodniej; 

2) charakteryzuje system polityczny i społeczno-gospodarczy Polski w okresie 

stalinowskim; 

3) rozpoznaje charakterystyczne cechy gospodarki centralnie planowanej i ocenia jej 

skutki; 

4) charakteryzuje zjawisko socrealizmu w literaturze i sztuce. 

15. Polska w latach 1956–1980. Zdający: 

1) charakteryzuje i porównuje etapy: 1956–1970 i 1970–1980; 

2) wyjaśnia przyczyny kryzysów społeczno-politycznych: 1968 r., 1970 r., 1976 r. 

i 1980 r.; 

3) charakteryzuje działalność opozycji w PRL-u; 

4) charakteryzuje relacje państwo-Kościół i ocenia rolę Kościoła w życiu społecznym; 

5) charakteryzuje kulturę i życie codzienne w Polsce Ludowej. 

16. Polska w latach 1980–1989. Zdający: 

1) wyjaśnia ideę Solidarności i jej wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce; 

2) charakteryzuje państwo i społeczeństwo w czasie stanu wojennego oraz ocenia 

społeczno-gospodarcze i polityczne skutki stanu wojennego; 

3) opisuje przyczyny i skutki obrad „Okrągłego Stołu”. 

17. Narodziny III Rzeczypospolitej. Zdający: 

1) wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania procesu odbudowy demo-

kratycznego państwa po 1989 r.; 

2) charakteryzuje proces reformowania gospodarki polskiej; 

3) ocenia dokonania III Rzeczypospolitej w polityce zagranicznej. 
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18. Przemiany cywilizacyjne w drugiej połowie XX w. Zdający: 

1) charakteryzuje społeczno-gospodarcze i techniczne skutki rewolucji naukowo-tech-

nicznej, rozpoznając osiągnięcia nauki i techniki drugiej połowy XX w.; 

2) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury masowej i elitarnej oraz przemiany oby-

czajowe drugiej połowy XX w. 
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EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MUZYKI 

 

IV etap edukacyjny (poziom rozszerzony) 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  

Zdający posługuje się zasobem faktów, pojęć i terminów muzycznych umożliwiającym rozu-

mienie muzyki całego obszaru historycznego, tekstów o muzyce oraz samodzielne 

poszukiwanie informacji o muzyce i jej dziejach. 

II. Tworzenie wypowiedzi. 

Zdający tworzy wypowiedzi o muzyce, jej twórcach i dziejach, kulturze muzycznej, związkach 

muzyki z innymi dziedzinami sztuki; przedstawia wiedzę o dziejach muzyki, formułując 

przejrzystą i logiczną wypowiedź pisemną; prezentuje i uzasadnia swoje poglądy.  

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Zdający stosuje posiadaną wiedzę do opisu i analizy dzieł muzycznych i tekstów o muzyce; 

analizuje (słuchowo, wzrokowo lub słuchowo-wzrokowo) utwory muzyczne i określa ich 

cechy; interpretuje wnioski i uzasadnia własne stanowisko. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Zdający: 

1) poprawnie posługuje się terminami i pojęciami muzycznymi określającymi: 

a) elementy muzyki – rodzaje melodyki, rytmiki, harmoniki i współbrzmień  

(np. dysonans, konsonans, klaster), kolorystyki, artykulacji, agogiki, dynamiki i ich 

najczęściej spotykane włoskie określenia, 

b) sposoby porządkowania materiału dźwiękowego – skale i systemy tonalne (np. 

modalny, dur-moll, atonalny), rodzaje metrorytmiki (np. swobodna, menzuralna, 

polimetryczna), 

c) rodzaje faktury (np. monodyczna, polifoniczna, homofoniczna, sonorystyczna);  
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2) rozróżnia rodzaje notacji muzycznej (np. literowa, neumatyczna, modalna) i zapisu mu-

zycznego (np. tabulatura, partytura, partytura graficzna) oraz wyjaśnia stosowane w par-

tyturze skróty nazw instrumentów orkiestry; 

3) określa i charakteryzuje: 

a) elementy dzieła muzycznego (np. motyw, fraza, temat, ekspozycja, kadencja, koda, 

aria, recytatyw) oraz sposoby jego kształtowania (np. szeregowanie, ewolucyjność, 

okresowość), 

b) techniki kompozytorskie charakterystyczne dla różnych stylów historycznych 

(organalna, cantus firmus, fauxbourdon, imitacyjna, przeimitowana, polichóralna, 

ostinatowa, basso continuo, koncertująca, wariacyjna, przetworzeniowa, dode-

kafoniczna, serialna, punktualistyczna, aleatoryczna); 

4) wskazuje funkcje muzyki (np. użytkowa, artystyczna, sakralna, obrzędowa, taneczna, 

rozrywkowa); 

5) rozróżnia i charakteryzuje gatunki i formy muzyczne: 

a) związane z muzyczną i literacką kulturą starożytnej Grecji – epika, liryka (oda, 

hymn, elegia), dramat (tragedia, komedia), 

b) wokalne i wokalno-instrumentalne – chorału (np. psalm, hymn, antyfona, 

responsorium, sekwencja), organum (paralelne, melizmatyczne), motetu, madry-

gału, pieśni (średniowiecznej, renesansowej, romantycznej), mszy (np. requiem, 

missa solemnis, brevis, parodia, sine nomine), pasji, oratorium, kantaty, koncertu 

wokalnego, opery (np. seria, buffa, singspiel, dramat muzyczny),  

c) instrumentalne – figuracyjne (np. preludium, fantazja, etiuda), wariacyjne  

(np. wariacje ornamentalne, ostinatowe, charakterystyczne), imitacyjne  

(np. kanon, fuga, ricercar), miniatury instrumentalnej, form tanecznych (tańce 

użytkowe i stylizowane), rodzaje sonaty, ronda, suity, symfonii, poematu 

symfonicznego, uwertury, koncertu; 

6) rozróżnia i określa – podstawowe instrumenty występujące w kulturze antycznej Grecji, 

instrumentarium oraz charakterystyczne obsady wykonawcze typowe dla poszcze-

gólnych epok od średniowiecza do XXI w.; 

7) charakteryzuje twórczość:  

a) wybranych kompozytorów polskich (Mikołaj z Radomia, Wacław z Szamotuł, 

Mikołaj Gomółka, Mikołaj Zieleński, Adam Jarzębski, Bartłomiej Pękiel, Grzegorz 

G. Gorczycki, F. Chopin, St. Moniuszko, H. Wieniawski, I. Paderewski, 

M. Karłowicz, K. Szymanowski, W. Lutosławski, K. Penderecki, H.M. Górecki), 
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b) wybranych kompozytorów europejskich (G. de Machaut, F. Landini, J. Desprez 

(de Pres), O. di Lasso, G.P. Palestrina, C. Monteverdi, A. Corelli, A. Vivaldi, 

J.S. Bach, G.F. Händel, J.Ph. Rameau, J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven, 

F. Schubert, N. Paganini, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, H. Berlioz, 

F. Liszt, J. Brahms, G. Verdi, R. Wagner, B. Smetana, A. Dvořak, M. Musorgski, 

P. Czajkowski, E. Grieg, J. Sibelius, A. Skriabin, R. Strauss, G. Mahler, C. Debussy, 

M. Ravel, I. Strawiński, B. Bartok, S. Prokofiew, O. Messiaen, J. Cage), 

c) innych kompozytorów, reprezentatywnych dla epoki, stylu, kierunku, szkoły lub 

ugrupowania artystycznego (np. J.B. Lully dla epoki baroku, F. Couperin dla stylu 

rokoko i klawesynistów francuskich, Ch.W. Gluck i K.M. Weber dla stylu 

operowego, A. Berg dla ekspresjonizmu, Perotinus dla szkoły paryskiej, M. Rimski-

Korsakow dla „Potężnej Gromadki”); 

8) rozpoznaje i opisuje cechy stylu muzycznego: 

a) wszystkich epok historycznych od średniowiecza do XXI w.,  

b) szkół kompozytorskich (paryskiej, burgundzkiej, franko-flamandzkiej (nider-

landzkiej), rzymskiej, renesansowej weneckiej, włoskich operowych w baroku, 

klawesynistów francuskich, mannheimskiej, szkół narodowych XIX w., szkół XX 

i XXI w.: wiedeńskiej, darmstadzkiej oraz głównych nurtów stylistycznych: 

ekspresjonizmu, impresjonizmu, folkloryzmu, witalizmu, neoklasycyzmu, 

postmodernizmu),  

c) twórczości wybranych kompozytorów wymienionych w pkt 7; 

9) porządkuje chronologicznie: 

a) epoki i okresy – wskazuje ramy czasowe i fazy średniowiecza, renesansu, baroku, 

klasycyzmu, romantyzmu, stylów i kierunków w muzyce XX i XXI w., 

b) szkoły kompozytorskie i ugrupowania artystyczne (np. Notre Dame, Camerata Flo-

rencka, Potężna Gromadka, Grupa Sześciu, Młoda Polska), 

c) postaci kompozytorów wymienionych w pkt 7, 

d) dzieła muzyczne twórców wymienionych w pkt 7, 

e) gatunki i formy muzyczne wymienione w pkt 5, 

f) techniki kompozytorskie wymienione w pkt 3 lit. b, 

g) instrumenty i obsady, o których mowa w pkt 6. 
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2. Tworzenie wypowiedzi. Zdający: 

1) opisuje dzieje muzyki na podstawie znajomości: 

a) dzieł muzycznych twórców wymienionych w ust. 1 pkt 7 i charakterystycznych cech 

utworów o szczególnym znaczeniu w historii muzyki (od średniowiecza do XXI w.), 

b) problemów i procesów historycznych, takich jak: związki słowa i muzyki w dziełach 

wokalnych i wokalno-instrumentalnych, wykorzystanie folkloru w twórczości 

artystycznej, treść w muzyce (ilustracyjność i programowość, retoryka, symbolika);  

2) formułuje przejrzystą wypowiedź pisemną, określając genezę, przeobrażenia, powią-

zania, wpływy, podobieństwa i różnice wskazanych w ust. 1 pkt 3–8: 

a) dzieł, form i gatunków muzycznych (np. msza, sonata, koncert, symfonia, pieśń) 

oraz ich elementów i funkcji, w różnych epokach i ośrodkach kulturowych, 

b) technik kompozytorskich, 

c) stylów muzycznych różnych epok historycznych (od średniowiecza do XXI w.), 

stylu muzycznego w różnych fazach danej epoki, stylów lokalnych w różnych 

epokach, stylów historycznych w muzyce polskiej w odniesieniu do odpowiednich 

stylów w muzyce europejskiej, indywidualnych stylów kompozytorskich (od 

renesansu do XX w.); 

3) postrzega i określa związki kultury muzycznej z kulturą epoki i innymi dziedzinami 

sztuki (np. literaturą, malarstwem, filmem);  

4) prezentuje własny pogląd na muzyczną twórczość i kulturę epok minionych, dokonuje 

syntezy i porównań, wskazuje dzieła, twórców o szczególnym znaczeniu dla danej 

epoki, stylu, ośrodka oraz uzasadnia swoje poglądy i popiera je właściwie dobranymi 

przykładami. 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Zdający: 

1) stosuje posiadaną wiedzę do analizy słuchowej, wzrokowej lub słuchowo-wzrokowej 

utworów muzycznych, rozpoznaje i opisuje: 

a) podstawowe techniki kompozytorskie wymienione w ust. 1 pkt 3 lit. b, 

b) cechy stylów muzycznych wymienionych w ust. 1 pkt 8, wskazując przynależność 

utworu do danego stylu (od średniowiecza do XXI w.) oraz rozpoznając 

i charakteryzując podstawowe cechy języka muzycznego (tonalność, melodykę, 

harmonikę, fakturę, sposoby kształtowania formy, obsadę wykonawczą, typ wyra-

zowości), 
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c) cechy gatunków i form muzycznych wymienionych w ust. 1 pkt 5 oraz ich przeo-

brażenia i funkcje wskazane w ust. 1 pkt 4,  

d) cechy i rodzaj zapisu muzycznego wskazanego w ust. 1 pkt 2 oraz przynależność do 

epoki; 

2) analizuje teksty teoretyczne i historyczne o muzyce z określeniem problemu 

(przedmiotu) omawianego w tekście – odczytuje, wybiera i porządkuje informacje 

istotne dla problemu (przedmiotu) i kontekstu historycznego. 
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EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI 

 

IV etap edukacyjny (poziom rozszerzony) 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  

II. Tworzenie wypowiedzi. 

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Zdający: 

1) samodzielnie dociera do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, 

zawartych w podręcznikach, encyklopediach i różnych mediach; 

2) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi 

umiejscowić je w czasie i w przestrzeni geograficznej;  

3) przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów do stylów i kierunków, w obrę-

bie których tworzyli; 

4) zna twórczość najwybitniejszych artystów i potrafi wymienić dzieła, które stworzyli, 

rozpoznać najsłynniejsze z nich; 

5) identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i for-

malnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy 

przestrzenne dzieł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego stylu i kręgu 

kulturowego); 

6) wiąże dzieło z miejscem, w którym się znajduje (miasta); 

7) zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i określa ich cechy charakterystyczne; 

8) potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się klasyfikacjom; 

9) zna, poprawnie stosuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuki;  

10) zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych, bogów greckich po 

atrybutach i sposobach przedstawień; 

11) potrafi wskazać funkcję dzieła. 
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2. Tworzenie wypowiedzi. Zdający: 

1) porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła inspiracji, wzajemne oddziaływania, 

wpływ mecenatu artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na 

cechy tych stylów; 

2) rozpoznaje w dziele sztuki temat i potrafi wskazać jego źródło ikonograficzne;  

3) formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne pisemne wypowiedzi na temat sztuki, 

uwzględniając właściwą kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i formalny 

przytaczanych przykładów dzieł; 

4) poddaje krytycznej ocenie pod względem artystycznym dzieła i zjawiska w sztuce. 

3. Analiza i interpretacja tekstów i wytworów kultury. Zdający: 

1) dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. 

w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: 

bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień), a także po-

trafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na 

jego klasyfikację stylową; 

2) analizuje wybrane teksty pisarzy, filozofów i artystów, interpretując je i wskazując 

wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na kształt 

dzieła; 

3) potrafi oddzielić faktografię od autorskiej interpretacji i analizy w publikacjach z za-

kresu historii sztuki. 
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EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 

 

III etap edukacyjny 

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci 

komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie 

za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, 

prezentacji multimedialnych. 

III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zasto-

sowaniem podejścia algorytmicznego. 

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 

i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. 

V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań 

informatyki. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci 

komputerowej. Zdający: 

1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak 

również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych; 

2) posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania 

obrazu i dźwięku; 

3) stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do za-

rządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania; 

4) wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje 

profilaktykę antywirusową; 

5) samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej; 

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych 

i oprogramowania. 
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2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) 

informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Zdający: 

1) przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez 

człowieka i komputer; 

2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w inter-

netowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; 

3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod 

względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach 

i projektach; 

4) umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. 

3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Zdający: 

1) zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi 

potrzebami; 

2) bierze udział w dyskusjach na forum;  

3) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami 

grupy współpracującej nad projektem; 

4) stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci. 

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, 

animacji, prezentacji multimedialnych. Zdający: 

1) przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, 

umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficz-

nych; 

2) przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem 

i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje 

dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;  

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu 

nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na 

przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, 

względnymi i mieszanymi; 

4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci 

graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów; 
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5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe ope-

racje bazodanowe;  

6) tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np.: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) 

pobrane z różnych programów i źródeł; 

7) tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multime-

dialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych 

z innych źródeł; 

8) tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, 

korzystając ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie podsta-

wowych poleceń języka HTML. 

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, 

stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania 

różnych problemów;  

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwią-

zanie w postaci algorytmicznej;  

3) stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych; 

4) opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i upo-

rządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów; 

5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera. 

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 

i umiejętności z różnych dziedzin. Zdający: 

1) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbo-

gacające naukę różnych przedmiotów; 

2) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników 

eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne; 

3) posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk 

i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta 

z internetowych map;  

4) przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i sprawozdania 

na lekcje z różnych przedmiotów. 
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7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania 

zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, 

aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Zdający:  

1) opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uw-

zględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy 

i rozwój ekonomiczny;  

2) opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego 

dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera; 

3) wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej 

i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej. 

 

 

IV etap edukacyjny (poziom podstawowy i rozszerzony) 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci 

komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno 

-komunikacyjnych. 

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie 

za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, 

prezentacji multimedialnych. 

III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zasto-

sowaniem podejścia algorytmicznego. 

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 

i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. 

VI. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań 

informatyki. 
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Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci 

komputerowej. Zdający: 

1) opisuje podstawowe elementy komputera, jego urządzenia zewnętrzne i towarzyszące 

(np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych para-

metrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów; 

2) projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego elementów, odpo-

wiednio do swoich potrzeb; 

3) korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych 

z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega przy tym 

zasad netykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony 

informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych. 

2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie 

informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów 

zdobywania informacji. Zdający: 

1) dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich 

informacji. 

3. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych 

liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Zdający: 

1) edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice mię-

dzy tymi typami obrazów; 

2) przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty 

jakości obrazów; 

3) gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z Internetu, stosuje 

zaawansowane formatowanie tabeli arkusza, dobiera odpowiednie wykresy do zapre-

zentowania danych; 

4) tworzy bazę danych, posługuje się formularzami, porządkuje dane, wyszukuje 

informacje, stosując filtrowanie; 

5) wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na rela-

cyjnej bazie danych; 

6) projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami i elementami 

programowania. 
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4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stoso-

wanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 

1) prowadzi dyskusje nad sytuacjami problemowymi; 

2) formułuje specyfikacje dla wybranych sytuacji problemowych;  

3) projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia 

komputerowe, tworzy projekt rozwiązania;  

4) realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub 

języka programowania;  

5) testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność dzia łania 

oraz zgodność ze specyfikacją;  

6) przeprowadza prezentację i omawia zastosowania rozwiązania. 

5. Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umie-

jętności z różnych dziedzin. Zdający: 

1) wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno-komu-

nikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych. 

6. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania 

zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty 

społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Zdający: 

1) opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju techno-

logii informacyjno-komunikacyjnych; 

2) omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno 

-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, 

przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz infor-

macji w komputerze i w sieciach komputerowych; 

3) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z tech-

nologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 

i potrzebami edukacyjnymi. 
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POZIOM ROZSZERZONY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci 

komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno 

-komunikacyjnych. 

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie 

za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, pre-

zentacji multimedialnych. 

III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zasto-

sowaniem podejścia algorytmicznego. 

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy 

i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. 

V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań 

informatyki. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. 

Zdający: 

1) przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, 

znaków, obrazów; 

2) korzysta z usług w sieci komputerowej, lokalnej i globalnej, związanych z dostępem do 

informacji, wymianą informacji i komunikacją; 

3) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń związanych z technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi, poznaje nowe programy i systemy oprogramowania. 

2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie 

informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów 

zdobywania informacji. Zdający: 

1) projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych; 

2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych 

(język SQL);  
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3) tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, 

kwerendy, raporty; zapewnia integralność danych na poziomie pól, tabel, relacji;  

4) znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin; 

5) opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, cer-

tyfikat, zapora ogniowa. 

3. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych licz-

bowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Zdający: 

1) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych i do zapisy-

wania algorytmów. 

4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, 

stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 

1) analizuje, modeluje i rozwiązuje sytuacje problemowe z różnych dziedzin; 

2) stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu; 

3) dobiera efektywny algorytm do rozwiązania sytuacji problemowej i zapisuje go w wy-

branej notacji; 

4) posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi;  

5) ocenia własności rozwiązania algorytmicznego (komputerowego), np. zgodność ze spe-

cyfikacją, efektywność działania; 

6) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy prowadzące do otrzymania poprawnego 

rozwiązania problemu: od sformułowania specyfikacji problemu po testowanie 

rozwiązania; 

7) posługuje się metodą „dziel i zwyciężaj” w rozwiązywaniu problemów; 

8) stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych; 

9) stosuje podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów; 

10) opisuje podstawowe algorytmy i stosuje: 

a) algorytmy na liczbach całkowitych, np.: 

– reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym 

i szesnastkowym, 

– sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą, 

– rozkładanie liczby na czynniki pierwsze, 

– iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa, 

– iteracyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego, 

– wydawanie reszty metodą zachłanną, 
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b) algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania), np.: 

– algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie 

liniowe, przez scalanie, szybki, kubełkowy,  

c) algorytmy numeryczne, np.: 

– szybkie podnoszenie do potęgi, 

– wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia, 

d) algorytmy na tekstach, np.: 

– sprawdzanie, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom, anagram, 

– porządkowanie alfabetyczne, 

– wyszukiwanie wzorca w tekście, 

e) algorytmy kompresji i szyfrowania, np.: 

– kody znaków o zmiennej długości, np. alfabet Morse'a, 

– szyfr Cezara, 

– szyfr przestawieniowy; 

11) projektuje rozwiązanie problemu (realizację algorytmu) i dobiera odpowiednią strukturę 

danych; 

12) stosuje metodę zstępującą i wstępującą przy rozwiązywaniu problemu; 

13) dobiera odpowiednie struktury danych do realizacji algorytmu, w tym struktury dyna-

miczne; 

14) stosuje zasady programowania strukturalnego i modularnego do rozwiązywania pro-

blemu; 

15) opisuje własności algorytmów na podstawie ich analizy; 

16) oblicza liczbę operacji wykonywanych przez algorytm; 

17) szacuje wielkość pamięci potrzebnej do komputerowej realizacji algorytmu;  

18) bada efektywność komputerowych rozwiązań problemów; 

19) przeprowadza komputerową realizację algorytmu i rozwiązania problemu; 

20) sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznym przy pisaniu 

i uruchamianiu programów; 

21) stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne w wybranym języku programowania, 

instrukcje iteracyjne i warunkowe, rekurencję, funkcje i procedury, instrukcje wejścia 

i wyjścia, poprawnie tworzy strukturę programu; 

22) dobiera najlepszy algorytm, odpowiednie struktury danych i oprogramowanie do roz-

wiązania postawionego problemu; 
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23) dobiera właściwy program użytkowy lub samodzielnie napisany program do rozwią-

zywanego zadania; 

24) ocenia poprawność komputerowego rozwiązania problemu na podstawie jego testowa-

nia. 

5. Zdający wykorzystuje komputer i technologie informacyjno-komunikacyjne do rozwijania 

swoich zainteresowań, opisuje zastosowania informatyki, ocenia zagrożenia i ograniczenia, 

docenia aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki: 

1) wyjaśnia szanse i zagrożenia dla rozwoju społecznego i gospodarczego oraz dla obywa-

teli, związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

2) stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów kompu-

terowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze i w sie-

ciach komputerowych; 

3) omawia zagadnienia przestępczości komputerowej, w tym piractwo komputerowe, 

nielegalne transakcje w sieci;  

4) przygotowuje się do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia 

informatycznego. 
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EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO 

 

III etap edukacyjny 

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Znajomość kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz zrozu-

mienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. 

II. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o nieskomplikowanej tematyce, formie i dłu-

gości w różnych warunkach odbioru. 

III. Tworzenie wypowiedzi z wykorzystaniem podstawowego zasobu środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w formie ustnej i 

pisemnej na typowe tematy, na poziomie zapewniającym sprawną komunikację językową 

w różnych sytuacjach. 

IV. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie. 

V. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Poznawanie kultury materialnej i duchowej Kaszub, historii, geografii, przyrody oraz rozu-

mienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. Zdający: 

1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości kaszubskiej 

oraz przynależności do wspólnoty narodowej i europejskiej;  

2) dostrzega różne wzorce postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, 

etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość; 

3) operuje (w podstawowym zakresie) słownictwem związanym z regionem Kaszub;  

4) rozpoznaje podstawowe tematy, motywy i toposy charakterystyczne dla literatury ka-

szubskiej; 

5) wykazuje się podstawowym zakresem wiadomości związanych z historią, geografią, 

przyrodą, kulturą materialną i duchową Kaszub; 

6) wskazuje korzyści wynikające z wzajemnego przenikania kultur;  

7) rozpoznaje wpływ innych języków na język kaszubski.  
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2. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o nieskomplikowanej tematyce, formie i dłu-

gości w różnych warunkach odbioru i wykorzystywanie informacji w nich zawartych. 

Zdający: 

1) rozumie zasłyszane i przeczytane (samodzielnie i przez lektora) teksty kaszubskie 

o różnorodnej tematyce, formie, długości (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, 

rozmowy, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, rozkłady jazdy, artykuły 

prasowe, teksty narracyjne); 

2) reaguje ustnie i pisemnie (w podstawowym zakresie), w sposób zrozumiały w typowych 

sytuacjach; 

3) rozpoznaje różne odmiany języka: potoczny, gwarowy, dialekty, literacki; rozpoznaje 

typy nadawcy i adresata oraz cechy gatunkowe tekstu; 

4) odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, zdań, 

grup zdań uporządkowanych w akapicie), potrafi wydzielić jego fragmenty i objaśnić 

ich sens oraz funkcję na tle całości; rozumie podstawowe symbole literackie; 

5) dokonuje logicznego streszczenia; 

6) odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycznych (prasowych), uwzględniając 

zawarte w nich informacje; 

7) rozróżnia pojęcie błędu językowego i innowacji językowej;  

8) odróżnia język potoczny od literackiego; rozpoznaje i wskazuje wybrane cechy języka 

kaszubskiego, które świadczą o jego przynależności do rodziny języków słowiańskich; 

sytuuje język kaszubski na tle innych języków używanych w Europie; 

9) korzysta z dostępnych słowników języka kaszubskiego; 

10) dostrzega związek języka z wartościami (rozumie, że język jest wartością i narzędziem 

wartościowania oraz źródłem poznania wartości). 

3. Tworzenie wypowiedzi w języku kaszubskim: posługiwanie się podstawowym zasobem 

środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych); 

samodzielne formułowanie w języku kaszubskim zrozumiałych wypowiedzi ustnych 

i pisemnych na typowe tematy; posługiwanie się językiem kaszubskim w sposób 

zapewniający sprawną komunikację językową w różnych sytuacjach; bogacenie zasobu 

słownictwa. Zdający: 

1) tworzy krótkie i zrozumiałe wypowiedzi (notatka, ogłoszenie, zaproszenie, list, sprawo-

zdanie, dialog, opowiadanie z dialogiem, charakterystykę postaci, pamiętnik, dziennik, 

opis: postaci, przedmiotu, krajobrazu, dzieła sztuki);  
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2) stosuje proste strategie kompensacyjne w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta 

jakiegoś wyrazu; 

3) konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym Kaszub;  

4) posługuje się poprawnie literacką lub potoczną odmianą języka kaszubskiego dotyczącą 

różnych sytuacji życiowych; wzbogaca zasób słownictwa; 

5) tworzy plan własnej wypowiedzi; 

6) tworzy krótką poprawną wypowiedź na zadany temat; stosuje zasady organizacji tekstu 

zgodnie z wymogami form wymienionych w pkt 1; 

7) streszcza prosty utwór; 

8) dokonuje redakcji tekstu napisanego ręcznie lub na komputerze, zgodnie z zasadami 

jego organizacji; 

9) operuje podstawowym słownictwem z kręgów tematycznych: Kaszuby, Polska, Europa; 

10) rozróżnia w kontekście znaczenie wyrazu wieloznacznego; rozpoznaje i dobiera za po-

mocą słowników synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści; 

11) rozumie i stosuje popularne związki frazeologiczne; 

12) stosuje poprawne, krótkie konstrukcje zdaniowe we własnych tekstach; 

13) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych; 

14) przekształca części zdania pojedynczego w proste zdania podrzędne i odwrotnie;  

15) rozumie konstrukcje strony biernej w kaszubszczyźnie; stronę bierną w języku kaszub-

skim umie poprawnie przełożyć na język polski; 

16) nawiązuje kontakty towarzyskie; przedstawia siebie i inne osoby, udziela pod-

stawowych informacji na swój temat; 

17) mówi i czyta ze zrozumieniem teksty kaszubskie, troszcząc się o estetykę wypowiedzi; 

18) wykazuje się podstawową znajomością zasad ortograficznych i stosuje je w tekście; 

19) w miarę możliwości, potrzeb i umiejętności posługuje się kaszubskimi edytorami tekstu; 

20) korzysta z zasobów bibliotecznych;  

21) sporządza opis bibliograficzny książki.  

4. Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie; zmiana formy przekazu ustnego lub pisemnego. 

Zdający: 

1) przekazuje w języku kaszubskim informację usłyszaną lub przeczytaną w innym języku;  

2) przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych (wykresach, mapach, symbo-

lach, piktogramach); 
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3) przekazuje w języku kaszubskim informacje dotyczące życia codziennego lub lek tury 

sformułowane w języku polskim; 

4) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku 

kaszubskim; 

5) wygłasza teksty kaszubskie z pamięci w całości lub we fragmentach. 

5. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Zdający: 

1) rozpoznaje i charakteryzuje rodzaje literackie oraz przypisuje do nich konkretne utwory; 

2) rozpoznaje gatunki publicystyczne: prasowe, radiowe i telewizyjne; 

3) określa problematykę i funkcję utworu; 

4) charakteryzuje w utworze podmiot liryczny lub narratora; 

5) rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową oraz potrafi zinterpretować jej funkcję 

w utworze; 

6) rozpoznaje różne sposoby pokazywania świata przedstawionego: realizm, fantastykę; 

7) rozpoznaje w utworze literackim: symbol, alegorię, apostrofę, ironię, puentę i wykorzy-

stuje je w interpretacji; 

8) wskazuje funkcję środków stylistycznych z poziomu leksykalnego (np. neologizmu, ar-

chaizmu, zdrobnienia, zgrubienia, eufemizmu, metafory), składniowego (np. powtó-

rzenia, pytania retorycznego, różnego typu zdań i równoważników), fonetycznego (np. 

rymu, rytmu, wyrażenia dźwiękonaśladowczego); 

9) opisuje własne odczucia na podstawie przeczytanego lub usłyszanego tekstu; 

10) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i ją uzasadnia; 

11) omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych sztuk podstawowe, ponad-

czasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, na-

dzieja, wiara religijna, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność. 

 

 

IV etap edukacyjny (poziom podstawowy i rozszerzony) 

W dokumencie dwiema gwiazdkami (**) oznaczono wymagania, z zakresu których będzie 

przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, nieobowiązkowa w 2021 r. 

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Znajomość kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz 

zrozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. 
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II. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o tematyce związanej z życiem codziennym 

i omawianą lekturą; wykorzystanie informacji w nich zawartych w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych. 

III. Tworzenie wypowiedzi **ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi pisemnych w 

języku kaszubskim i polskim; posługiwanie się rozwiniętym zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych). 

IV. Przetwarzanie tekstu sformułowanego w języku kaszubskim **ustnie lub pisemnie; zmiana 

formy przekazu **ustnego lub pisemnego. 

V. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

1. Poznawanie kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz rozumienie 

specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. Zdający: 

1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla 

poczucia tożsamości kaszubskiej oraz przynależnoś-

ci do wspólnoty narodowej i europejskiej; 

2) dostrzega różne wzorce postaw społecznych, oby-

czajowych, narodowych, religijnych, etycznych, 

kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją toż-

samość; 

3) operuje słownictwem związanym z regionem ka-

szubskim;  

4) rozpoznaje podstawowe tematy, motywy i toposy 

charakterystyczne dla literatury kaszubskiej; 

5) określa wpływ religii, wyznania na kulturę i życie 

mieszkańców Kaszub; 

6) wykazuje się podstawowym zakresem wiadomości 

związanych z historią, geografią, przyrodą, kulturą 

materialną i duchową Kaszub.  

spełnia wymagania określone dla poziomu 

podstawowego, a ponadto:  

1) identyfikuje obecność specyficznej kultu-

ry kaszubskiej, rozumie związki między-

kulturowe w Polsce; 

2) wskazuje korzyści wynikające z wzajem-

nego przenikania kultur; 

3) rozpoznaje wpływ innych języków na ję-

zyk kaszubski. 
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2. Odbiór wypowiedzi w języku kaszubskim i wykorzystywanie informacji w nich zawartych; rozumienie 

wypowiedzi ustnych i pisemnych o różnorodnej tematyce, formie i długości w różnych warunkach odbioru. 

Zdający: 

1) rozumie zasłyszane i przeczytane (samodzielnie 

i przez lektora) teksty o różnorodnej tematyce, for-

mie (instrukcje, komunikaty, napisy informacyjne, 

ogłoszenia, rozmowy, wywiady, wiadomości, audy-

cje radiowe i telewizyjne); 

2) wypowiada się **ustnie i pisemnie w typowych 

sytuacjach; 

3) rozpoznaje różne odmiany języka: potoczny, gwa-

rowy, dialekty, literacki; typy nadawcy i adresata; 

cechy gatunkowe omawianych tekstów;  

4) odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, 

związków frazeologicznych, zdań, grup zdań upo-

rządkowanych w akapicie), potrafi wydzielić jego 

fragmenty i objaśnić ich sens oraz funkcję na tle 

całości; rozumie podstawowe symbole literackie; 

5) streszcza, parafrazuje tekst; 

6) odczytuje sens tekstów artystycznych, publicystycz-

nych (artykuł, reportaż), a także prasowych (wiado-

mość prasowa, komentarz prasowy), uwzględniając 

zawarte w nich informacje; 

7) odróżnia język potoczny od literackiego; rozpoznaje 

i wskazuje wybrane cechy języka kaszubskiego; 

8) korzysta z dostępnych słowników języka kaszub-

skiego; 

9) dostrzega związek języka z wartościami (rozumie, 

że język jest wartością i narzędziem wartościowania 

oraz źródłem poznania wartości). 

spełnia wymagania określone dla poziomu 

podstawowego, a ponadto:  

1) rozróżnia pojęcie błędu językowego i in-

nowacji językowej, poprawności i stosow-

ności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia 

różne typy błędów językowych w tekstach 

kaszubskich mówionych i pisanych; 

2) odróżnia język potoczny od literackiego; 

rozpoznaje i wskazuje wybrane cechy ję-

zyka kaszubskiego, które świadczą o jego 

przynależności do rodziny języków sło-

wiańskich; sytuuje język kaszubski na tle 

innych języków używanych w Europie. 

 

3. Samodzielne tworzenie wypowiedzi **ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi pisemnych w 

języku kaszubskim i polskim na typowe tematy; posługiwanie się rozwiniętym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych). Zdający: 
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1) wypowiada się w następujących formach: rozpraw-

ka, interpretacja utworu literackiego lub jego frag-

mentu, notatka; na tematy związane z wiedzą o 

regionie; 

2) posługuje się językiem kaszubskim w sposób za-

pewniający sprawną komunikację językową w róż-

nych sytuacjach prywatnych i publicznych; wzbo-

gaca zasób słownictwa; 

3) stosuje proste strategie kompensacyjne (np. zastą-

pienie innym wyrazem, opisem) w przypadku, gdy 

nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu; 

4) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną 

według podstawowych zasad logiki i retoryki (sta-

wia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porząd-

kuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod 

względem użyteczności w wypowiedzi, podsumo-

wuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myś-

lowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie); 

5) redaguje własny tekst (dokonuje przeróbek, uzupeł-

nień, transformacji, skrótów, eliminuje przypadko-

wą niejednoznaczność wypowiedzi); 

6) dokonuje różnych zabiegów na tekście cudzym 

(streszcza teksty, parafrazuje, sporządza konspekt, 

cytuje, sporządza przypisy); 

7) **publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie 

wypowiedź, dbając o dźwiękową wyrazistość 

przekazu (w tym także tempo mowy i donośność); 

8) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontak-

tów ze sztuką; 

9) operuje słownictwem z kręgów tematycznych – 

Kaszuby, Polska, Europa, świat (przeszłość i teraź-

niejszość); kultura, cywilizacja, polityka; 

spełnia wymagania określone dla poziomu 

podstawowego, a ponadto:  

1) wypowiada się z uwzględnieniem kon-

tekstu międzykulturowego oraz na temat 

integracji europejskiej ze znajomością 

problemów pojawiających się na styku 

różnych kultur i społeczności; 

2) tworzy dłuższy tekst pisany lub 

**mówiony w języku polskim lub 

kaszubskim (rozprawka, referat, 

interpretacja utworu literackiego lub jego 

fragmentu); 

3) **prowadzi negocjacje w typowych sytu-

acjach życia codziennego; 

4) posługuje się kaszubskimi edytorami tek-

stu w miarę możliwości, umiejętności 

i potrzeb.  
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10) nawiązuje kontakty towarzyskie; przedstawia siebie 

i inne osoby, udziela podstawowych informacji na 

swój temat i danych rozmówcy oraz innych osób; 

11) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdzi-

wienie) i prośby; 

12) ocenia własne kompetencje językowe (poprawność 

gramatyczną i leksykalną) oraz kompetencje komu-

nikacyjne (stosowność i skuteczność wypowiadania 

się); 

13) adiustuje na poziomie elementarnym tekst pisany 

i sporządza jego korektę; 

14) **mówi i czyta teksty ze zrozumieniem sensu, 

z troską o estetykę czytania i **mówienia, właściwą 

dykcję, akcent, intonację; 

15) wykazuje się znajomością zasad ortograficznych 

języka kaszubskiego i stosuje je w tekście; 

16) szuka literatury przedmiotu przydatnej do opraco-

wywania różnych zagadnień; selekcjonuje ją wed-

ług wskazanych kryteriów (korzysta z zasobów 

bibliotecznych – zarówno z tradycyjnego księgo-

zbioru, jak i z centrum multimedialnego); 

17) sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, 

bibliografię wybranego tematu, przypisy. 

4. Przetwarzanie tekstu **ustnie lub pisemnie; zmiana formy przekazu **ustnego i pisemnego. Zdający: 

1) przekazuje w języku kaszubskim informację usły-

szaną lub przeczytaną w innym języku oraz przeka-

zuje informacje zawarte w materiałach wizualnych 

(wykresach, mapach, symbolach, piktogramach); 

2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wy-

brane informacje z tekstu w języku kaszubskim; 

3) skraca, streszcza, rozwija usłyszany lub przeczytany 

tekst; 

4) **wygłasza teksty kaszubskie z pamięci. 
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5. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Zdający: 

1) posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu 

historii literatury, teorii literatury i nauki o języku 

w analizie i interpretacji tekstu; 

2) rozpoznaje problematykę utworu; 

3) odczytuje treści symboliczne utworu; 

4) wskazuje zastosowane w utworze językowe środki 

artystycznego wyrazu oraz inne wyznaczniki poe-

tyki danego utworu (z zakresu podstaw wersyfi-

kacji, kompozycji) i określa ich funkcje; 

5) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania bohatera 

i świata przedstawionego (narracja, fabuła, sytuacja 

liryczna, akcja); 

6) rozpoznaje podstawowe motywy (np. ojczyzny, 

poety, matki, ziemi, wędrówki), aluzje literackie, 

symbole kulturowe i znaki tradycji oraz określa ich 

funkcje w utworze; rozpoznaje retoryczną organi-

zację wypowiedzi; 

7) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla 

odczytania sensu utworu (tytuł, podtytuł, puenta, 

kompozycja, słowa-klucze, motto); konteksty lite-

rackie, kulturowe;  

8) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (do-

strzega cechy wspólne i różnice); 

9) dostrzega obecne w utworach literackich oraz 

innych tekstach kultury wartości regionalne, naro-

dowe i uniwersalne; 

10) konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kul-

tury, np. plastycznymi, teatralnymi, filmowymi; 

11) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tek-

stu, nazywa stosowane w nim środki językowe 

i określa ich funkcję w tekście. 

spełnia wymagania określone dla poziomu 

podstawowego, a ponadto:  

1) przeprowadza interpretację porównawczą 

utworów literackich. 
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EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ 

 

IV etap edukacyjny (poziom rozszerzony) 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  

Zdający wykorzystuje znajomość języka łacińskiego do rozumienia i rozpoznawania sensu 

tekstów oraz zapoznaje się z kulturą i tradycją antyczną; w zakresie języka rozpoznaje formy 

morfologiczne, konstrukcje składniowe, dokonuje transformacji gramatycznych oraz zapoznaje 

się z terminologią pochodzenia łacińskiego; zapoznaje się ze słownictwem w stopniu 

umożliwiającym rozumienie tekstów autorów rzymskich. 

II. Tworzenie wypowiedzi – przekład na język polski. 

Zdający wykorzystuje język łaciński do sprawnego posługiwania się językiem polskim; 

redaguje tekst poprawny stylistycznie. 

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Zdający odkrywa wpływ antyku na współczesną kulturę europejską, zwłaszcza polską; dostrze-

ga antyczne źródła cywilizacji i kultury, samodzielnie analizuje treści zawarte w tekstach 

łacińskich i w przekładzie, interpretuje fakty, selekcjonuje wiadomości.  

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Zdający: 

1) rozpoznaje formy morfologiczne (formy fleksyjne rzeczowników deklinacji 1–5 oraz 

przymiotników deklinacji 1–3; nieregularności w odmianie rzeczowników; formy 

fleksyjne i zasady użycia zaimków; formy i zasady użycia przymiotników zaimkowych; 

liczebniki główne i porządkowe; przysłówki utworzone od przymiotników deklinacji 1–

3; regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników i przysłówków; stronę czynną 

i bierną czasowników we wszystkich czasach w indikatiwie i koniunktiwie; infinitivus 

activi i passivi praesentis, perfecti; participia (praesentis activi i perfecti passivi); 
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czasowniki nieregularne; deponentia; czasowniki złożone) oraz ich funkcje semantycz-

ne i zastosowanie składniowe; 

2) identyfikuje charakterystyczne dla łaciny konstrukcje składniowe: szyk zdania; struk-

tura składniowa zdania w stronie czynnej i biernej; funkcje składniowe i semantyczne 

rzeczownika w poszczególnych przypadkach; funkcje składniowe i semantyczne 

nieosobowych form czasownika (infinitivus activi i passivi praesentis, perfecti, 

participium praesentis activi i perfecti passivi); konstrukcje składniowe 

charakterystyczne dla łaciny: accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, 

accusativus oraz nominativus duplex, dativus possessivus, ablativus absolutus; składnia 

nazw miast; consecutio temporum; zdania podrzędne z indikatiwem i koniunktiwem; 

3) dokonuje transformacji gramatycznych: odmienia rzeczowniki, przymiotniki; stopniuje 

przymiotniki i przysłówki; tworzy formy czasownikowe w czasach głównych 

i historycznych, w trybach, stronach i liczbach; dokonuje transformacji gramatycznych 

w zakresie konstrukcji składniowych (accusativus cum infinitivo, nominativus cum 

infinitivo, accusativus oraz nominativus duplex, dativus possessivus, ablativus 

absolutus); 

4) wymienia wyrazy pochodzenia łacińskiego funkcjonujące jako terminy w różnych dzie-

dzinach; dostrzega związki języka polskiego z językiem łacińskim; wyjaśnia etymologię 

wyrazów w języku polskim, opierając się na leksyce łacińskiej; 

5) wykorzystuje wiedzę o antyku do odczytywania sensu tekstów łacińskich  

i w przekładzie dotyczących mitów antycznych, sztuki oraz architektury Greków 

i Rzymian, filozofii, życia politycznego (ustrój Aten, Sparty, Rzymu), literatury greckiej 

(gatunki literackie oraz najwybitniejsi przedstawiciele okresu archaicznego 

i klasycznego), literatury rzymskiej (gatunki literackie i najwybitniejsi przedstawiciele 

literatury okresu republiki i augustowskiego), wybranych zagadnień z życia 

codziennego Greków i Rzymian (rodzina, dom, dzień powszedni Rzymianina, szkoła, 

teatr, igrzyska, termy); 

6) wyjaśnia związki kultury europejskiej, zwłaszcza polskiej, z kulturą antyczną – odnie-

sienia do antyku zawarte w najwybitniejszych dziełach literatury, sztuki i architektury 

europejskiej, elementy prawa rzymskiego, różne postawy wobec państwa 

w starożytności; 

7) wskazuje najważniejsze osiągnięcia kultury antycznej – prawo rzymskie, tragedia 

grecka, nauka i wynalazki w starożytności, postawy obywatelskie. 
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2. Tworzenie wypowiedzi. Zdający: 

1) dokonuje samodzielnego przekładu na język polski łacińskiego tekstu, korzystając ze 

słownika łacińsko-polskiego, oddaje w przekładzie ogólny charakter i funkcję tłuma-

czonego tekstu; znajduje właściwe polskie odpowiedniki leksykalne dla łacińskich wy-

razów i struktur; stosuje poprawne techniki przekładu; redaguje przekład spójny i po-

prawny stylistycznie; 

2) tworzy wypowiedzi z wykorzystaniem popularnych łacińskich terminów z różnych 

dziedzin; 

3) wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu kultury antycznej do sporządzenia przekładu. 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Zdający: 

1) dostrzega antyczne źródła konkretnych zjawisk naszej cywilizacji i kultury – samodziel-

nie analizuje i syntetyzuje treści zawarte w tekstach łacińskich i w przekładzie; 

interpretuje fakty i zdarzenia historyczne; selekcjonuje wiadomości i je wykorzystuje do 

wykonania postawionych zadań; 

2) integruje wiedzę z różnych dziedzin do wyrażania i uzasadniania swojego punktu 

widzenia (język, zjawiska społeczne i polityczne, geografia świata antycznego, wyda-

rzenia z dziedziny kultury). 
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EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ŁEMKOWSKIEGO 

JAKO JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ 

 

III etap edukacyjny 

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Zrozumienie własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. 

II. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  

III. Tworzenie wypowiedzi. 

IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego. Zdający: 

1) zna utwory literackie i inne teksty kultury ważne dla poczucia tożsamości narodowej lub 

etnicznej i przynależności do wspólnoty europejskiej oraz światowej;  

2) dostrzega różne wzorce postaw społecznych, narodowych, obywatelskich, obyczajo-

wych, kulturowych, moralnych, religijnych i w ich kontekście kształtuje swoją toż-

samość; 

3) zna podstawowe fakty z życia mniejszości narodowej lub etnicznej oraz operuje słow-

nictwem związanym z życiem mniejszości narodowej lub etnicznej w Polsce; 

4) rozpoznaje najważniejsze (podstawowe) tematy, motywy, toposy charakterystyczne dla 

literatury narodowej. 

2. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Zdający: 

1) samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych; 

2) potrafi w bibliotece wyszukać potrzebne informacje, zna zasady korzystania z zasobów 

bibliotecznych; 

3) zna pojęcia stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy oraz sty-

lizację językową; 

4) rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym; 

5) rozpoznaje intencje wypowiedzi (np. aprobatę, dezaprobatę, negację, ironię, prowoka-

cję); 

6) dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji i manipulacji; 
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7) rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski; 

8) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz potrafi zacytować odpowiednie 

fragmenty tekstu; 

9) hierarchizuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie;  

10) czerpie dodatkowe informacje z przypisu; 

11) odróżnia informacje o faktach od opinii;  

12) rozpoznaje różnice między fikcją a kłamstwem; 

13) dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słow-

nictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i neo-

logizmy, eufemizmy i wulgaryzmy; dostrzega negatywne konsekwencje używania 

wulgaryzmów); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (obce) – rozumie ich funkcję 

w tekście; 

14) rozpoznaje cechy kultury i języka regionu (dialektyzmy); 

15) korzysta ze słowników zarówno w formie książkowej, jak i elektronicznej; 

16) rozpoznaje w zdaniach i w równoważnikach zdań różne części zdania; 

17) rozróżnia rodzaje wypowiedzeń złożonych podrzędnie i współrzędnie; 

18) odbiera komunikat przekazany za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia 

informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w obrazie. 

3. Tworzenie wypowiedzi w języku narodowym lub etnicznym. Zdający: 

1) sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka narodowego lub etnicz-

nego; 

2) poprawnie akcentuje wyrazy oraz poprawnie intonuje zdania; 

3) stosuje zasady etyki mowy: zna konsekwencje stosowania form charakterystycznych dla 

środków elektronicznych (takich jak SMS, e-mail, czat) – np. możliwych nieporozumień 

wynikających ze skrótowości i lakoniczności wypowiedzi, możliwego oszukiwania 

i manipulacji powodowanych anonimowością w sieci, łatwego obrażania obcych, 

ośmieszania i zawstydzania innych wskutek rozpowszechniania obrazów przed-

stawiających ich w sytuacjach kłopotliwych;  

4) stosuje zasady etykiety językowej: wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy w za-

leżności od sytuacji i relacji, jaka łączy go z osobą, do której mówi (dorosły, obcy, bliski, 

rówieśnik), zna formuły grzecznościowe, zna konwencje językowe zależne od 

środowiska (np. sposób zwracania się do nauczyciela, lekarza, profesora uczelni), ma 
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świadomość konsekwencji używania formuł niestosownych i obraźliwych, zna skutki 

kłamstwa, manipulacji, ironii; 

5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone 

kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany styli-

stycznie i funkcjonalnie opis przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci lite-

rackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zda-

rzenia z życia, rozprawka, podanie, CV, list motywacyjny, dedykacja; dostosowuje 

odmianę i styl wypowiedzi do gatunku, w którym się wypowiada; 

6) tworzy plan własnej wypowiedzi; 

7) stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunków wymienionych w pkt 

5, tworzy spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat; 

8) streszcza linearnie wypowiedź narracyjną (przedstawia najistotniejsze treści wypo-

wiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście); 

9) dokonuje starannej redakcji tekstu, wykazując się znajomością podstawowych zasad 

edytorskich, w tym poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne i interpun-

kcyjne – umie formatować tekst, dobierać rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, 

stosować właściwe odstępy, wyznaczać marginesy i justować tekst, dokonywać korekty 

napisanego przez siebie tekstu (kontrolować autokorektę);  

10) operuje słownictwem z kręgów tematycznych: życie codzienne, rozwój psychiczny, 

moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura; 

11) dostrzega różnice pod względem zakresu i treści w znaczeniu wyrazów, rozróżnia 

znaczenia wyrazu wieloznacznego – wykorzystuje tę wiedzę w precyzowaniu znaczenia 

swojej wypowiedzi; rozpoznaje i dobiera synonimy i antonimy dla wyrażenia zamie-

rzonych treści; 

12) stosuje związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich znaczeń; 

13) tworząc tekst własny, wykorzystuje elementarną wiedzę z zakresu słowotwórstwa (roz-

poznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i dostrzega funkcje 

formantów w kształtowaniu znaczenia wyrazów pochodnych); 

14) stosuje poprawnie różne rodzaje wypowiedzeń we własnych tekstach; dostosowuje szyk 

wyrazów i wypowiedzeń składowych do wagi, jaką nadaje przekazywanym infor-

macjom; 

15) wykorzystuje wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych; 

16) przekształca części zdania pojedynczego w zdania podrzędne i odwrotnie, przekształca 

konstrukcje strony czynnej w konstrukcje strony biernej i odwrotnie, zamienia formy 
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osobowe czasownika na imiesłowy i odwrotnie – ze świadomością ich funkcji w zdaniu; 

zamienia mowę niezależną na zależną; 

17) wprowadza partykuły do wypowiedzi, aby modyfikować znaczenia jej składników; 

18) świadomie wykorzystuje wykrzyknik jako część mowy w celu wyrażenia emocji;  

19) stosuje poprawne formy odmiany rzeczowników, czasowników, przymiotników, licze-

bników i zaimków; stosuje poprawne formy wyrazów w związkach składniowych 

(zgody i rządu); 

20) świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca) z elek-

tronicznych środków przekazywania informacji; 

21) interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (w całości lub w części). 

4. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Zdający: 

1) rozpoznaje i charakteryzuje rodzaje literackie oraz przypisuje do nich konkretne utwory; 

2) wskazuje różnice między dramatem i teatrem; 

3) wskazuje elementy dramatu, takie jak: akt, scena, tekst główny, tekst poboczny, mono-

log, dialog; 

4) rozpoznaje gatunki literackie, np.: przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedia, dramat 

jako gatunek, tragedia, ballada, nowela, hymn oraz inne gatunki charakterystyczne dla 

kultury danej mniejszości narodowej lub etnicznej; 

5) rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieści lub opowiadania oby-

czajowe, przygodowe, utwory fantasy; 

6) rozpoznaje gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne: artykuł, wywiad, 

reportaż, felieton; 

7) określa problematykę utworu; 

8) charakteryzuje w utworze podmiot liryczny lub narratora; 

9) rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową oraz potrafi zinterpretować jej funkcję 

w utworze; 

10) rozpoznaje różne sposoby pokazywania świata przedstawionego: realizm, fantastyka, 

groteska; 

11) rozpoznaje w utworze literackim: symbol, alegorię, apostrofę, ironię, puentę i wykorzy-

stuje je w interpretacji; 
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12) wskazuje funkcję środków stylistycznych z poziomu leksykalnego (np. neologizmu, 

archaizmu, zdrobnienia, zgrubienia, eufemizmu, metafory), składniowego (np. powtó-

rzenia, pytania retorycznego, różnego typu zdań i równoważników), fonetycznego (np. 

rymu, rytmu, wyrażenia dźwiękonaśladowczego); 

13) opisuje własne odczucia, które budzi dzieło; 

14) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i przekonująco ją uza-

sadnia; 

15) uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny;  

16) rozróżnia specyfikę takich rodzajów sztuki, jak: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki 

plastyczne, sztuki audiowizualne; 

17) ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości, np. patriotyzm 

-nacjonalizm-szowinizm, tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, a także rozpoznaje 

ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach; 

18) omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych sztuk podstawowe, ponad-

czasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, na-

dzieja, religijność, samotność, inność, poczucie wspólnoty, solidarność. 

 

 

IV etap edukacyjny (poziom podstawowy i rozszerzony) 

W dokumencie dwiema gwiazdkami (**) oznaczono wymagania, z zakresu których będzie 

przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, nieobowiązkowa w 2021 r.  

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Zrozumienie własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. 

II. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

IV. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

 

  



Strona 196 z 224 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 

1. Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Zdający: 

1) zna utwory literackie i inne teksty kultu-

ry ważne dla poczucia tożsamości naro-

dowej lub etnicznej i przynależności do 

wspólnoty europejskiej oraz światowej; 

2) rozpoznaje wartości narodowe związane 

z własnym dziedzictwem kulturowym, 

np.: ojczyzna, mała ojczyzna, społecz-

ność, naród, społeczeństwo, obywatel-

stwo; 

3) rozumie związek poznanych utworów 

z życiem narodu i różnych grup wspólno-

towych; 

4) rozpoznaje tematy, motywy, toposy cha-

rakterystyczne dla literatury narodowej; 

5) rozumie relacje międzykulturowe w Pol-

sce; 

6) wykazuje korzyści wynikające z wzajem-

nego przenikania kultur. 

spełnia wymagania określone dla poziomu 

podstawowego, a ponadto:  

1) rozpoznaje w tekstach kultury problemy 

religijne, społeczne, polityczne związane 

z życiem mniejszości narodowej lub 

etnicznej; 

2) rozpoznaje i rozumie wpływy innych ję-

zyków na język mniejszości narodowej 

lub język etniczny. 

 

2. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Zdający: 

1) szuka literatury przedmiotu przydatnej do 

opracowywania różnych zagadnień; sele-

kcjonuje ją według wskazanych kryteriów 

(korzysta z biblioteki – zarówno z trady-

cyjnego księgozbioru, jak i z centrum 

multimedialnego); 

2) zna pojęcia znaku językowego i systemu 

znaków; potrafi uzasadnić, że język jest 

systemem znaków; rozróżnia treści wpro-

wadzane do komunikatu za pomocą 

znaków werbalnych i niewerbalnych, 

spełnia wymagania określone dla poziomu 

podstawowego, a ponadto:  

1) samodzielnie znajduje i czyta teksty lite-

rackie oraz inne teksty kultury stanowiące 

konteksty dla lektur poznawanych w 

szkole; 

2) rozróżnia i omawia na wybranych przy-

kładach funkcje języka – poznawczą (ka-

tegoryzowanie świata), komunikacyjną 

(tworzenie wypowiedzi i stosowanie 

języka w aktach komunikacji) oraz 
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mając świadomość różnych sposobów ich 

odbioru i interpretacji; 

3) rozpoznaje różne odmiany języka, np. po-

toczny, gwarowy, literacki, dialekt; 

4) rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu: infor-

matywną, ekspresywną, impresywną 

(w tym perswazję), poetycką; 

5) rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; 

6) rozpoznaje cechy gatunkowe tekstu 

(w tym szczególnie intencje nadawcze); 

7) wskazuje charakterystyczne cechy stylu 

danego tekstu, nazywa zastosowane 

w nim środki językowe i określa ich funk-

cje w tekście; 

8) odczytuje sens tekstu (a w nim znaczenia 

wyrazów, związków frazeologicznych, 

zdań, grup zdań uporządkowanych w aka-

picie), potrafi wydzielić jego fragmenty 

i objaśnić ich sens oraz funkcję na tle ca-

łości; 

9) dokonuje logicznego streszczenia tekstu 

argumentacyjnego (wyróżniając kluczowe 

pojęcia, twierdzenia i sposób ich uzasad-

nienia); 

10) odczytuje sens tekstów artystycznych, 

publicystycznych (artykuł, reportaż), po-

pularnonaukowych, prasowych (wia-

domość, komentarz), uwzględniając 

zawarte w nich informacje zarówno 

jawne, jak i ukryte; 

11) rozróżnia pojęcia błędu językowego i in-

nowacji językowej, poprawności i stoso-

wności wypowiedzi; rozpoznaje 

społeczną (jednoczenie grupy i budowa-

nie tożsamości zbiorowej – regionalnej, 

środowiskowej, narodowej); 

3) rozpoznaje i wskazuje wybrane cechy ję-

zyka ojczystego/etnicznego; sytuuje język 

ojczysty/etniczny na tle innych języków 

używanych w Europie; 

4) odczytuje sens tekstów politycznych. 
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i poprawia różne typy błędów języko-

wych; 

12) dostrzega związek języka z wartościami, 

tj. rozumie, że język jest wartością, narzę-

dziem wartościowania oraz źródłem poz-

nania wartości. 

3. Tworzenie wypowiedzi. Zdający: 

1) tworzy dłuższy tekst pisany lub 

**mówiony (rozprawka, recenzja, referat, 

interpretacja utworu literackiego lub frag-

mentu) zgodnie z podstawowymi regu-

łami jego organizacji, przestrzegając za-

sad spójności znaczeniowej i logicznej; 

2) tworzy samodzielną wypowiedź argu-

mentacyjną według podstawowych zasad 

logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, 

dobiera argumenty, porządkuje je, 

hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod 

względem użyteczności wypowiedzi, 

podsumowuje, dobiera przykłady ilustru-

jące wywód myślowy, przeprowadza 

prawidłowe wnioskowanie); 

3) **przygotowuje wypowiedź (analizuje te-

mat, dostosowuje do niego formę wypo-

wiedzi, sporządza plan wypowiedzi); 

4) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, 

zdając sobie sprawę z ich wartości i fun-

kcji; 

5) opracowuje redakcyjnie własny tekst (do-

konuje przeróbek, uzupełnień, transfor-

macji, skrótów, eliminuje przypadkową 

niejednoznaczność wypowiedzi); 

spełnia wymagania określone dla poziomu 

podstawowego, a ponadto:  

1) rozróżnia normę językową wzorcową 

i użytkową; ocenia własne kompetencje 

językowe (poprawność gramatyczną 

i słownikową) oraz kompetencje komuni-

kacyjne (stosowność i skuteczność wypo-

wiadania się); 

2) adjustuje na poziomie elementarnym tekst 

pisany i dokonuje jego korekty. 
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6) wykonuje różne działania na tekście cu-

dzym (np. streszcza, parafrazuje, sporzą-

dza konspekt, cytuje, sporządza przy-

pisy); 

7) **publicznie wygłasza przygotowaną 

przez siebie wypowiedź, dbając o dźwię-

kową wyrazistość przekazu (w tym także 

tempo mowy i donośność, poprawny 

akcent wyrazowy oraz poprawną 

intonację zdania); 

8) prezentuje własne przeżycia wynikające 

z kontaktów ze sztuką; 

9) operuje słownictwem z kręgów tematycz-

nych: Ojczyzna, Europa, świat 

(przeszłość i teraźniejszość); kultura, 

cywilizacja, polityka. 

4. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Zdający: 

1) zna pojęcie aktu komunikacji językowej 

i wskazuje jego składowe, dostrzega 

i omawia współczesne zmiany modelu 

komunikacji językowej (np. różnice mię-

dzy tradycyjną komunikacją ustną lub 

pisaną a komunikacją przez Internet); 

2) w analizie i interpretacji tekstu posługuje 

się podstawowymi pojęciami z zakresu 

historii literatury, teorii literatury i nauki 

o języku oraz terminami i pojęciami z 

zakresu innych dyscyplin; 

3) rozpoznaje problematykę utworu; 

4) rozpoznaje konwencję literacką utworu 

(stałe pojawianie się jakiegoś literackiego 

rozwiązania w obrębie pewnego 

spełnia wymagania określone dla poziomu 

podstawowego, a ponadto:  

1) wskazuje związki między różnymi aspek-

tami utworu (poznawczym, estetycznym 

i etycznym); 

2) rozpoznaje aluzje literackie i symbole 

kulturowe oraz znaki tradycji; 

3) wskazuje teksty wzorcowe dla utworów 

będących parafrazami, parodiami i trawe-

stacjami;  

4) dostrzega i potrafi komentować estety-

czne wartości utworu literackiego; 

5) przeprowadza interpretację porównawczą 

utworów literackich; 
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historycznie określonego zbioru utwo-

rów); 

5) odczytuje treści symboliczne utworu; 

6) wskazuje zastosowane w utworze języ-

kowe środki wyrazu artystycznego oraz 

inne wyznaczniki poetyki danego utworu 

(z zakresu podstaw wersyfikacji, kompo-

zycji, genologii) i określa ich funkcje; 

7) wskazuje i analizuje przykłady odmian ję-

zyka napotkane w czytanych tekstach; 

8) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania 

bohatera i świata przedstawionego (narra-

cja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja); 

9) rozpoznaje podstawowe motywy (np. 

ojczyzny, poety, matki, ziemi) oraz ich 

funkcje w utworze; 

10) wykorzystuje w interpretacji elementy 

znaczące dla odczytania sensu utworu 

(tytuł, podtytuł, puenta, kompozycja, 

słowa-klucze, motto); 

11) wykorzystuje w interpretacji utworu kon-

teksty: literacki, kulturowy, filozoficzny, 

biograficzny; 

12) porównuje utwory literackie lub ich frag-

menty (dostrzega cechy wspólne 

i różnice); 

13) dostrzega obecne w utworach literackich 

oraz innych tekstach kultury wartości 

narodowe i uniwersalne. 

6) rozpoznaje retoryczną organizację wypo-

wiedzi – wskazuje zastosowane w tekście 

sposoby osiągania jej sugestywności. 
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EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

III etap edukacyjny 

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Zdający znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie 

w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. 

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. 

Zdający rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań.  

III. Współdziałanie w sprawach publicznych. 

Zdający współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich. 

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. 

Zdający rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych 

społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich konsekwe-

ncje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli.  

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zdający opisuje sposób działania władz publicznych i innych instytucji; wykorzystuje swoją 

wiedzę o zasadach demokracji i ustroju Polski do rozumienia i oceny wydarzeń życia 

publicznego.  

VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej. 

Zdający rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu 

codziennym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Podstawowe umiejętności życia w grupie. Zdający: 

1) omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział 

w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu);  

2) wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;  
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3) przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie i mię-

dzy grupami; 

4) wyjaśnia na przykładach, jak można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez 

siebie zachowań grupy lub jak im się przeciwstawić. 

2. Życie społeczne. Zdający: 

1) podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charakteryzuje rodzinę 

i grupę rówieśniczą jako małe grupy; 

2) wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm współżycia między ludźmi, 

w tym wzajemności, odpowiedzialności i zaufania;  

3) charakteryzuje życie szkolnej społeczności, w tym rolę samorządu uczniowskiego; 

wyjaśnia, na czym polega przestrzeganie praw ucznia;  

4) rozpoznaje role społeczne, w których występuje, oraz związane z nimi oczekiwania;  

5) wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w społeczeństwie (np. na „swoich” 

i „obcych”), i podaje możliwe sposoby przeciwstawiania się przejawom nietolerancji. 

3. Współczesne społeczeństwo polskie. Zdający: 

1) charakteryzuje – odwołując się do przykładów – wybrane warstwy społeczne, grupy 

zawodowe i style życia; 

2) omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków (na podstawie samo-

dzielnie zebranych informacji). 

4. Być obywatelem. Zdający: 

1) wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie formalnym (prawo ziemi, prawo 

krwi, nadanie obywatelstwa); 

2) przedstawia cechy dobrego obywatela; odwołując się do historycznych i współczesnych 

postaci, wykazuje znaczenie postaw i cnót obywatelskich. 

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; 

2) uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przy-

kłady skutków ich łamania;  

3) przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (od 

lokalnych stowarzyszeń do związków zawodowych i partii politycznych) i uzasadnia ich 

znaczenie dla obywateli;  
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4) wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz na pozio-

mie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym. 

6. Środki masowego przekazu. Zdający: 

1) omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli;  

2) charakteryzuje prasę, telewizję, radio, Internet jako środki masowej komunikacji i oma-

wia wybrany tytuł, stację czy portal ze względu na specyfikę przekazu i odbiorców;  

3) wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat; wskazuje różnice między prze-

kazami i odróżnia informacje od komentarzy; krytycznie analizuje przekaz reklamowy.  

7. Wyborcy i wybory. Zdający: 

1) przedstawia argumenty przemawiające za udziałem w wyborach lokalnych, krajowych 

i europejskich;  

2) wymienia zasady demokratycznych wyborów i stosuje je w głosowaniu w szkole;  

3) wskazuje, czym powinien kierować się obywatel, podejmując decyzje wyborcze;  

4) krytycznie analizuje ulotki, hasła i spoty wyborcze.  

8. Naród i mniejszości narodowe. Zdający: 

1) wyjaśnia, co dla niego oznacza być Polakiem (lub członkiem innej wspólnoty narodo-

wej) i czym obywatelstwo różni się od narodowości; 

2) wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie 

narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja;  

3) wyjaśnia, co to jest Polonia i w jaki sposób Polacy żyjący za granicą podtrzymują swoją 

więź z ojczyzną.  

9. Patriotyzm dzisiaj. Zdający: 

1) wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną i omawia te więzi na własnym 

przykładzie; 

2) uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społecz-

ności światowej; 

3) wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według niego jest patriotyzm; 

porównuje tę postawę z nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem;  

4) wykazuje, odwołując się do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw ludzkości, do 

jakich konsekwencji prowadzić może skrajny nacjonalizm; 

5) rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, w jaki sposób 

stereotypy i uprzedzenia utrudniają dziś relacje między narodami.  
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10. Państwo i władza demokratyczna. Zdający: 

1) wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czym jest władza państwowa; 

2) wskazuje różnice w sytuacji obywatela w ustroju demokratycznym, autorytarnym i tota-

litarnym;  

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 konsty-

tucyjną (liberalną); 

6) wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej 

demokracji;  

7) rozważa i ilustruje przykładami zalety i słabości demokracji.  

11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Zdający: 

1) wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w Rzeczy-

pospolitej Polskiej;  

2) omawia najważniejsze zasady ustroju Polski (suwerenność narodu, podział władzy, 

rządy prawa, pluralizm). 

12. System wyborczy i partyjny. Zdający: 

1) wymienia partie polityczne obecne w Sejmie; wskazuje te, które należą do koalicji rzą-

dzącej, i te, które pozostają w opozycji. 

13. Władza ustawodawcza w Polsce. Zdający: 

1) przedstawia zadania i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, w tym sposób two-

rzenia ustaw; 

2) sporządza, na podstawie obserwacji wybranych obrad parlamentu, notatkę prasową 

o przebiegu tych obrad i przygotowuje krótkie wystąpienie sejmowe w wybranej 

sprawie. 

14. Władza wykonawcza. Zdający: 

1) wskazuje najważniejsze zadania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyszukuje 

w środkach masowego przekazu informacje o działaniach urzędującego prezydenta;  

2) wyjaśnia, jak powoływany jest i czym zajmuje się rząd polski; podaje nazwisko 

premiera, wyszukuje nazwiska ministrów i zadania wybranych ministerstw;  

3) wymienia zadania administracji rządowej i podaje przykłady jej działań; 
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4) wyjaśnia, co to jest służba cywilna i jakimi zasadami powinien się kierować urzędnik 

państwowy. 

15. Władza sądownicza. Zdający: 

1) przedstawia organy władzy sądowniczej, zasady, wedle których działają sądy  

(niezawisłość, dwuinstancyjność) i przykłady spraw, którymi się zajmują. 

16. Samorządy i ich znaczenie. Zdający: 

1) uzasadnia potrzebę samorządności w państwie demokratycznym i podaje przykłady 

działania samorządów zawodowych i samorządów mieszkańców;  

2) wyjaśnia, na czym polegają zasady decentralizacji i pomocniczości; odnosi je do przy-

kładów z życia własnego regionu i miejscowości. 

17. Gmina jako wspólnota mieszkańców. Zdający: 

1) wymienia najważniejsze zadania samorządu gminnego i wykazuje, jak odnosi się to do 

jego codziennego życia;  

2) przedstawia sposób wybierania i działania władz gminy, w tym podejmowania decyzji 

w sprawie budżetu;  

3) pisze podanie, krótki list w sprawie publicznej i wypełnia prosty druk urzędowy;  

4) odwiedza urząd gminy i dowiaduje się, w jakim wydziale można załatwić wybrane 

sprawy.  

18. Samorząd powiatowy i wojewódzki. Zdający: 

1) przedstawia sposób wybierania samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz ich 

przykładowe zadania;  

2) porównuje – na wybranych przykładach – zakres działania samorządu wojewódzkiego 

z zakresem działania wojewody. 

19. Relacje Polski z innymi państwami. Zdający: 

1) przedstawia najważniejsze kierunki polskiej polityki zagranicznej (stosunki z pań-

stwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi, relacje z sąsiadami);  

2) charakteryzuje politykę obronną Polski; członkostwo w NATO, udział w międzynaro-

dowych misjach pokojowych i operacjach militarnych;  

3) wyjaśnia, czym się zajmują ambasady i konsulaty.  

20. Integracja europejska. Zdający: 

1) przedstawia cele i etapy integracji europejskiej (traktaty rzymskie, traktaty z Maastricht, 

Nicei, Lizbony); 
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2) wyjaśnia, jak w Unii Europejskiej realizowane są zasady pomocniczości i solidarności;  

3) wyjaśnia, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie unijnym i na co są przeznaczane;  

4) wskazuje na mapie członków Unii Europejskiej i uzasadnia swoją opinię na temat jej 

dalszej integracji i rozszerzania. 

21. Polska w Unii Europejskiej. Zdający: 

1) wyszukuje informacje na temat korzystania ze środków unijnych przez polskich obywa-

teli, przedsiębiorstwa i instytucje; 

2) formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo 

w Unii Europejskiej, odwołując się do przykładów z własnego otoczenia i całego kraju.  

22. Współpraca i konflikty międzynarodowe. Zdający: 

1) wskazuje na mapie miejsca najpoważniejszych konfliktów międzynarodowych; omawia 

przebieg i próby rozwiązania jednego z nich. 

23. Problemy współczesnego świata. Zdający: 

1) porównuje sytuację w państwach globalnego Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na 

przykładach, na czym polega ich współzależność; 

2) uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej i angażuje się (w miarę swoich możliwości) 

w działania instytucji (także pozarządowych), które ją prowadzą;  

3) ocenia sytuację imigrantów i uchodźców we współczesnym świecie;  

4) wyjaśnia, co to jest terroryzm i w jaki sposób próbuje się go zwalczać.  

24. Gospodarka rynkowa. Zdający: 

1) przedstawia podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) 

i związki między nimi; 

2) charakteryzuje gospodarkę rynkową (prywatna własność, swoboda gospodarowania, 

konkurencja, dążenie do zysku, przedsiębiorczość);  

3) wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz ceny jako regulatora rynku; analizuje 

rynek wybranego produktu i wybranej usługi. 

25. Gospodarstwo domowe. Zdający: 

1) wyjaśnia na przykładach, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe;  

2) wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego; układa jego budżet; 

3) wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić. 

26. Pieniądz i banki. Zdający: 

1) przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej;  
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2) wyjaśnia, czym zajmują się: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartoś-

ciowych. 

27. Gospodarka w skali państwa. Zdający: 

1) wyjaśnia terminy: produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy, inflacja, recesja; inter-

pretuje dane statystyczne na ten temat; 

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. 

28. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Zdający: 

1) wyjaśnia, na czym polega prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej;  

2) przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika; wyjaśnia, czemu służą ubez-

pieczenia społeczne i zdrowotne.  

29. Wybór szkoły i zawodu. Zdający: 

1) wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce; oce-

nia jego skutki.  

30. Etyka w życiu gospodarczym. Zdający: 

1) przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się kierować pracownicy i pracodawcy; 

wyjaśnia, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu;  

2) podaje przykłady zjawisk z szarej strefy w gospodarce i poddaje je ocenie.  

 

 

IV etap edukacyjny (poziom podstawowy i rozszerzony) 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Zdający znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie 

obywateli; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach na różnych forach publicznych 

i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy; gromadzi i wykorzystuje informacje potrze-

bne do zaplanowania dalszej nauki i kariery zawodowej. 
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II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. 

Zdający rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiąza-

nia. 

III. Współdziałanie w sprawach publicznych. 

Zdający współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie 

korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego; 

zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy. 

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. 

Zdający wyjaśnia znaczenie prawa dla funkcjonowania demokratycznego państwa i rozpoznaje 

przypadki jego łamania. 

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zdający opisuje sposób i zakres działania organów władzy sądowniczej oraz organów ścigania  

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

VI. Znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony. 

Zdający wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie,  

jak można je chronić. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

1. Młody obywatel w urzędzie. Zdający: 

1) wyjaśnia, jak nabywa się obywatelstwo polskie i unijne;  

2) ustala, w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, paszport, prawo 

jazdy, jak rejestruje się motocykl i samochód; 

3) podaje formalne warunki, jakie spełnić musi obywatel, by wziąć udział w wyborach; 

4) uzyskuje informację publiczną na zadany temat w odpowiednim urzędzie;  

5) wyjaśnia, co może zrobić obywatel, gdy nie zgadza się z decyzją urzędu;  

6) sporządza urzędowy wniosek, skargę i odwołanie. 

2. Prawo i sądy. Zdający: 

1) wyjaśnia, co to jest prawo i czym różnią się normy prawne od norm religijnych, 

moralnych i obyczajowych; 
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2) wymienia podstawowe zasady prawa (prawo nie działa wstecz, domniemanie niewin-

ności, nie ma winy bez prawa, nieznajomość prawa szkodzi) i wyjaśnia konsekwencje 

ich łamania; 

3) wymienia źródła prawa; znajduje wskazany akt prawny i interpretuje proste przepisy 

prawne; 

4) wyjaśnia różnice między prawem cywilnym, karnym i administracyjnym; wskazuje, 

w jakim kodeksie można znaleźć przepisy dotyczące konkretnej sprawy;  

5) uzasadnia potrzebę niezależności i niezawisłości sędziów;  

6) przedstawia uczestników i przebieg procesu sądowego: cywilnego i karnego; uzasadnia 

znaczenie mediacji. 

3. Bezpieczeństwo. Zdający: 

1) charakteryzuje najważniejsze zadania prokuratury i policji;  

2) przedstawia uprawnienia policjantów i innych służb porządkowych; rozpoznaje prze-

jawy ich naruszania;  

3) przedstawia przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papie rosów 

i narkotyków i wskazuje na konsekwencje ich łamania. 

4. Edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej. Zdający: 

1) omawia na wybranych przykładach zasady przyjmowania na uczelnie; 

2) wyjaśnia, co wynika z wejścia Polski do strefy Schengen; zna zasady bezpiecznego 

podróżowania po Europie i świecie (unikanie ryzyka, postępowanie w razie kradzieży 

lub wypadku, możliwości uzyskania pomocy, w tym opieki zdrowotnej); 

3) wyjaśnia, jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie, jakie umowy mogą zawierać 

i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów.  

5. Prawa człowieka. Zdający: 

1) przedstawia krótko historię praw człowieka i ich generacje; wymienia najważniejsze 

dokumenty z tym związane;  

2) wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one 

powszechne, przyrodzone i niezbywalne;  

3) podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Euro-

pejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka;  

4) bierze udział w debacie klasowej, szkolnej lub internetowej na temat wolności słowa lub 

innych praw i wolności;  
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5) wyjaśnia, na czym polegają: prawo do prywatności, w tym do ochrony danych osobo-

wych i prawa obywatela w kontaktach z mediami.  

6. Ochrona praw i wolności. Zdający: 

1) przedstawia główne środki ochrony praw i wolności w Polsce;  

2) opisuje sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; 

pisze prostą skargę do jednego z nich (według wzoru);  

3) uzasadnia znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;  

4) przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje poza rzą-

dowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwości włącza się w wybrane 

działania (np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów);  

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; 

6) znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa ko-

biet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) i pro-

jektuje działania, które mogą temu zaradzić.  

 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Ogólne wymagania egzaminacyjne 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Zdający znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego, krytycznie je 

analizuje, samodzielnie wyciąga wnioski; wyraża i uzasadnia własne zdanie w wybranych 

sprawach  

w formie ustnej i pisemnej na różnych forach publicznych; przedstawia i uzasadnia poglądy 

odmienne od własnych. 

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. 

Zdający rozpoznaje problemy w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej oraz szuka 

ich rozwiązania; rozumie złożoność problemów społecznych i politycznych; dostrzega perspe-

ktywy różnych uczestników życia publicznego. 
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III. Współdziałanie w sprawach publicznych. 

Zdający współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie 

korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego; 

zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy. 

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. 

Zdający wyjaśnia demokratyczne zasady i procedury oraz stosuje je w codziennym życiu; 

charakteryzuje demokrację na tle innych ustrojów, ocenia działanie instytucji demokra tycznych 

w Polsce i na świecie; ocenia rolę stowarzyszeń i organizacji obywatelskich oraz różnych form 

aktywności obywateli w funkcjonowaniu współczesnej demokracji.  

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zdający opisuje sposób działania władz publicznych i innych podmiotów życia publicznego; 

wykorzystuje swoją wiedzę o zasadach demokracji i ustroju Polski do interpretacji i oceny 

wydarzeń w życiu społecznym i politycznym; przedstawia prawa i obowiązki obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej; rozumie znaczenie prawa i praw człowieka w codziennym życiu 

obywatela oraz rozpoznaje przypadki ich łamania. 

VI. Dostrzeganie współzależności we współczesnym świecie. 

Zdający przedstawia związki między swoim życiem a sytuacją społeczności lokalnej, sytuacją 

Polski, Europy i świata; wyjaśnia złożoność zjawisk społecznych, politycznych, 

ekonomicznych i kulturowych; uwzględnia perspektywę globalną w interpretacji tych zjawisk. 

 

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne 

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) wyjaśnia, co to jest anomia, omawia jej przyczyny i skutki;  

4) omawia na przykładach źródła i mechanizmy konfliktów społecznych oraz sposoby ich 

rozwiązywania. 

  



Strona 212 z 224 

2. Socjalizacja i kontrola społeczna. Zdający: 

1) porównuje modele socjalizacji charakterystyczne dla własnej grupy wiekowej i poko-

lenia rodziców;  

2) opisuje przejawy kontroli społecznej w życiu codziennym;  

3) wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób dochodzi do stygmatyzacji społecznej i jakie 

mogą być jej skutki. 

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;  

3) wyjaśnia znaczenie grup odniesienia pozytywnego i negatywnego w procesie socja-

lizacji; 

4) opisuje swoiste cechy współczesnej rodziny jako grupy społecznej; porównuje i ilustruje 

przykładami różne modele rodziny.  

4. Struktura społeczna. Zdający: 

1) opisuje strukturę klasowo-warstwową polskiego społeczeństwa i swojej społeczności 

lokalnej; 

2) porównuje skalę nierówności społecznych w Polsce i wybranym państwie, wyjaśniając 

związek między nierównościami społecznymi a nierównością szans życiowych;  

3) podaje przykłady i wyjaśnia uwarunkowania pionowej i poziomej ruchliwości  

społecznej;  

4) opisuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz sposoby przeciwdzia łania 

temu zjawisku;  

5) charakteryzuje wybrane problemy życia społecznego w Polsce (w tym sytuację młodych 

ludzi); rozważa możliwości ich rozwiązania.  

5. Zmiana społeczna. Zdający: 

1) charakteryzuje historyczne formy organizacji społeczeństwa (pierwotne, tradycyjne, 

przemysłowe, postindustrialne);  

2) omawia cechy współczesnego społeczeństwa zachodniego (otwarte, postindustrialne, 

konsumpcyjne, masowe, informacyjne);  

3) analizuje sposoby adaptacji do zmiany społecznej na podstawie własnych obserwacji 

i tekstów kultury;  

4) przedstawia i ocenia dwie drogi zmiany społecznej: rewolucję i reformę;  
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5) charakteryzuje wybrany ruch społeczny, np.: Solidarność, ruch niepodległościowy  

non-violence Mahatmy Gandhiego, ruch praw obywatelskich Martina L. Kinga, ruch na 

rzecz ochrony środowiska naturalnego, ruch emancypacji kobiet.  

6. Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe. Zdający: 

1) przedstawia dwie koncepcje narodu: etniczno-kulturową i polityczną;  

2) omawia czynniki sprzyjające asymilacji oraz służące zachowaniu tożsamości  

narodowej;  

3) charakteryzuje postawy współczesnych Polaków wobec ojczyzny i narodu;  

4) charakteryzuje mniejszości narodowe, etniczne i grupy imigrantów żyjące w Polsce 

(liczebność, historia, kultura, religia itp.); wymienia prawa, które im przysługują.  

7. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie. Zdający: 

1) porównuje różne modele polityki wybranych państw wobec mniejszości narodowych 

i imigrantów;  

2) wyjaśnia, dlaczego w Europie integracja imigrantów z państw pozaeuropejskich rodzi 

trudności; ocenia sytuację imigrantów w Polsce;  

3) omawia na przykładach przyczyny i sposoby rozwiązywania długotrwałych konfliktów 

między narodami;  

4) omawia przyczyny i skutki konfliktów społecznych w państwach Afryki, Azji, Ameryki 

Południowej i Środkowej.  

8. Kultura i pluralizm kulturowy. Zdający: 

1) wskazuje specyficzne cechy kultury wysokiej, masowej, narodowej i ludowej;  

2) rozpoznaje najważniejsze cechy kultury wskazanej społeczności;  

3) określa znaczenie religii w polskiej kulturze; charakteryzuje religijność współczesnych 

Polaków;  

4) ocenia wpływ kontrkultury na życie społeczne;  

5) wyjaśnia, na czym polega i skąd się bierze pluralizm kulturowy współczesnego społe-

czeństwa; analizuje konsekwencje tego zjawiska;  

6) rozróżnia tolerancję od akceptacji; ocenia ich znaczenie dla życia społecznego;  

7) charakteryzuje subkultury młodzieżowe w Polsce i Europie.  

9. Współczesne spory światopoglądowe. Zdający: 

1) rozpatruje argumenty przemawiające za swobodą prowadzenia badań genetycznych 

oraz ich prawnym zakazem; 

2) rozważa racje stron sporów o dopuszczalność aborcji i eutanazji; 
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3) uzasadnia traktowanie kary jako odpłaty lub jako sposobu resocjalizacji; formułuje 

własne stanowisko w tej sprawie; 

4) rozważa argumenty i kontrargumenty stron sporu o przyznanie mniejszościom seksual-

nym takich samych praw, jakie mają osoby heteroseksualne;  

5) rozpatruje racje stron innych aktualnych sporów światopoglądowych i formułuje swoje 

stanowisko w danej sprawie.  

10. Edukacja w XXI w. Zdający: 

1) przedstawia rolę szkoły i edukacji nieformalnej we współczesnym społeczeństwie infor-

macyjnym. 

11. Obywatel i obywatelstwo. Zdający: 

1) wymienia konstytucyjne obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; uzasadnia 

znaczenie postaw i cnót obywatelskich (troska o dobro wspólne, odpowiedzialność, 

aktywność, solidarność, odwaga cywilna, roztropność, tolerancja);  

2) wyjaśnia, na czym polega nieposłuszeństwo obywatelskie i jakie niesie ze sobą dyle-

maty; podaje jego historyczne i współczesne przykłady.  

12. Społeczeństwo obywatelskie. Zdający: 

1) wymienia podmioty społeczeństwa obywatelskiego;  

2) wyjaśnia, jak powstaje i jakie znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego ma kapitał 

społeczny (zaufanie, sieci współpracy i system efektywnych norm);  

3) opisuje formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, regionu, państwa 

oraz na poziomie globalnym; w miarę możliwości uczestniczy w wybranym działaniu;  

4) uzasadnia znaczenie swobody zrzeszania się dla jakości życia publicznego;  

5) przedstawia zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji 

pożytku publicznego w Polsce. 

13. Opinia publiczna. Zdający: 

1) wyjaśnia, jak kształtuje się opinia publiczna i jakie są sposoby jej wyrażania;  

2) wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne;  

3) odczytuje i interpretuje tabele i wykresy prezentujące wyniki badania opinii publicznej;  

4) analizuje wybraną kampanię społeczną z punktu widzenia jej celów, sposobów realizacji 

i skuteczności. 
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14. Środki masowego przekazu. Zdający: 

1) opisuje funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym (na wybra-

nych przykładach); 

2) uzasadnia znaczenie niezależności i pluralizmu mediów; ocenia skutki ich ograniczania;  

3) wyjaśnia, jakimi zasadami etycznymi powinny się kierować media i ocenia przykłady 

kontrowersyjnych działań dziennikarzy i mediów;  

4) wyjaśnia, na czym polega zasada wolności słowa, i wskazuje na przypadki jej nadużycia;  

5) krytycznie analizuje przekazy medialne, oceniając ich wiarygodność i bezstronność oraz 

odróżniając informacje od komentarzy; 

6) ocenia zasoby Internetu z punktu widzenia rzetelności i wiarygodności informacyjnej; 

świadomie i krytycznie odbiera zawarte w nich treści.  

15. Demokracja – zasady i procedury. Zdający: 

1) opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji; podaje różne sposoby 

rozumienia wolności, równości i sprawiedliwości;  

2) rozważa, w jakim stopniu demokracja sprzyja pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów;  

3) charakteryzuje główne fazy kształtowania się systemu demokratycznego;  

4) opisuje polskie tradycje demokratyczne (parlamentaryzm I Rzeczypospolitej, Konsty-

tucja 3 maja, II Rzeczpospolita);  

5) wyjaśnia, jak są przeprowadzane i jaką rolę odgrywają wybory we współczesnej 

demokracji;  

6) wyjaśnia, czym jest referendum; rozważa, jak we współczesnym państwie można 

realizować inne formy demokracji bezpośredniej;  

7) rozpoznaje przejawy łamania zasad i procedur demokratycznych w życiu publicznym – 

w państwie, społeczności lokalnej i życiu szkoły.  

16. Polityka, ideologie, doktryny i programy polityczne. Zdający: 

1) charakteryzuje kulturę polityczną współczesnej Polski (normy, formy komunikacji, 

poziom partycypacji, natężenie konfliktów);  

2) analizuje wybrane konflikty wartości i interesów ujawniające się w debacie publicznej 

w Polsce;  

3) opisuje przebieg debaty publicznej na wybrany temat, korzystając z różnych źródeł 

informacji; ocenia jakość argumentacji jej stron, formułuje własne stanowisko; 

4) charakteryzuje ideologie totalitarne (komunizm, nazizm), odwołując się do przykładów 

historycznych;  
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5) charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne (chrześcijańska demo-

kracja, konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, socjaldemokracja, socjalizm);  

6) przeprowadza krytyczną analizę programów i innych materiałów wyborczych partii 

politycznych, ze względu na zawartość merytoryczną i formę przekazu. 

17. Systemy partyjne. Zdający: 

1) charakteryzuje system monopartyjny, dwupartyjny i wielopartyjny;  

2) porównuje funkcje partii politycznych w państwach demokratycznych i niedemokra-

tycznych;  

3) przedstawia system partyjny wybranego przez siebie państwa (do wyboru spośród Wiel-

kiej Brytanii, Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych) na podstawie samodzielnie 

zebranych wiadomości;  

4) opisuje podstawowe zasady ordynacji większościowej i proporcjonalnej w powiązaniu 

z systemem dwupartyjnym i wielopartyjnym; 

5) wyjaśnia znaczenie progu wyborczego dla reprezentatywności wyborów i tworzenia 

rządzącej koalicji; 

6) analizuje argumenty na rzecz ordynacji większościowej i proporcjonalnej.  

18. Instytucja państwa. Zdający: 

1) wyjaśnia na przykładach relacje między narodem a państwem;  

2) charakteryzuje zjawisko legitymizacji władzy, odnosząc teorię Maxa Webera do histo-

rycznych i współczesnych przykładów;  

3) opisuje najważniejsze teorie genezy państwa (Arystotelesa, teistyczna, umowy społecz-

nej, podboju, marksistowska);  

4) odróżnia suwerenność zewnętrzną od suwerenności wewnętrznej.  

19. Modele ustrojowe państw demokratycznych. Zdający: 

1) podaje cechy charakterystyczne różnych modeli ustrojowych państw demokra tycznych; 

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 infor-

macji;  

3) przedstawia zasady odpowiedzialności konstytucyjnej i politycznej; wskazuje, kto im 

podlega;  

4) omawia przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące relacji państwo 

-Kościół; podaje najważniejsze postanowienia konkordatu. 
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20. Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym. Zdający: 

1) wymienia i ilustruje przykładami funkcje władzy ustawodawczej;  

2) zarysowuje główne funkcje izby wyższej i niższej parlamentów w wybranych 

państwach (w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech); podaje 

przykłady państw z parlamentem jednoizbowym;  

3) ocenia zasadność immunitetu parlamentarnego; odróżnia jego formy (immunitet for-

malny, materialny);  

4) wyjaśnia terminy: sesja plenarna, komisja parlamentarna, kworum, interpelacja, zapy-

tanie poselskie;  

5) opisuje mechanizm tworzenia koalicji rządowej; wyjaśnia rolę opozycji w pracy 

parlamentu.  

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);  

2) charakteryzuje kompetencje rządu w państwie demokratycznym i relacje między rządem 

a głową państwa.  

22. Współczesna demokracja w Polsce i na świecie – problemy i zagrożenia. Zdający: 

1) rozpoznaje przejawy populizmu i wyjaśnia, dlaczego stanowi on zagrożenie dla demo-

kracji;  

2) omawia na przykładach patologie życia publicznego (np. korupcja, nepotyzm, 

klientelizm) i wyjaśnia, dlaczego wpływają one destrukcyjnie na życie publiczne;  

3) wyjaśnia, dlaczego tak wielu obywateli nie uczestniczy w życiu politycznym, i przed-

stawia sposoby zwiększania poziomu partycypacji;  

4) przedstawia sposoby, jakimi partie polityczne walczą o elektorat, i ocenia te działania 

według standardów demokracji;  

5) wyjaśnia, jaką rolę w państwie demokratycznym pełnią ruchy obywatelskiego sprze-

ciwu i emancypacji.  

23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający: 

1) przedstawia konstytucyjne zasady ustroju państwa;  

2) wyjaśnia relację między prawem międzynarodowym (w tym unijnym) a prawem krajo-

wym;  

3) omawia postanowienia dotyczące rodzajów stanów nadzwyczajnych i warunków ich 

wprowadzania;  
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4) przedstawia procedurę zmiany Konstytucji.  

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;  

2) określa sytuacje, w jakich może dojść do skrócenia kadencji Sejmu;  

3) podaje przykłady stosowania w procedurze legislacyjnej polskiego parlamentu więk-

szości zwykłej, bezwzględnej i kwalifikowanej;  

4) wyjaśnia szczególny charakter procedury uchwalania ustawy budżetowej.  

25. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający: 

1) określa główne kompetencje prezydenta w relacjach z parlamentem, rządem, władzą 

sądowniczą, a także sposób sprawowania władzy w zakresie bezpieczeństwa państwa 

i polityki zagranicznej;  

2) wyjaśnia różnice między ordynacjami wyborów parlamentarnych i prezydenckich 

w Polsce;  

3) wyjaśnia, w jakich okolicznościach prezydent może być zawieszony lub usunięty 

z urzędu.  

26. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający: 

1) przedstawia konstytucyjne procedury powoływania i odwoływania rządu, zmiany rządu 

i zmiany ministrów;  

2) porównuje sytuację rządów mniejszościowych i większościowych ze względu na moż-

liwości działania;  

3) rozpoznaje urzędy należące do administracji rządowej; określa kompetencje i procedurę 

powoływania wojewody; 

4) wyjaśnia, podając przykłady, czym zajmuje się administracja zespolona i niezespolona;  

5) ocenia funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce. 

27. Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego. Zdający: 

1) omawia kompetencje Najwyższej Izby Kontroli i ocenia jej znaczenie dla funkcjonowa-

nia instytucji publicznych; 

2) przedstawia uprawnienia i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich;   

3) opisuje procedurę lustracyjną i wskazuje kategorie osób, które jej podlegają;  

4) odwołując się do wybranych przykładów, charakteryzuje zadania Instytutu Pamięci 

Narodowej; 



Strona 219 z 224 

5) wymienia podstawowe zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Kontroli Elektronicznej.  

28. Samorząd terytorialny w Polsce. Zdający: 

1) omawia formy demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w samorządach teryto-

rialnych; opisuje instytucję referendum lokalnego; 

2) przedstawia zadania i kompetencje samorządu gminnego, powiatowego i wojewódz-

kiego;  

3) wyjaśnia, jakie są źródła dochodów samorządów (dochody własne, dotacje, subwencje) 

i jak jest uchwalany budżet gminy;  

4) opisuje uprawnienia nadzorcze premiera i wojewody wobec samorządów terytorialnych.  

29. Prawo. Zdający: 

1) wyjaśnia zasady hierarchiczności, spójności i zupełności w systemie prawnym;  

2) rozpoznaje rodzaje prawa (międzynarodowe, krajowe, miejscowe; prywatne, publiczne; 

materialne, formalne; cywilne, karne, administracyjne);  

3) rozróżnia źródła, z których wywodzą się normy w różnych systemach prawnych (prawo: 

zwyczajowe, precedensowe, religijne, pozytywne).  

30. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Zdający: 

1) opisuje źródła prawa w Polsce oraz hierarchię aktów prawnych;  

2) wyjaśnia, na czym polega praworządność i jakie zasady oraz instytucje stoją na jej 

straży;  

3) wskazuje gałęzie prawa i kodeksy, w których szukać należy odpowiednich przepisów;  

4) wyjaśnia, w jaki sposób realizuje się w Polsce zasadę niezależności sądów i niezawis-

łości sędziego;  

5) przedstawia różnicę między sędziami a ławnikami.  

31. Sądy i Trybunały. Zdający: 

1) przedstawia sposób powoływania i zadania Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytu-

cyjnego i Trybunału Stanu;  

2) omawia sposób działania Trybunału Konstytucyjnego, odwołując się do przykładów 

rozstrzygniętych przez niego spraw; ocenia znaczenie skargi konstytucyjnej dla fun-

kcjonowania państwa prawa;  

3) przedstawia strukturę sądownictwa w Polsce i wyjaśnia, jaką rolę odgrywają w niej Sąd 

Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa.  
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32. Prawo cywilne i rodzinne. Zdający: 

1) rozpoznaje sprawy regulowane przez prawo cywilne: rzeczowe, zobowiązań, rodzinne, 

spadkowe i handlowe;  

2) stosuje w analizie przypadku podstawowe pojęcia i zasady prawa cywilnego (osoba 

fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych, odpowie-

dzialność cywilna);  

3) opisuje podstawowe zasady postępowania cywilnego (rozpoznawczego: procesowego 

oraz nieprocesowego i egzekucyjnego) oraz sposoby zaskarżania orzeczeń;  

4) analizuje małżeństwo jako instytucję prawną (warunki zawarcia, prawa i obowiązki 

małżonków, wspólnota majątkowa, rozwód, separacja, małżeństwo a konkubinat); 

5) wyjaśnia, na czym polega władza rodzicielska oraz jakie prawa i obowiązki mają dzieci.  

33. Prawo karne. Zdający: 

1) stosuje w analizie przypadku podstawowe pojęcia i zasady prawa karnego (odpowie-

dzialność karna, przestępstwo a wykroczenie, zbrodnia i występek, zasada domniemania 

niewinności);  

2) opisuje przebieg postępowania karnego oraz uczestniczące w nim organy i strony; 

podaje przykłady przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego i prywatnego, wyjaś-

nia rolę oskarżyciela posiłkowego;  

3) przedstawia kary i środki karne obowiązujące w polskim prawie oraz prawa przysłu-

gujące ofierze, oskarżonemu i świadkowi;  

4) podaje zasady wnoszenia apelacji i kasacji w sprawach karnych.  

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 (od-

wołanie, zażalenie, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna 

do Naczelnego Sądu Administracyjnego).  

35. Obywatel wobec prawa. Zdający: 

1) odnajduje w odpowiednim akcie prawnym przepis dotyczący wybranego kazusu 

prawnego i interpretuje go; 
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2) wskazuje, do jakich instytucji i osób można się zwrócić o pomoc prawną w konkretnych 

sytuacjach;  

3) pisze fikcyjny pozew w sprawie cywilnej, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 

i odwołanie od decyzji administracyjnej (według wzorów). 

36. Prawa człowieka. Zdający: 

1) przedstawia ideę oraz historyczny rodowód praw człowieka;  

2) przedstawia argumenty na rzecz uniwersalności praw człowieka i analizuje zastrzeżenia 

formułowane przez jej przeciwników;  

3) rozróżnia prawa i wolności osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, społeczne i kultu-

ralne; wskazuje, do której generacji należą poszczególne prawa; 

4) rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, dlaczego 

dochodzi do łamania praw człowieka na wielką skalę przez reżimy autorytarne. 

37. Ochrona praw człowieka w Polsce. Zdający: 

1) przedstawia prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, wymienia środki i mechanizmy ich ochrony w Polsce;  

2) rozważa dylematy związane z prawami socjalnymi i sposobem ich realizacji przez 

państwo;  

3) odnosi przedstawiane w mediach przypadki naruszenia praw lub wolności w Polsce do 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;  

4) analizuje stan przestrzegania praw mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.  

38. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka. Zdający: 

1) opisuje system ochrony praw człowieka funkcjonujący na mocy Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka oraz Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka Narodów Zjedno-

czonych;  

2) ocenia znaczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dla systemu ochrony 

praw człowieka na świecie;  

3) charakteryzuje systemy ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy oraz Unii 

Europejskiej;  

4) wyjaśnia, jak działa i jakie sprawy rozpatruje Europejski Trybunał Praw Człowieka 

w Strasburgu;  

5) analizuje z punktu widzenia międzynarodowych standardów praw człowieka przypadki 

naruszania praw i wolności w różnych państwach; 
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6) pisze według wzoru skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 

lub Komitetu Praw Człowieka w Genewie. 

39. Polska polityka zagraniczna. Zdający: 

1) charakteryzuje główne kierunki polskiej polityki zagranicznej po 1989 r. i sposoby jej 

prowadzenia (na wybranych przykładach);  

2) wyjaśnia, jaki wpływ na polską politykę zagraniczną ma członkostwo w Unii Euro-

pejskiej. 

40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym. Zdający: 

1) przedstawia podmioty oraz zasady prawa międzynarodowego (zasadę suwerenności, 

wzajemności, pacta sunt servanda);  

2) charakteryzuje na przykładach najczęściej stosowane metody rozwiązywania sporów 

między państwami; 

3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną Północą i globalnym Południem oraz 

mechanizmy i działania, które ją zmniejszają lub powiększają;  

4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności pomiędzy państwami biednymi 

i bogatymi w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii; 

5) wskazuje i wyjaśnia przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie;  

6) rozważa możliwości prowadzenia akcji humanitarnych, współpracy rozwojowej oraz 

interwencji pokojowych na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, oceniając ich 

skuteczność i aspekty moralne; 

7) wymienia konflikty, którym towarzyszy terroryzm; wyjaśnia ich przyczyny oraz 

motywy i sposoby działania terrorystów; opisuje i ocenia strategie zwalczania 

terroryzmu; 

8) przedstawia inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka (w tym dzia łania 

laureatów Pokojowej Nagrody Nobla).  

41. Globalizacja współczesnego świata. Zdający: 

1) przedstawia wieloaspektowy charakter procesów globalizacji (polityka, gospodarka, 

kultura, komunikacja, ekologia);  

2) rozważa racje ruchów ekologicznych i alterglobalistycznych oraz racje ich przeciw-

ników, formułując własne stanowisko w tej sprawie. 

42. Systemy bezpieczeństwa i współpracy. Zdający: 

1) charakteryzuje przemiany, jakie nastąpiły w Europie i na świecie po upadku komu-

nizmu;  
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2) opisuje cele i metody działania ONZ oraz kompetencje jej organów (Zgromadzenie 

Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny, Międzynarodowy Trybunał Spra-

wiedliwości, Rada Gospodarcza i Społeczna);  

3) charakteryzuje krótko działanie następujących organizacji: WHO (Światowa 

Organizacja Zdrowia), ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy), IMF (Między-

narodowy 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), UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci), UNHCR 

(Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców);  

4) wyjaśnia, jak powstało NATO, jakie są jego cele i organy; wymienia najważniejsze 

operacje wojskowe Sojuszu;  

5) wymienia regionalne systemy bezpieczeństwa i współpracy w Euroazji, ocenia ich 

znaczenie dla danego regionu i świata;  

6) ocenia wpływ członkostwa w NATO na pozycję międzynarodową i poziom bezpieczeń-

stwa Polski.  

43. Integracja europejska. Zdający: 

1) omawia genezę i przebieg integracji europejskiej (cele, główne dokumenty i instytucje, 

politycy, fazy integracji);  

2) 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);  

3) wyjaśnia, jak tworzone jest prawo unijne, oraz wymienia najważniejsze postanowienia 

traktatów obowiązujących w Unii Europejskiej;  

4) przedstawia cele, genezę i zasady działania Rady Europy; ocenia jej rolę we współ-

czesnej Europie;  

5) opisuje genezę, cele i sposób działania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie. 
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44. Europa wśród światowych mocarstw. Zdający: 

1) rozróżnia typy ładów światowych (jedno-, dwu- i wielobiegunowy), odwołując się do 

historii XX i XXI w.;  

2) przedstawia na przykładach znaczenie supermocarstw i mocarstw regionalnych dla ładu 

światowego.  

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);  

2) opisuje prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej, 

w tym możliwość skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej;   

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;  

4) wyszukuje informacje o możliwościach podejmowania nauki i pracy w państwach Unii 

Europejskiej, potrafi posługiwać się Europass.  

 

 


