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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

ARKUSZ II 
 

Zasady oceniania: 

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

50 punktów, za rozwi zanie zada  powi zanych z materia ami ród owymi – 20 punktów, za za-

danie rozszerzonej odpowiedzi – 30 punktów, 

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

wania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi), uznaje si  ka d  inn  pe n  i poprawn  meryto-

rycznie 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 

26  

Tekst nr 1. 

 

A. (0-1 pkt) 

Zdaj cy powinien wymieni  pi  narz dzi kontroli i perswazji z poni szej listy: 

si a fizyczna, przymus, kara, sankcje prawne, sankcje moralne opinii publicznej, 

perswazja, pro ba, napomnienie, przekonywanie (poniewa  „tak b dzie dla niego 

lepiej”, „to go uszcz liwi”, „to m dry lub s uszny post pek”) 

Za wskazanie pi ciu narz dzi perswazji – 1 pkt. 

B. (0-1 pkt) 

Zdaj cy powinien wymieni  trzy usprawiedliwienia ograniczenia swobody dzia a-

nia jednostki przez spo ecze stwo z poni szej listy: 

samoobrona, zapobie enie krzywdzie innych, dzia ania zmierzaj ce do wyrz dze-

nia krzywdy komu  innemu, próba pozbawienie innych dobra, przeszkadzanie w 

osi gni ciu innym dobra  

Za wymienienie trzech przyk adów – 1 pkt. 

C. (0-1 pkt) 

Zdaj cy powinien wskaza  trzy sfery wolno ci i poda  po jednym ich przyk adzie: 

a) wolno ci osobiste (rodzaj «1») czyli wewn trzna sfera wiadomo ci, np.: wol-

no  sumienia, wolno  my li, wolno  uczu , swoboda opinii o os du w yciu, 

nauce i religii, 

b) wolno  osobista (rodzaj «2») czyli swoboda upodoba  i zaj , np. odpowie-

dzialne czynienie tego, na co mamy ochot , ycie wed ug w asnych upodoba , 

c )wolno  polityczna, np. swoboda dobrowolnego zrzeszania si . 

 

Za wskazanie trzech sfer wolno ci i za opatrzenie ka dej z nich przyk adem – 1 pkt.
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Tekst nr 2. 

 

D. (0-1 pkt) 

Zdaj cy powinien napisa , e autor uznaje wolno  za warto  podstawow , dlate-

go e cz owiek zniewolony nie mo e nawet dopomina  si  równo ci – 1 pkt 

 

E. (0-1 pkt) 

Zdaj cy powinien wymieni  dwa powody wi kszej popularno  idea u równo ci 

wskazane przez autora: 

a) idea  równo ci jest bardziej zrozumia y, atwiejszy do dostrze enia, gdy  

równo ci mo emy nada  namacalne znaczenia, 

b) równo  prowadzi do materialnych korzy ci, a zyski p yn ce z wolno ci s  

trudno uchwytne. 

 

Za wskazanie dwóch powodów – 1 pkt. 

 

Tekst nr 3. 

 

F. (0-1 pkt) 

Zdaj cy powinien wymieni  trzy spo ród podanych przez autora argumentów prze-

ciwko realizacji idei równo ci materialnej. 

a) nie jest sprawiedliwe, eby ten, kto daje spo ecze stwu wi cej, dostawa  tyle 

samo, ile ten, kto daje mniej, 

b) ludzie „mog  chcie  ró nych rzeczy, maj  nierówne upodobania, marzenia i po-

trzeby”, 

c) mechaniczne wprowadzany egalitaryzm powoduje ograniczenie wolno ci, 

Za wskazanie trzech argumentów – 1 pkt. 

 

G. (0-4 pkt) 

Zdaj cy powinien wyja ni  oba poj cia i wymieni  po jednym przyk adzie utopii i 

antyutopii podaj c ich tytu y i autorów. 

a) utopia – projekt wymy lonego pa stwa, kraina szcz cia i doskona o ci, 

która nigdzie nie istniej, synonim tego, co idealne i niemo liwe, zw aszcza 

w sferze politycznej i spo ecznej, np. „Utopia” Thomasa More’a, „Miasto 

S o ca” Tomasso Campanelli, „Nowa Atlantyda” Francisa Bacona (ew. 

„Pa stwo” Platona), 

b) antyutopia – negatywna utopia (dystopia), przestroga przed skutkami reali-

zacji pewnych idei politycznych np. „Rok 1984” George Orwella, „Nowy, 

wspania y wiat” Aldousa Huxleya, „My” Jewgienija Zamiatina. 

 

Za wyja nienie ka dego z poj  – 1 pkt, za podanie ka dego z przyk adów – 1 pkt. 
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27 (0-1 pkt) 

Zdaj cy powinien napisa , e rysunek mówi o wolno ci s owa (wyra ania pogl -

dów) oraz my li. Nale  one do pierwszej generacji praw cz owieka. 

0-1 

28 A.(0-1) 

23 punkty procentowe – 1 pkt. 

 

B. (0-2) 

Zdaj cy powinien wskaza  trzy pogl dy: 

a) olbrzymia wi kszo  ankietowanych [92% wskaza ] uto samia równo  

spo eczn  z równo ci  wobec prawa (z posiadaniem takich samych upraw-

nie ), 

b) olbrzymia wi kszo  ankietowanych [88% wskaza ] uto samia równo  

spo eczn  z równo ci  szans (zdobycia wykszta cenia, osi gni cia wysokiej 

pozycji spo ecznej), 

c) znacznie mniej ankietowanych [56% wskaza ] uto samia równo  spo-

eczn  z równo ci  ekonomiczn  (wyrównanym poziomem materialnym 

ludno ci). 

Za wskazanie dwóch pogl dów – 1 pkt, za wskazanie trzech – 2 pkt. 

 

C. (0-2 pkt) 

Zdaj cy powinien wskaza  dwie z podanych ni ej zale no ci: 

a) im ni sze wykszta cenie, tym powszechniejsze uto samianie równo ci spo-

ecznej z równo ci  materialn  (wykszta cenie podstawowe – 68% wskaza , 

wykszta cenie wy sze – 36% wskaza ), 

b) im ni sze dochody, tym powszechniejsze uto samianie równo ci spo ecznej 

z równo ci  materialn  (niskie dochody na g ow  w rodzinie – 70% wska-

za , wy sze dochody – 41% wskaza ), 

c) znacznie cz ciej w ten sam sposób rozumiej  równo  spo eczn  miesz-

ka cy wsi (66% wskaza ) ni  miast (40% wskaza ), 

d) znacznie cz ciej w ten sam sposób rozumiej  równo  spo eczn  osoby, 

które wykonuj  „proste” zawody (rolnicy – 73% wskaza , robotnicy niewy-

kwalifikowani – 68%) oraz bezrobotni (65% wskaza ), 

Zdaj cy mo e wskaza  tak e inne przedstawione w tek cie zale no ci. 

Za ka d  z zale no ci po 1 pkt. 

 

D. (0-2 pkt) 

Zdaj cy powinien wskaza  trzy wymiary równo c: 

a) 56% ankietowanych uwa a, e w Polsce obywatele nie s  równi wobec 

prawa (nie maj  takich samych uprawnie ), 

b) 69 % ankietowanych uwa a, e w Polsce  obywatele nie znaj  równych 

szans  ze wzgl du na pochodzenie spo eczne 

c) 82% ankietowanych uwa a, e w Polsce obywatele nie maj  równych szans 

ze wzgl du na sytuacj  materialn ). 

 

Za wskazanie dwóch niedostatków – 1 pkt, za wskazanie trzech – 2 pkt. 

 

E. (0-2 pkt) 

Zdaj cy mo e sformu owa  np. takie wnioski 

a) istnieje du a rozbie no  mi dzy opiniami Polaków, o tym co powinna 

oznacza  równo , a ocen  tego, jak jest ona w Polsce realizowana, 

0-9 
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b) olbrzymia wi kszo  Polaków uto samia równo  spo eczn  z równo ci  

wobec prawa (92% ankietowanych), ale tylko 1/5 (20% ankietowanych) 

twierdzi, e w Polsce ma ona miejsce, 

c) podobnie wielu Polaków uwa a, e równo  spo eczna powinna polega  na 

równo ci szans (88% ankietowanych), ale tylko niewielu (16% ankietowa-

nych) twierdzi, e w Polsce pochodzenie spo eczne nie ma wp ywu na rów-

no  szans obywateli, 

d) ponad po owa Polaków (56%) uwa a , e równo  spo eczna oznacza rów-

no  materialn  obywateli, ale tylko garstka ( 7%) ankietowanych jest zda-

nia, e obywatele maj  równe szanse niezale nie od swej sytuacji material-

nej.  

Po 1 pkt za ka dy wniosek.    

29 

Temat 1          0-30 

 Zdaj cy: 

A. (0-4) wyja nia na dwóch przyk adach urzeczywistnienie zasady równo ci wobec 

prawa, np. prawa polityczne (wyborcze), równe prawa do ochrony zdrowia, 

o wiaty, równo  p ci, wolno ci zgromadze  itp.  

B. (0-4) wyja nia na dwóch przyk adach urzeczywistnienie zasady równo ci szans 

np. urzeczywistnienie równo ci szans  w o wiacie, dost pie do miejsc pracy, 

urz dów, ochrony zdrowia, dzia alno ci gospodarczej (np. koncesje), 

C. (0-6) przedstawia trzy konsekwencje dla pa stwa realizacji obu równo ci, np. 

zapewnienie spokoju spo ecznego, monitorowanie funkcjonowania prawa, 

obci enie bud etu, dobre postrzeganie dawnego pa stwa w wiecie, 

D. (0-4) ocenia realizacj  zasady równo ci prawa w Polsce (na dwóch przyk adach 

np. wszyscy maj  równe prawa wyborcze, uprzywilejowanie mniejszo ci 

narodowych (brak progu wyborczego),  

E. (0-4) ocenia realizacje zasady równo ci szans w Polsce na dwóch przyk adach, 

np. utrudniony dost p do s u by zdrowia, mniej studentów ze rodowisk 

wiejskich na studiach, niektóre grupy maj  utrudnione mo liwo ci manife-

stowania swoich pogl dów (przyk ady negatywne), równo  dost pu do 

funkcji publicznych, równy start yciowy, równo  kobiet i m czyzn we 

wszystkich sferach ycia, tzn. uzyskaniu równego wykszta cenia, pozycji 

zawodowej, wynagrodzenia itp. 

F. (0-6) wykorzystuje zamieszczone w arkuszu materia y ród owe po 2 pkt za ka -

dy w a ciwie wykorzystany materia  

G. (0-1) przemy lana spójna struktura pracy, wst p, rozwini cie, zako czenie, 

H. (0-1) praca poprawna pod wzgl dem j zykowym 
 

Za pe ne, logiczne, poprawne, merytoryczne przedstawienie przyk adu – 2 pkt,  

za niepe ne 1 pkt.  

 

Temat 2  0-30 

 Zdaj cy 

A. (0-2) zajmuje stanowisko 

B. (0-10) podaje pi  argumentów historyczno-politycznych popartych przyk adami 

– po 2 pkt za ka dy 

C. (0-10) podaje pi  argumentów spo eczno-ekonomicznych popartych przyk a-

dami – po 2 pkt za ka dy,  

np. narodowi, który nie posiada wolno ci, nie jest zapewniona równo  (Polska w 

czasach niewoli, Kurdowie), 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 5

brak wolno ci gospodarczej nie zapewnia równo ci, 

je li ludzie nie s  wolni nie ma mowy o równo ci (niewolnictwo), 

brak wolno ci to brak równo ci wyzna , 

brak wolno ci s owa nie zapewnia równego dost pu do informacji, 

bez wolno ci nie ma równo ci w rozwoju i propagowaniu w asnej kultury, 

wprowadzenie równo  w wynagrodzeniu ograniczy wolno  bogacenia si , 
 

Uznajemy równie  argumenty, które przedstawi przeciw tezie filozofa. 
 

D. (0-6) wykorzystuje zamieszczone w arkuszu materia y ród owe po 2 pkt za 

ka dy w a ciwie wykorzystany materia ,  

E. (0-1) przemy lana, spójna struktura pracy (wst p, rozwini cie , zako czenie) 

F. (0-1) praca poprawna pod wzgl dem j zykowym 
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