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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

WIEDZA O SPO ECZE STWI ARKUSZ I 

 
Zadanie 1 (0-1 pkt.) 

 B. 

Zadanie 2 (0-1 pkt.) 

 C. 

Zadanie 3 (0-1 pkt.) 

 C. 

Zadanie 4 (0-1 pkt.) 

 D. 

Zadanie 5 (0-1 pkt.) 

 D. 

Zadanie 6 (0-1 pkt.) 

 B. 

 

Zadanie 7 (0-3 pkt. 

 

A. PHARE 

B. ISPA 

C. SAPARD  

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za ka d  poprawn  odpowied . 

 

Zadanie 8 (0-4 pkt.) 

 

Wyja nienie: 

Proces rozwoju miast, wyra aj cy wzrostem liczby miast, powi kszeniem obszarów 

miejskich oraz liczby mieszka ców miast. 

Przyk ady: 

1. Problemy ekologiczne. 

2. Przeludnienie wielkich aglomeracji. 

3. Rozwój przest pczo ci. 

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za wyja nienie i ka dy prawid owy przyk ad. 

 

Zadanie 9 (0-3 pkt.) 

 

Czechy, Niemcy, Rosja. 

 

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za ka de poprawne wskazanie. 

 

Zadanie 10 (0-1 pkt.) 

 C. 

 

Zadanie 11 (0-16 pkt.) 

 

A. Trójpodzia  w adzy. 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za prawid ow  nazw . 

B. 1.  Sejm i Senat, 2.  Prezydent i Rada Ministrów, 3.  s d i trybuna y. 

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za podanie prawid owych nazw, wystarczy 

wymieni  po jednym organie a w trzecim s d. 
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C.  1.   Warunek (zasada) dobrowolno ci i równo ci. 

2. Warunek (zasada) demokratycznego charakteru partii. 

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za podanie prawid owych warunków. 

 

D. Np.: W demokratycznym kraju pracownicy maj  prawo zak adania zwi zków 

zawodowych, gwarantuje to konstytucja. 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za prawid owe wyja nienie. 

E. Np.: 

1.  Odwo ywanie si  do zasad nazizmu. 

2. Odwo ywanie si  do zasad faszyzmu. 

3. Odwo ywanie si  do zasad komunizmu. 

4. Odwo ywanie si  do nienawi ci rasowej. 

5. Propagowanie przemocy w zdobyciu w adzy. 

6. Utajnienie dzia alno ci.  

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za podanie prawid owych przypadków. 

 

F. Np.:  

Decentralizacja w adzy publicznej - to przeniesienie cz ci uprawnie  w adzy 

centralnej na organy ni szych szczebli w okre lonych dziedzinach ycia publicznego, 

ograniczenie lub zniesienie centralizacji. 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za podanie poprawnej definicji. 

 

G. Np.: 

1. Uwzgl dnienie wi zi spo ecznych. 

2. Zapewnienie zdolno ci wykonywania zada  jednostkom terytorialnym.  

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za podanie ka dego z warunków.  

 

Zadanie 12 (0-10 pkt.) 

A. 1.   Litwa. 

2.   S owacja. 

3. Czechy. 

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za podanie prawid owej nazwy ka dego z pa stw. 

 

B. 1.   Rosja. 

2. Bia oru . 

3. Ukraina. 

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za podanie prawid owej nazwy ka dego z pa stw. 

 

C.  – Np.: Rozbudowa sieci autostrad zwi kszy:  

- atrakcyjno  komunikacyjn  Polski, 

- ruchu turystyczny, 

- zaktywizuje kontakty gospodarcze. 

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za ka dy logiczny argument (max 3 pkt.).. 

 

D. Zdaj cy powinien poda  argument uzasadniaj cy rozwój polskiej gospodarki pod 

wp ywem rozbudowy sieci autostrad w kraju. 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt. 
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Zadanie 13 (0-5 pkt.) 

Prawid owo uzupe niony tekst. 

 

 Prezydent Rosji W adymir Putin po zamachu terrorystycznym w Bies anie 1 wrze nia 

2004 roku, zapowiedzia  wzmocnienie w adzy w pa stwie. Mo e to oznacza  ograniczenie 

lub zahamowanie demokratycznych reform w Rosji. Do zorganizowania zamachu przyzna  

si  przywódca czecze skich terrorystów As an Maschadow, który akt terroru uzasadni  walk  

o niepodleg o  Ka kazu (Czeczenii). Zamach zosta  pot piony przez mi dzynarodow  opini  

publiczn , g ównie za to, e jego ofiarami by y dzieci, a obiektem szko a, w której dosz o do 

masakry. 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za trzy  prawid owe uzupe nienia zda  w tek cie, 2 

punkty za cztery, 3 punkty za pi , 4 punkty za sze , 5 punktów za prawid owe 

uzupe nienie tekstu. 

 

Zadanie 14 (0-2 pkt.) 

 

A. Poniewa  wi kszo  spo ecze stwa posiada zbyt niskie dochody, a dochodzenie  

do bogactwa w Polsce jest wynikiem uk adów i cz sto amania prawa, a nie efektem 

uczciwej ci kiej pracy i posiadanych umiej tno ci. 

 

B. W spo ecze stwie obywatelski i pa stwie prawa praca i umiej tno ci powinny decydowa  

o bogactwie i poziomie ycia, poniewa  ta droga zapewnia aby stabilizacj  obywatelowi  

i systematyczny rozwój pa stwu. 

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za prawid owe wyja nienia. 

 

Zadanie 15 (0-15 pkt.) 

 

A. PKB w latach 2003 i 2004 systematycznie rós . W I i II kwartale 2004 roku osi gn  

bardzo wysoki poziom, ponad 6%, co wiadczy o dynamicznym rozwoju polskiej 

gospodarki. 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za prawid owe wyja nienie. 

 

B. Dynamiczny okres rozwoju nast pi  od marca (III) do czerwca (VI) 2004 roku. 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za prawid owe wskazanie. 

 

C. Wzrastaj cy wspó czynnik inwestycji, informuje o pojawieniu si  nowych miejsc pracy, 

to w konsekwencji mo e doprowadzi  do zmniejszenia bezrobocia w Polsce. gdy wzrasta, 

mo e w istotny sposób wp yn  na spadek bezrobocia w Polsce.  

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za prawid owe wskazanie wspó czynnika i 1 punkt za 

wyja nienie jego wp ywu na bezrobocie w Polsce. 

 

D. Np.: 

1.  Wzrastaj cy PKB wiadczy o dobrej koniunkturze w gospodarce. 

2. Wzrastaj ca konsumpcja podkre la dobr  sytuacj  materialn  obywateli. 

3. Inwestycje potwierdzaj  rozwój i stabilizacj  gospodarcz . 

4. Eksport wzmacnia bud et. 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za ka dy prawid owy wniosek. 
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E. 1.   PKB. 

2. Wzrost inwestycji. 

3. Wzrost eksportu. 

4. Konsumpcja indywidualna. 

Uwaga: Przyznaje si  po 1 punkcie za prawid owe mieszczenie wska ników. 

 

F. W I kwartale 2003 roku. 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za prawid owe wskazanie. 

 

G. PKB wzrós  o 6,3% 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za prawid owe wskazanie. 

 

H. Np.: PKB - to jeden z wska ników ilustruj cych stan gospodarki danego kraju. 

Uwaga: Przyznaje si  1 punkt za prawid ow  definicj . 

 

Zadanie 16 (0-15 pkt.) 

Do oceny listu nale y zastosowa  nast puj ce kryteria: 

 

1. Zastosowanie formalnych wyró ników listu (data, zwrot do adresata, podpis)  3 pkt. 

2. Jasno sformu owane stanowisko.        1 pkt. 

3. W a ciwe wykorzystanie róde  informacji.      2 pkt. 

4.   Krytyka argumentów zwolenników budowy.      3 pkt. 

5.   Podanie argumentów przeciwko budowie.      3 pkt. 

6.   Umiej tno  przekonywania (s ownictwo, zwroty, si a przekonania).   1 pkt. 

7.   Kompozycja, logiczno  wypowiedzi, j zyk.      2 pkt. 
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