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Za da nie Ocze ki wa ne od po wie dzi Za sa dy przy zna wa nia
punk tów

Punk ty 
za za da nie

1. d 1 pkt

2. a 1 pkt

3. a 1 pkt

4. c 1 pkt

5. a –3, b – 2, c – 1, d – 5 1 pkt za wszyst kie pra -
wid∏owe od po wie dzi

1 pkt

6. A. Fa∏sz, B. Praw da, C. Prawda 1 pkt za wszyst kie pra-
wid∏owe od po wie dzi

1 pkt

7. 1. Izba Re pre zen tan tów, 2. Senat, 3. Sàd Naj wy˝ szy 1 pkt za wszyst kie pra -
wid∏owe od po wie dzi

1 pkt

8. A. Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa a) 1 pkt za pra wid∏owà
nazw´

2 pkt

B. so cja lizm (re al ny), ew. ustrój komunistyczny b) 1 pkt za pra wid∏owà
od po wiedê

9. emi gra cja – wy jazd z kra ju oj czy ste go do in ne go
paƒ stwa
imi gra cja – nap∏yw lud noÊci ob cej do ja kie goÊ paƒ -
stwa w ce lu osie dle nia si´ w nim 

1 pkt za pra wid∏owe
wska za nie ró˝ ni cy
mi´dzy poj´ cia mi

1 pkt

10. A – 1, B – 5, C – 3, D – 4 1 pkt za wszyst kie pra-
wid∏owe od po wie dzi

1 pkt

11. Par ty ku la ryzm – dba nie o w∏asne in te re sy z po mi -
ni´ ciem in te re su ogó∏u (fa wo ry zo wa nie okreÊlo -
nych re gio nów kra ju lub grup spo∏ecz nych, kosz -
tem resz ty spo∏eczeƒ stwa)

1 pkt za po da nie poj´ -
cia i 1 pkt za wy jaÊnie -
nie.

2 pkt

12. A. Sche mat 1: A. Le wi ca i De mo kra ci, B. Pol skie
Stron nic two Lu do we, C. Plat for ma Oby wa tel ska,
D. Pra wo i Spra wie dli woÊç 
Sche mat 2: A. Plat for ma Oby wa tel ska, B. Pra wo
i Spra wie dli woÊç

po 1 pkt za w∏aÊci we
wpi sa nie pe∏ nych nazw
wszyst kich par tii po li -
tycz nych na ka˝dym
ze sche ma tów

4 pkt

B. za pis o 5-pro cen to wym pro gu wy bor czym
do Sej mu dla par tii po li tycz nych 
za pis o 8-pro cen to wym pro gu wy bor czym dla ko -
ali cji po li tycz nych 
za pis o bra ku pro gu wy bor cze go dla ugru po waƒ
mniej szoÊci na ro do wych

1 pkt za wy mie nie nie
wszyst kich za sad

C. do Sej mu wy bo ry sà pro por cjo nal ne, a do Se na -
tu wi´kszoÊcio we

1 pkt za po da nie ró˝ -
ni cy 

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

Wie dza o spo ∏e czeƒ stwie
Po ziom rozszerzony
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom rozszerzony

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

13. A) po nie wa˝ oso by nie pe∏ nie ukszta∏ to wa ne emo -
cjo nal nie, psy chicz nie i fi zycz nie nie zbu dujà rów -
no praw ne go zwiàzku ma∏ ̋ eƒ skie go
B) po nie wa˝ by∏oby to bio lo gicz nie nie zgod ne z na-
tu rà cz∏owie ka oraz gro zi∏o ka lec twem i cho ro ba -
mi

po 1 pkt za ka˝dà pra -
wid∏owà od po wiedê

2 pkt

14. – pra wo do ˝ycia 
– za kaz tor tur, nie ludz kie go i po ni˝ajà ce go trak to -

wa nia i ka ra nia
– za kaz nie wol nic twa i pod daƒ stwa, 
– za kaz re tro ak cji pra wa kar ne go (lex re tro non agit)
– za kaz po zba wia nia wol noÊci za d∏ugi 
– pra wo do po sza no wa nia i uzna wa nia wsz´ dzie

oso bo woÊci praw nej
– wol noÊç myÊli i su mie nia

1 pkt za wska za nie
dwóch praw

1 pkt

15. gminny lub miejski oÊrodek pomocy spo∏ecznej 1 pkt za pra wid∏owà
od po wiedê

1 pkt

16. a) oso by do tkni´ te prze mocà:
– po rad nic two w za kre sie prze ciw dzia∏ania

prze mo cy w ro dzi nie
– in ter wen cje w za kre sie prze ciw dzia∏ania

prze mo cy w ro dzi nie
– oÊrod ki wspar cia 
– oÊrod ki in ter wen cji kry zy so wej

b) oso by sto sujà ce prze moc:
– szko le nia ko rek cyj no -edu ka cyj ne 

c) [ca∏e] spo∏eczeƒ stwo:
– ak cje pro mujà ce pod no sze nie Êwia do moÊci

spo∏ecz nej w za kre sie przy czyn i skut ków
prze mo cy w ro dzi nie

1 pkt za w∏aÊci we na -
zwa nie grup docelo-
wych
1 pkt za wy mie nie nie
wszyst kich form

2 pkt

17. A. wzra sta licz ba przest´pstw z ka te go rii prze mo -
cy w ro dzi nie i wzra sta licz ba roz wo dów

1 pkt za wska za nie obu
zja wisk

2 pkt

B. na gan ny sto su nek do ro dzi ny 1 pkt za w∏aÊciwà od -
po wiedê

18. a) 
– wyd∏u˝anie urlo pu ma cie rzyƒ skie go
– upo wszech nia nie urlo pów wy cho waw czych
– kon ty nu owa nie ubez pie cze nia eme ry tal ne go

na urlo pie ma cie rzyƒ skim i wy cho waw czym
– wpro wa dza nie po dat ko wych ulg pro ro dzin nych
– wpro wa dza nie Êwiad czeƒ ro dzin nych
b) 
– upo wszech nia nie za trud nie nia w nie pe∏ nym wy -

mia rze go dzin
– upo wszech nia nie pra cy w do mu
– upo wszech nia nie „kon trak tów opie kuƒ czych”
– upo wszech nia nie us∏ug opie kuƒ czych (˝∏ob ki

i przed szko la)

po 1 pkt za wy mie nie -
nie czte rech roz wià zaƒ
dla ka˝ de go mo de lu ro -
dzi ny

2 pkt

19. a) Pol ska, Cze chy, Ru mu nia
b) Szwe cja, Fin lan dia, Da nia

1 pkt za wy mie nie nie
wszyst kich paƒstw

1 pkt

20. – wiel kie aglo me ra cje miej skie
– tra dy cja in te li genc ka
– ni skie bez ro bo cie
– ro dzin ne go spo dar stwa rol ne
– spo∏ecz noÊci bar dziej za sie dzia∏e
– mniej sza licz ba roz wo dów

1 pkt za wy mie nie nie
wszyst kich czyn ni ków

1 pkt
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom rozszerzony

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

– wy˝ sza dziet noÊç ko biet (wi´ cej ro dzeƒ stwa)
– sta ra struk tu ra de mo gra ficz na (obec noÊç dziad -

ków)
– wi´ksze nak∏ady na edu kacj´ sa morzà dów lo kal -

nych

21. a) 
– nie staç ich (na Êlub lub sfor ma li zo wa nie roz wo -

du z po przed nie go zwiàzku)
– ∏atwiej si´ roz staç
– mo˝ na si´ spraw dziç (na wza jem i spraw dziç

swo je po trze by)
– trze ba sta le piel´ gno waç uczu cie 
– nie ma mo˝ li woÊci le ga li za cji zwiàzku ho mo sek -

su al ne go
b)
– gwa ran cja nie za le˝ noÊci
– wspar cie i po czu cie bez pie czeƒ stwa ze stro ny

in nych nie za le˝ nych (miej skie ple mi´)

1 pkt za wy mie nie nie
wszyst kich po wo dów

1 pkt

22. Te mat pierw szy Punk ty za po szcze gól -
ne cz´ Êci za da nia

20 pkt

A. Zdajà cy opi su je mo del tra dy cyj ny 
np.:
– m´˝ czy zna pra cu je, ko bie ta zaj mu je si´ do mem

i wy cho wa niem dzie ci
– m´˝ czy zna zaj mu je si´ spra wa mi urz´ do wy mi,

tech nicz ny mi
– ko bie ta jest go rzej wy edu ko wa na i za le˝ -

na od m´ ̋ a fi nan so wo
– na zwi sko dzie dzi czo ne jest po m´ ̋ u i oj cu
– oj ciec od po wia da za dys cy plin´ w do mu (sto su -

je ka ry fi zycz ne) a mat ka za kon takt emo cjo nal -
ny (chro ni i wspie ra)

– licz ne po tom stwo

0–4 pkt 
(po 1 pkt za ka˝ dy
istot ny ele ment opi su
mo de lu tra dy cyj ne go)

B. Zdajà cy opi su je mo del no wo cze sny 
np.:
– ma∏ ̋ on ko wie sà part ne ra mi i wspól nie po dej -

mujà wa˝ ne de cy zje
– ma∏ ̋ on ko wie dzielà si´ obo wiàzka mi do mo wy -

mi i ra zem wy cho wujà dzie ci – oby dwo je ma∏ -
˝on ków pra cu je i roz wi ja si´ za wo do wo

– ist niejà zwiàzki nie for mal ne (kon ku bi na ty)
– ist niejà ro dzi ny nie pe∏ ne
– „ro dzi na ato mo wa” (2+1)

0 –4 pkt 
(po 1 pkt za ka˝ dy
istot ny ele ment opi su
mo de lu no wo cze sne -
go)

C. Zdajàcy po da je ar gu men ty, któ ry mo del jest
lep szy dla paƒ stwa

lep szy mo del tra dy cyj ny:
np.:
– wi´ cej dzie ci to wi´ cej lu dzi do pra cy i p∏ace nia

po dat ków
– nie ma po trze by two rze nia sie ci ˝∏ob ków

i przed szko li, bo wy cho wa niem najm∏od szych
zaj mu je si´ mat ka

– przy naj mniej mà˝ mo˝e w pe∏ ni poÊwi´ ciç si´
pra cy (nie ma po trze by za gwa ran to wy wa nia
d∏ugich urlo pów wy cho waw czych)

– ro dzi ny tra dy cyj ne wy cho wujà bar dziej zdy scy -
pli no wa ne oso by

0-4 pkt
(po 1 pkt za ka˝ dy ar-
gument udo wad niajà cy
tez´ piszà ce go, któ ry
z mo de li jest lep szy dla
paƒ stwa)
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom rozszerzony

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

lep szy mo del no wo cze sny 
np.:
– dwo je do ros∏ych mo˝e pra co waç i p∏aciç po dat ki
– ak tyw noÊç za wo do wa sprzy ja pod no sze niu

kwa li fi ka cji i ak tyw noÊci spo∏ecz nej i pu blicz nej
– ro dzi ce ak tyw ni za wo do wo wy cho wajà swo je

dzie ci tak, aby na uczy∏y si´ ra dziç sobie w szyb -
ko zmie niajà cym Êwie cie 

– ro dzi ce le piej za bez pieczà przysz∏oÊç mniej licz -
ne mu po tom stwu i zdejmà z paƒ stwa wie le
obo wiàzków po mo cy so cjal nej

D. Zdajàcy po da je ar gu men ty, któ ry mo del jest
lep szy dla cz∏owie ka

lep szy mo del tra dy cyj ny
np.:
– ma∏ ̋ on ko wie nie muszà ro biç wszyst kie go, jest

wy raê ny po dzia∏ ról
– mat ka ma wi´kszy wp∏yw na wy cho wa nie dzie ci

ni˝ in sty tu cja paƒ stwo wa 
– nie trze ba p∏aciç za opiek´ nad dzieç mi, ani tra -

ciç cza su na do jaz dy 
– ta ki mo del ro dzi ny da je wi´ksze po czu cie sta bi -

li za cji dla dzie ci

lep szy mo del no wo cze sny
np.:
– ko bie ta w ta kim zwiàzku ma jed na ko we mo˝ li -

woÊci re ali zo wa nia swo ich am bi cji za wo do wych
jak m´˝ czy zna

– w przy pad ku roz wo du obie stro ny sà bar dziej
przy go to wa ne do ˝ycia na w∏asnà r´ k´ (wi´ksza
sa mo dziel noÊç)

– dzi´ ki te mu, ˝e obo je ro dzi ców pra cu je, ro dzi -
na ma wi´kszy do chód i mo˝e w wi´kszym
stop niu re ali zo waç swo je po trze by

– mo del no wo cze sny da je szan se na zró˝ ni co wa -
ne for my zwiàzków w za le˝ noÊci od in dy wi du al -
nych upodo baƒ

0–4 pkt 
(po 1 pkt za ka˝ dy ar -
gu ment udo wad niajà cy
tez´ piszà ce go, któ ry
z mo de li jest lep szy dla
cz∏owie ka)

E. Zdajà cy wy ko rzy stu je dwa ma te ria∏y êród∏owe 0 –2 pkt

F. Pra ca spój na kom po zy cyj nie 0–1 pkt

G. Sto so wa nie w∏aÊci wej ter mi no lo gii 0–1 pkt

Te mat dru gi Punk ty za po szcze gól -
ne cz´ Êci za da nia

20 pkt

A. Zdajà cy wska zu je i opi su je za gro˝enia
np.:
– prze moc w ro dzi nie
– al ko ho lizm
– bie da
– bez ro bo cie
– roz wo dy 

0–4 pkt
(po 1 pkt za wska za nie
i opi sa nie za gro˝enia)
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom rozszerzony

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

B. Zdajà cy wska zu je i opi su je wy zwa nia
np.:
– go dze nie pra cy za wo do wej i obo wiàzków do -

mo wych i wy cho waw czych
– ko niecz noÊç nie ustan nej edu ka cji ro dzi ców

i dzie ci
– po no sze nie fi nan so wych kosz tów utrzy ma nia

star sze go po ko le nia 
– za pew nia nie co raz wy˝ szych i kosz tow niej szych

po trzeb cz∏on ków ro dzi ny
– umo˝ li wia nie ma∏ ̋ on kom re ali za cji w∏asnych

pa sji i za in te re so waƒ

0–4 pkt 
(po 1 pkt za wska za nie
i opi sa nie wy zwa nia)

C. Po da je przyk∏ady po mo cy ze stro ny paƒ stwa
np.:
– po dat ko we ulgi pro ro dzin ne
– ró˝ no rod na po moc so cjal na
– u∏atwie nia w po zy ska niu miesz kaƒ
– po moc psy cho lo gicz na i praw na
– wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych dzie ci

0–4 pkt
(po 1 pkt za ka˝ dy
przyk∏ad po mo cy ze
stro ny paƒ stwa)

D. Po da je przyk∏ady po mo cy ze stro ny spo∏eczeƒ -
stwa
np.:
– dzia∏al noÊç cha ry ta tyw na na rzecz ubo gich
– wspie ra nie emo cjo nal ne ro dzin ze stro ny

zwiàzków wy zna nio wych
– wo lon ta riat na rzecz osób po trze bujà cych (nie -

pe∏ no spraw ni, cho rzy, sta rzy)
– po moc sà siedz ka (w∏aÊci wie ro zu mia ne za in te -

re so wa nie sà sia dów sy tu acjà ro dzi ny)
– bu do wa nie spo∏ecz nej to le ran cji dla od mien -

nych za cho waƒ i sty lów ˝ycia

0–4 pkt
(po 1 pkt za ka˝ dy
przyk∏ad po mo cy ze
stro ny spo∏eczeƒ stwa)

E. Zdajà cy wy ko rzy stu je dwa ma te ria∏y êród∏owe 0–2 pkt

F. Pra ca spój na kom po zy cyj nie 0–1 pkt

G. Sto so wa nie w∏aÊci wej ter mi no lo gii 0–1 pkt


