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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

ARKUSZ I 

Zasady oceniania: 

za rozwi zanie wszystkich zada  z arkusza I mo na uzyska  maksymalnie 

100 punktów,  

model odpowiedzi uwzgl dnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest cis ym wzorcem sformu o-

wania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zada  zamkni tych), uznaje si  ka d  inn  

pe n  i poprawn  merytorycznie odpowied  przyznaj c za ni  maksymaln  ilo  punktów. 

za odpowiedzi do poszczególnych zada  przyznaje si  wy cznie pe ne punkty, 

za zadania otwarte, za które mo na przyzna  tylko jeden punkt, przyznaje si  punkt wy cznie za 

odpowied  w pe ni poprawn , 

je li podano wi cej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) ni  wynika z polecenia 

w zadaniu, ocenie podlega tylko tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest 

wymagane w poleceniu, 

je eli podane w odpowiedzi informacje (równie  dodatkowe, które nie wynikaj

 z polecenia w zadaniu) wiadcz  o zupe nym braku zrozumienia omawianego zagadnienia i za-

przeczaj  udzielonej prawid owej odpowiedzi, odpowied  tak  nale y oceni  na zero punktów, 

informacje podane w nawiasach kwadratowych maj  charakter uzupe niaj cy lub alternatywny.  

 

Zadanie 
Poprawna odpowied  

Liczba punktów za rozwi zania cz ciowe 

Punkta-

cja 

1-6 1 – d, 2 – c, 3 – b, 4 – b, 5 – d, 6 – a,  

      1 pkt za ka d  poprawn  odpowied  
0-6 

7-12  

Zadanie 7 (0-4)         A-5, B-3, C-4, D-1    

                                                          

Zadanie 8 (0-4)        A-2, B-1, C-3, D-4 

      

Zadanie 9 (0-4)        A-2, B-1, C-4, D-3 

 

Zadanie 10 (0-4)       A-2, B-1, C-4, D-5 

                                                           

Zadanie 11 (0-4)       A-1, B-5, C-4, D-3     

 

Zadanie 12 (0-4)       A-3, B-1, C-5, D-2 

 

                        W zadaniach nr 7-12 punktujemy ka d  poprawn  odpowied  1 pkt. 

                                                            

0-24 

13 A (0-1) - obyczajowe (zwyczajowe, kulturowe) – 1 pkt, 

B ( 0-1) – moralne  (etyczne) – 1 pkt 

                                                                 

0-2 

    14 ruchliwo  spo eczna, np. 1. awans  lub degradacja spo eczna [pionowa] - wynika-

j ca ze zdobycia wykszta cenia lub utraty pracy –  

2. migracja, imigracja [pozioma]-– wyjazdy w poszukiwaniu pracy, powroty z za-

granicy – 

Przyznajemy po 1 pkt za nazwanie ruchliwo ci spo ecznej (razem 2 pkt) I po 1 pkt 

za podanie przyk adów (razem 2 pkt) 

Uwaga: uznajemy ka d  poprawn  odpowied  

 

0-4 
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15 A (0-2)– Np. zapewnienie porz dku i bezpiecze stwa, funkcja prawodawcza, funk-

cja socjalna, gospodarcza, regulacyjna, administracyjna ,kulturalna, [lub 

wskazuje konkretne w zakresie funkcji pa stwa]– 2 pkt 

B (0-2)– np.  zapewnienie bezpiecze stwa i pokoju, ochrona interesów pa stwa, 

[lub wskazuje konkretne w zakresie funkcji pa stwa]– 2 pkt 

 

Po 1 punkcie za ka d  poprawnie sformu owan  funkcj . 

Uwaga: uznajemy ka d  poprawn  odpowied . 

                                                                               po1 pkt za prawid ow  odpowied  

0-4 

16 A (0-2) np. organy pa stwa musz  przestrzega  prawa, prawo nie dzia a wstecz, 

wieloinstancyjno  trybu rozstrzygania spraw, niezawis o  s dziów,  

– 2  pkt. 

B (0-2) – 1. – drugi podpis – 1 pkt 

               2. np.  konieczno  sk adania podpisu przez premiera lub w a ciwego 

(odpowiedniego) ministra pod aktem urz dowym g owy pa stwa (prezyden-

ta) dla nadania mu mocy prawnej. – 1 pkt. 

Uwaga: uznajemy ka d  poprawn  odpowied  

                                                                      po1 pkt za prawid ow  odpowied  

0-4 

17 

 
1 pkt za 3 poprawne odpowiedzi, 2 pkt za 5 poprawnych odpowiedzi. 

 

0-2 

18  

A (0-2) – np. spe nienie warunków UE, oraz uk adu z Schengen wi ksza kontrola 

przep ywu podró nych, utrudnienia w nielegalnej pracy – 

     1 pkt za ka dy poprawny przyk ad. 

B (0-2) – np. upadek przygranicznego handlu, spadek zatrudnienia w firmach pro-

dukuj cych na potrzeby handlu przygranicznego, utrudnienia wjazdowe dla Po-

laków – 1 pkt za ka dy poprawny przyk ad. 
 

 

 

0-4 

19 

 

 

 

A (0-2) – fakty – np. 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

B (0-2) – opinie –np. 2, 3, 5, 6, 8,15. 

Po 2 pkt za cztery fakty i 2 pkt za cztery opinie, po 1 pkt za dwa fakty i po 1 pkt 

za dwie opinie. 

0-4 
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20 

 

 

A – Mahatma Gandhi 

B – Vaclav Havel 

C – Robert Schuman 

D – Tadeusz Mazowiecki 

Po 1 pkt za podanie nazwiska. 

Uwaga: uwzgl dniamy pisowni  poprawn  fonetycznie;  

je eli zdaj cy wpisze niew a ciwe imi , odpowiedzi nie uznajemy.   

 

 

 

 

0-4 

21 A. (0-2 pkt.) 

Zdaj cy powinien do podanych w tabeli obszarów dobra  po 1 przyk adzie dzia-

a  podejmowanych przez stowarzyszenia w Ameryce. 

 

 obszary ycia spo ecznego przyk ady dzia a  

)

 

Gospodarka 
budowanie zajazdów 

 

2

)

 

Edukacja tworzenie seminariów, zak adanie szkó  

3

)

 

Kultura 
rozpowszechnianie ksi ek, organizowanie  

zabaw, 

4

)

 

Religia wznoszenie ko cio ów, wysy anie misjonarzy 

 

Uwaga: uznajemy ka d  inn  poprawn  odpowied  

1 pkt za 2 poprawne odpowiedzi, 2 pkt za 4 poprawne odpowiedzi. 

 

B. (0-2 pkt.) 

Zdaj cy powinien wskaza  korzy ci w funkcjonowaniu stowarzysze , jakie do-

strzega Alexis de Tocqueville. 

1) Dla jednostki: np. rozwijaj  uczucia, kszta tuj  umys  – 1 pkt 

2) Dla spo ecze stwa: np. s u  jako przyk ad (inspiracja) dla innych, ucz  

wspó pracy i gotowo ci do kompromisu, umo liwiaj  poznanie procedur i 

zasad ycia spo ecznego, strzeg  spo ecze stwo przed powrotem w stan 

barbarzy stwa – 1 pkt . 

C. (0-4 pkt.) 

Zdaj cy powinien wypisa  i zaznaczy  na mapie, zgodnie z podan  legend , po 2 

województwa, w których jest zarejestrowanych: 

1) Najmniej organizacji pozarz dowych: a) opolskie, b) wi tokrzyskie – 1 

pkt, zaznaczenie na mapie – 1 pkt. 

2) Najwi cej organizacji pozarz dowych na 10 tys. mieszka ców: a) mazo-

wieckie, b) pomorskie – 1 pkt, zaznaczenie na mapie – 1 pkt 
 

0-11 
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D. (0 - 3 pkt.) 

Zdaj cy powinien wyja ni  poj cie „organizacja pozarz dowa” pos uguj c si  na-

st puj cymi elementami: 

1) spontaniczny, oddolny sposób za o enia organizacji, 2) niezale no  polityczna 

i finansowa od pa stwa, – 2 pkt. (1 pkt za   1) element, 2 pkt za 2) element. 

Zdaj cy powinien poda  przyk ady dwóch ró nych organizacji tego typu dzia aj -

cych w Polsce, np. Polski Czerwony Krzy , Amnesty International – 1 pkt. 

 

 

           

22 A. (0-2 pkt.) 

Zdaj cy powinien zaznaczy  zdania prawdziwe  i fa szywe  

1) – fa sz 

2) – fa sz 

3) – prawda 

4) – prawda 

1 pkt za 2 poprawne odpowiedzi, 2 pkt za 4 poprawne odpowiedzi. 

B. (0-2 pkt.) 

Zdaj cy powinien wymieni  w punktach ró nice mi dzy stowarzyszeniami zwy-

k ymi (o uproszczonej formie), a stowarzyszeniami. 

1) stowarzyszenie zwyk e mo e zosta  za o one przez minimum 3 osoby, sto-

warzyszenie przez minimum 15, 

2) stowarzyszenia zwyk e w odró nieniu od stowarzysze  nie posiadaj  oso-

bowo ci prawnej, 

3) nie mog  zrzesza  osób prawnych, 

4) nie mog  prowadzi  dzia alno ci gospodarczej, 

5) nie mog  przyjmowa  darowizn, spadków, zapisów, otrzymywa  dotacji 

oraz korzysta  z ofiarno ci publicznej, 

6) mog  pozyskiwa  rodki na swoj  dzia alno  wy cznie ze sk adek cz on-

kowskich,  

7) stowarzyszenie zwyk e nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze S -

dowym, 

8) statut jest obligatoryjny w przypadku stowarzysze  rejestrowanych, a w 

przypadku zwyk ych wystarczy regulamin. 

 

 

1 pkt za trzy poprawne wskazania, 2 pkt za pi  wskaza . 
 

 

 

 

0-4 
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23 

 

Zdaj cy powinien, pos uguj c si  fikcyjnymi danymi, napisa  pismo informuj ce 

o za o eniu stowarzyszenia w a ciwy organ nadzoruj cy, umie ci  w nim 

wszystkie informacje wymagane w Ustawie. 

1) Podanie (u ycie) nazwy stowarzyszenia – 1 pkt. 

2) Podanie celu dzia ania – 1pkt. 

3) Okre lenie terenu dzia ania – 1pkt. 

4) Okre lenie rodków dzia ania – 1 pkt. 

5) Podanie siedziby stowarzyszenia – 1 pkt. 

6) Podanie nazwiska przedstawiciela – 1 pkt. 

7) W a ciwy adresat (prezydent) – 1 pkt. 

8) Prawid owa forma (adresat, nadawca, data, podpis) – 1 pkt.  

        

0-8 

24  

Zdaj cy, na podstawie Wykresu nr 1, powinien wskaza  i wyja ni  nast puj ce 

dane: 

A. mieszka cy du ych miast (500 tys. mieszka ców i powy ej): np. wi kszy 

dost p do organizacji, wi ksze potrzeby spo eczne, 

B. osoby z wy szym wykszta ceniem: np. poczucie odpowiedzialno ci, wi k-

sze mo liwo ci dzia ania na rzecz innych, 

C. kadra kierownicza, inteligencja: np. mo liwo ci, poczucie odpowiedzialno-

ci, presja rodowiska, misja spo eczna inteligencji, 

D. uczniowie lub studenci: np. wi ksza ilo  czasu, idealizm, 

E. ludzie z dochodem powy ej 800 z  na osob  w rodzinie: np. wi ksze mo -

liwo ci finansowe, wi ksza ilo  czasu, 

F. osoby uczestnicz ce kilka razy w tygodniu w praktykach religijnych: np. 

silna funkcja spo eczna Ko cio a, du a liczba i ró norodno  organizacji, 

stosowanie si  do wskaza  religii. 

Po 1 pkt za w a ciwe wskazanie i wyja nienie przyczyny.  

 

0-6 

25 Zdaj cy, zach caj c m odych Polaków do dzia ania w organizacjach spo ecznych  

pracy na rzecz innych:  /po 1 pkt za wykorzystanie danych z tabeli/ 

A.(0-2) formu uje jeden poprawny argument, (np. yj c w spo ecze stwie powinni-

my post powa  zgodnie z zasad  czynienia dobra)  do pkt. 1 z Tabeli nr 2- po 1 

pkt za  ka dy argument, 
 

B.(0-2) formu uje jeden poprawny argument, (np. stale poszerza si  sfera ubóstwa) 

do pkt. 2 z Tabeli nr 2- po 1 pkt za ka dy argument 
 

C.(0-2) formu uje jeden poprawny argument, (np. daj  mo liwo ci wi kszego  

indywidualnego kontaktu) do pkt. 3z Tabeli nr 2- po 1 pkt za ka dy argument  
 

D.(0-2) formu uje jeden poprawny argument, (np. zawsze praca spo eczna b dzie 

potrzebna, rz d wszystkiego nie za atwi) do pkt. 4 z Tabeli nr 2- po 1 pkt za ka dy 

argument 
 

E.(0-2) formu uje jeden poprawny argument, (np. pomoc dla osób potrzebuj cych 

organizowana przez nie jest zawsze celowa i konkretna) do pkt. 5 z Tabeli nr 2

- po 1 pkt za ka dy argument 
 

F.(0-2) formu uje jeden poprawny argument, (np. istnieje olbrzymia potrzeba pracy 

w rodowisku lokalnym) do pkt. 6 z Tabeli nr 2- po 1 pkt za ka dy argument 

G.(0-1) u ywa formy artyku u prasowego- nadaje tytu - 1 pkt 

0-13 
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