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Mo de le od po wie dzi do przyk∏adowego ar ku sza egzaminacyjnego

Wie dza o spo ∏e czeƒ stwie
Po ziom podstawowy

Zadanie Oczekiwana odpowiedê
Zasady przyznawania

punktów
Punkty za

zadanie

1. d 1 pkt za pra wid∏owà od po wiedê 1 pkt

2. a 1 pkt za prawid∏owà odpowiedê 1 pkt

3. Zgromadzenie Narodowe 1 pkt za prawid∏owà odpowiedê 1 pkt

4. szowinizm 1 pkt za prawid∏owà odpowiedê 1 pkt

5. A. Euro 2012 Mistrzostwa Europy w pi∏ce
no˝nej

1 pkt za prawid∏owà odpowiedê 5 pkt

B. Ukraina 1 pkt za prawid∏owà odpowiedê

C.
1. roz bu do wa in fra struk tu ry kra ju
2. ko rzyÊci fi nan so we dla paƒstwa pol -
skie go
3. wzrost za in te re so wa nia Polskà na are -
nie mi´dzy na ro do wej

Po 1 pkt za ka˝dy skutek

6. 1) 100 000
2) Sejm RP

Po 1 pkt za ka˝dà prawid∏owà
odpowiedê

2 pkt

7. A. struktura klasowa
B. struktura warstwowa
C. struktura demograficzna

Po 1 pkt za ka˝dy rodzaj 3 pkt

8. a) 2, b) 1, c) 1, d) 1, e) 2 Po 1 pkt za ka˝de prawid∏owe
przyporzàdkowanie

5 pkt

9. A. pionowa
B. pozioma

Po 1 pkt za ka˝dà prawid∏owà
odpowiedê

2 pkt

10. UNE SCO – Or ga ni za cja NZ ds. OÊwia ty,
Na uki i Kul tu ry
ILO – Mi´dzy na ro do wa Or ga ni za cja Pra -
cy
IMF – Mi´dzy na ro do wy Fun dusz Wa lu -
to wy
FAO – Or ga ni za cja NZ ds. Wy˝ywie nia
i Rol nic twa

Po 1 pkt za ka˝dà prawid∏owà
odpowiedê

4 pkt
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11. Jasir Arafat
1) Izrael
2) Palestyƒczycy
D˝ochar Dudajew
1) Czeczenia
2) Rosja

Po 1 pkt za ka˝dà stron´ konflik-
tu

4 pkt

12. A) Prawda, B) Fa∏sz, C) Fa∏sz,
D) Prawda, E) Prawda, F) Prawda

Po 1 pkt za ka˝dà prawid∏owà
odpowiedê 

6 pkt

13. Po dzia∏ i rów no wa ga w∏adz
1) au tor: Ka rol Mon te skiusz (John Loc ke)
2) wyjaÊnienie: Podzia∏ w∏adzy na us-
tawodawczà, wykonawczà i sàdowniczà,
które wza jem nie si´ rów no wa˝à i kon tro -
lujà.
Uwa ga: Na le˝y uznaç za po praw ne ka˝de
in ne lo gicz ne wyjaÊnienie.

Su we ren noÊç na ro du
1) au tor: Jan Ja kub Ro us se au
2) wy jaÊnie nie: Kon cep cja, wed∏ug któ rej
na ród ja ko su we ren spra wu je naj wy˝szà
w∏adz´ mi´dzy innymi po przez po dej mo -
wa nie osta tecz nych de cy zji (np. re fe ren -
dum, ini cja ty wa lu do wa, wy bo ry).
Uwa ga: Na le˝y uznaç za po praw ne ka˝de
in ne lo gicz ne wyjaÊnienie.

Po 1 pkt za ka˝de imi´ i na zwi -
sko au to ra
Po 1 pkt za ka˝de wy jaÊnie nie
za sa dy

4 pkt

14. A. 1. Cze chy, 2. W´gry, 3. Ru mu nia,
4. Al ba nia

Po 1 pkt za ka˝de paƒstwo 5 pkt

B. 4 1 pkt za prawid∏owà odpowiedê 

15. 1) a, 2) d, 3) c, 4) b 1 pkt za poprawne uporzàdkowa-
nie

1 pkt

16. Np.:
przyczyna polityczna:
– za co fa nie b´dàce dzie dzic twem daw ne -
go ko lo nia li zmu,
– ma∏o efek tyw ne, sko rum po wa ne rzàdy
przyczyna spo∏eczna:
– mar no tra wie nie po mo cy mi´dzy na ro do -
wej
przyczyna ekonomiczna:
– uza le˝nie nie gospodarcze od bo ga tych
paƒstw, za inte re so wa nych tyl ko np. eks -
plo atacjà bo gactw na tu ral nych.

1 pkt za ka˝dà przyczyn´ 3 pkt
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17. Po 1 pkt za ka˝dà prawid∏owà
odpowiedê

5 pkt

18. 1) powód, 2) pozwany, 3) adwokat,
4) Êwiadek, 5) bieg∏y

Po 1 pkt za ka˝dà prawid∏owà
odpowiedê

5 pkt

19. Szwedzi, W´grzy Po 1 pkt za ka˝de po praw ne
wska za nie 

2 pkt

20. A. Unia Eu ro pej ska
B. Or ga ni za cja Trak ta tu Pó∏noc no atlan -
tyc kie go (Or ga ni za cja Pak tu Pó∏noc no -
atlan tyc kie go, Pakt Pó∏noc no atlan tyc ki)

1 pkt za ka˝dà pe∏nà nazw´ 2 pkt

21. Fakty – 1, 2, 3, 4
Opinie – 5, 6, 7, 8

2 pkt za czte ry fakty, 1 pkt za
dwa fak ty; 2 pkt za czte ry opinie,
1 pkt za dwie opi nie

4 pkt

22. A. korupcja 1 pkt za poprawnà odpowiedê 4 pkt

B. Np.:
– brak za ufa nia oby wa te li do or ga nów
w∏adzy paƒstwo wej,
– za bu rze nia funk cjo no wa nia sys te mu go -
spo dar cze go paƒstwa,
– za bu rze nia funk cjo no wa nia sys te mu po -
li tycz ne go paƒstwa

Po 1 pkt za ka˝dy skutek

23. A. województwo 1 pkt za prawid∏owà odpowiedê 12 pkt

B. Zadania w∏asne, np.: utrzymywanie
dróg, pro wa dze nie szkó∏, zwalczanie
skutków kl´sk ˝ywio∏owych, dba nie
o ochron´ Êro do wi ska na tu ral ne go
Za da nia zle co ne, np.: pro wa dze nie spraw
mel dun ko wych, wy da wa nie do wo dów
oso bi stych, wy da wa nie ze zwo leƒ na od-
bywanie de mon stra cji, pro wa dze nie urz´-
dów sta nu cy wil ne go

Po 1 pkt za ka˝de zadanie

Opis proporcjonalny wi´kszoÊciowy

A. Sys tem, któ ry
sprzy ja ist nie niu sys -
te mu dwu par tyj ne go

x

B. Sys tem, któ ry od -
zwier cie dla zró˝ni co -
wa nie poglàdów

x

C. Sys tem, w któ rym
sto so wa na jest klau -
zu la za po ro wa

x

D. Sys tem, któ ry
wyst´pu je w Pol sce
w wy bo rach do Sej mu

x

E. Sys tem, któ ry
wyst´pu je w Pol sce
w wy bo rach do Se na -
tu

x
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C.
– dochody w∏asne (podatki, op∏aty lokal-
ne),
– subwencje ogólne,
– dotacje celowe.

1 pkt za wy mie nie nie wszyst kich
êró de∏ fi nan so wa nia, 1 pkt za w∏aÊ-
ciwe pod kreÊle nie

D. Paƒstwo uni tar ne (jed no li te) zde cen tra -
li zo wa ne

1 pkt za pra wid∏owà od po wiedê

E. Or gan sta no wiàcy:
– gmi na wiej ska – ra da gmi ny
– gmi na miej ska – ra da mia sta
Or gan wy ko naw czy:
– gmi na wiej ska – wójt
– gmi na miej ska – pre zy dent lub bur mistrz

Po 1 pkt za po da nie ka˝de go or -
ga nu

24. A. Im wi´ksze za in te re so wa nie po li tykà,
tym lep sza oce na sy tu acji mi´dzy na ro do -
wej Pol ski.

1 pkt za prawid∏owà odpowiedê 8 pkt

B. Wi´cej re spon den tów, któ rzy wy ka zu-
jà bar dzo du˝e za in te re so wa nie po li tykà
w porów na niu do tych, któ rzy wca le po li -
tykà si´ nie in te re sujà, uwa˝a, ˝e sy tu acja
mi´dzy na ro do wa Pol ski jest do bra (od po -
wied nio 71% i 32%), na to miast wi´cej re -
spon den tów, któ rzy nie in te re sujà si´ po -
li tykà w porównaniu do tych bardzo za-
interesowanych, uwa˝a, ˝e ta sy tu acja jest
z∏a (od po wied nio 30% i 22%) lub wska zu -
je od po wiedê trud no po wie dzieç (od po -
wied nio 38% i 7%).

1 pkt za wska za nie ka˝dej za le˝-
noÊci, 1 pkt za uza sad nie nie po-
par te da ny mi z ta be li

C. Respondenci w wi´kszoÊci uwa˝ajà,
˝e sytuacja mi´dzynarodowa Polski nie
zmieni∏a si´ w 2006 r. w po rów na niu do
2005 r.

1 pkt za prawid∏owà odpowiedê 

D. Z∏e po strze ga nie po zy cji Pol ski na are -
nie mi´dzy na ro do wej:
1. ule ga nie ste reo ty pom,
2. sk∏on noÊç do „czar no widz twa”,
3. oboj´tny lub ne ga tyw ny sto su nek do
rzàdu,
4. prze ciw ny sto su nek do UE,
5. le wi co we poglàdy po li tycz ne.
Do bre po strze ga nie po zy cji Pol ski na are -
nie mi´dzy na ro do wej:
1. lep sza zna jo moÊç pro ble mów po li tycz -
nych,
2. wy˝szy po ziom wy kszta∏ce nia,
3. po zy tyw ny sto su nek do rzàdu,
4. po zy tyw ny sto su nek do UE,
5. pra wi co we poglàdy po li tycz ne.

2 pkt za 5 czyn ni ków po wo du-
jàcych, ˝e Pol ska jest êle po strze -
ga na na are nie mi´dzy na ro do wej,
1 pkt za 3 ta kie czyn ni ki;
2 pkt za 5 czyn ni ków po wo du-
jàcych, ˝e Pol ska jest do brze po s-
trze ga na na are nie mi´dzy na ro -
do wej, 1 pkt za 3 ta kie czyn ni ki
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25. Do oceny przemówienia nale˝y zastosowaç nast´pujàce kryteria: 10 pkt

A. Zgod noÊç for my z wy po wie dzià ko mu -
ni ka cyjnà (prze mó wie nie).

1 pkt 

B. Przed sta wie nie po zy cji Pol ski w Eu ro -
pie (aspekt po li tycz ny, go spo dar czy, spo-
∏ecz ny).

3 pkt

C. Oce na po zy cji Pol ski w Eu ro pie (aspekt
po li tycz ny, go spo dar czy, spo∏ecz ny).

3 pkt

D. W∏aÊciwe dobranie i wykorzystanie
êróde∏ za war tych w za da niu 24.

2 pkt

E. PoprawnoÊç j´zykowa. 1 pkt 


