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TEST PRZED MATUR� 2007 

MODELE ODPOWIEDZI  

DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO  

Z WIEDZY O SPOŁECZE�STWIE 

ZAKRES ROZSZERZONY 

Zadanie 1. (0–1 pkt) 

C

Zadanie 2. (0–1 pkt) 

C

Zadanie 3. (0–1 pkt) 

1. A 2. B 3. D 4. C 

Zadanie 4. (0–1 pkt) 

Zadanie 5. (0–1 pkt) 

A 
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Zadanie 6. (0–1 pkt) 

F 

F 

F 

F 

P 

Zadanie 7. (0–1 pkt) 

D 

Odp.: Rzeczpospolita Polska jest pa�stwem jednolitym. 

Zadanie 8. (0–1 pkt) 

Dowolne dwa spo�ród podanych poni�ej: 

J�zyk 

Kultura 

�wiadomo�� narodowa 

Terytorium 

Zadanie 9. (0–2 pkt) 

Jeden punkt z wyja�nienie pozytywnych skutków i jeden za wyja�nienie negatywnych 

skutków. W wyja�nieniach musz� si� znale�� co najmniej po dwa skutki. 

Pozytywne skutki: 

Globalizacja przyczynia si� do przyspieszenia rozwoju gospodarczego na �wiecie, nap�dza 

post�p technologiczny, powoduje obni�enia cen towarów i usług oraz wpływa na tworzenie 

nowych miejsc pracy. 

Negatywne skutki: 

Globalizacja pogł�bia dysproporcje rozwojowe poprzez odsuwanie niektórych krajów na 

margines procesów gospodarczych. Poprzez zaostrzenie konkurencji w gospodarce �wiatowej 

prowadzi do obni�ania płac i ograniczania �wiadcze� społecznych. Ułatwia koncernom 

unikanie zobowi�za� podatkowych wzgl�dem pa�stw. 

Uwaga! Nale�y uzna� ka�de inne wyja�nienie zgodne z prawd�. 

Zadanie 10. (0–1 pkt) 

Weto ludowe polega na uprawnieniu okre�lonej liczbowo grupy obywateli do sprzeciwu 

wobec przyj�tego przez parlament aktu normatywnego (konstytucji, ustawy). 
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Zadanie 11. (0–1 pkt) 

Dowolne trzy spo�ród podanych poni�ej: 

Prezydent RP 

Senat 

Komisja Sejmowa 

Rada Ministrów 

Co najmniej  15 posłów 

Co najmniej 100 000 obywateli 

Zadanie 12. (0–2 pkt) 

Jeden punkt za podanie dwóch prawidłowych poj��, dwa punkty za podanie wszystkich poj��

apartheid 

antysemityzm 

ksenofobia 

internacjonalizm 

Zadanie 13. (0–2 pkt) 

Jeden punkt za podanie składu koalicji i jeden punkt za prawidłowe podanie wszystkim imion 

i nazwisk polityków zaznaczonych przez ucznia na rysunku. 

Jarosław Kaczy�ski – Prawo i Sprawiedliwo��
Andrzej Lepper – Samoobrona 

Roman Giertych – Liga Polskich Rodzin 

Zadanie 14. (0–2 pkt) 

Po jednym punkcie za w pełni podane informacje w tabeli odno�nie zaznaczonego pa�stwa. 

Pa�stwo 
Popularna nazwa 

lub rok wyst�pienia 
Skutek 

1. Portugalia 

„rewolucja czerwonych 

go�dzików” 

lub 1974 

Pozytywny (ew. obalenie 

autorytaryzmu lub 

wprowadzenie demokracji) 

2. W�gry 

„powstanie w�gierskie” 

(„rewolucja w�gierska”)  

lub 1956 

Negatywny (ew. stłumienie 

powstania) 

Zadanie 15. (0–2 pkt) 

15.1. (0–1 pkt)

57% 
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15.2. (0–1 pkt) 

Polacy s� bardzo słabo wykształceni, ponad 50 % społecze�stwa polskiego nie ma nawet 

�redniego wykształcenia, a wykształcenie wy�sze posiada zaledwie 10 %. 

Zadanie 16. (0–2 pkt) 

16.1. (0–1 pkt) 

Afryka 

16.2. (0–1 pkt) 

11% 

Zadanie 17. (0–2 pkt) 

17.1. (0–1 pkt) 

Jednym głosem – wynika to z tego, �e Unia Europejska jako organizacja integracji 

gospodarczej mo�e by� stron� protokołu, a ka�dej stronie na podstawie art. 22 ust. 1. 

przysługuje jeden głos. 

17.2. (0–1 pkt) 

Polska nie b�dzie mogła wykorzysta� swojego prawa do głosowania, je�eli podczas 

głosowania jej głos zostanie wykorzystany przez Uni� Europejsk�. 

Zadanie 18. (0–3 pkt) 

Za odwołanie si� do dwóch punktów deklaracji i wymienienie działa� – 1 punkt. Za 

odwołanie si� do trzech punktów deklaracji i wymienienie działa� – 2 punkty. Za odwołanie 

si� do czterech punktów deklaracji i wymienienie działa� – 3 punkty.  

pkt 18. Udziela� krajom pomocy w  dost�pie do �rodków finansowych, stosowa�  nowoczesne 

technologie i transferowa� je do krajów zacofanych, rozwija� zasoby ludzkie oraz edukacj�.  
pkt 19. Walczy� z ogólno�wiatowymi czynnikami stanowi�cymi zagro�enie dla rozwoju, 

takimi jak: niedo�ywienie, konflikty zbrojne, ksenofobia. 

pkt 20. Uwzgl�dnia� prawa i emancypacj� kobiet oraz równo�� płci. 

pkt 28. Zwi�kszy� liczb� miejsc pracy. 

pkt 29. Korporacje sektora prywatnego musz� egzekwowa� odpowiedzialne post�powanie 

firm. 

Zadanie 19. (0–1 pkt) 

  

Wraz ze spadaj�c� wiar� w skuteczno�� działa� mi�dzynarodowej koalicji ro�nie obawa przed 

atakami terrorystycznymi. 

Lub 

Im wi�ksza wiara w skuteczno�� koalicji, tym mniejsza obawa przed atakami 

terrorystycznymi. 

Nale�y uwzgl�dni� tak�e ka�d� logiczn� odpowied�, która uwzgl�dnia ró�ne warianty 

powy�szego rozwi�zania. 
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Zadanie 20. (0–2 pkt) 

20.1. (0–1 pkt) 

Ludzie ci nie mieszkaj� w rejonach o znaczeniu strategicznym. Nie ma o nich informacji w 

�rodkach masowego przekazu. Dlatego inni nie reaguj� na ich cierpienie. 

20.2. (0–1 pkt) 

Powołanie Globalnego Funduszu Pomocy Kryzysowej ma poprawi� sytuacj� osób 

czekaj�cych na pomoc humanitarn� – obecnie pomoc przekazywana jest zbyt pó�no i ma ona 

jedynie charakter dora�ny, przez co przedłu�a si� cierpienie potrzebuj�cych. Nie maj� oni te�
�rodków na rozpocz�cie lepszego �ycia. 

Zadanie 21. (20 pkt) 

TEMAT NR 1.  

Zdaj�cy przedstawia rodzaje zagro�e� – 0–4 pkt (0–1 pkt za ka�de zagro�enie) 

Zdaj�cy wyja�nia, dlaczego podany przez niego przykład jest zagro�eniem – 0–4 pkt (0–1 pkt 

za ka�dy przykład). 

Zdaj�cy wyja�nia, jakie działania nale�y podejmowa� w celu przezwyci��enia ka�dego 

podanego przez niego zagro�enia – 0–8 pkt (0–2 pkt za ka�de logiczne rozwi�zanie). 

Zdaj�cy wykorzystuje dwa materiały �ródłowe – 0–2 pkt (0–1 pkt za wykorzystanie ka�dego 

�ródła). 

Kompozycja – 0–1 pkt 

Stosowanie prawidłowej terminologii – 0–1 pkt 

TEMAT NR 2.  

Zdaj�cy przedstawia dwie organizacje rz�dowe zajmuj�ce si� przezwyci��aniem zagro�e�
współczesnego �wiata – 0–4 pkt (0–2 pkt za ka�d� organizacj�). 

Zdaj�cy przedstawia dwie organizacje pozarz�dowe zajmuj�ce si� przezwyci��aniem 

zagro�e� współczesnego �wiata – 0–4 pkt (0–2 pkt za ka�d� organizacj�). 

Zdaj�cy wyja�nia, w jaki sposób organizacje rz�dowe zajmuj� si� przezwyci��aniem 

zagro�e� współczesnego �wiata – 0–4 pkt (0–2 pkt za wyja�nienie działalno�ci ka�dej 

organizacji). 

Zdaj�cy wyja�nia, w jaki sposób organizacje pozarz�dowe zajmuj� si� przezwyci��aniem 

zagro�e� współczesnego �wiata – 0–4 pkt (0–2 pkt za wyja�nienie działalno�ci ka�dej 

organizacji). 

Zdaj�cy wykorzystuje dwa materiały �ródłowe – 0–2 pkt (0–1 pkt za wykorzystanie ka�dego 

�ródła). 

Kompozycja – 0–1 pkt 

Stosowanie prawidłowej terminologii – 0–1 pkt 
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