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Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM

Wiedza o społeczeństwie

Poziom podstawowy

Listopad 2010

W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi ucznia, je śli

są ina czej sfor mu ło wa ne, ale ich sens jest sy no ni micz ny wo bec sche ma tu, oraz in ne po praw ne od po wie dzi nie -

prze wi dzia ne w klu czu.

1w w w. o p e r o n . p l

Nu mer

za da nia
Przy kła do wa odpo wiedź

Licz ba

punk tów

1. 1 pkt – B. sta ro żyt no ści 0–1 

2. 1 pkt – A. Fran cja 0–1 

3. 1 pkt – D. sta no wio ne go 0–1 

4. 1 pkt – C. pań stwa 0–1 

5. 1 pkt – C. ro dzi ce i dzie ci 0–1 

6. 1 pkt – C. Wiel ka Bry ta nia 0–1 

7. 1 pkt – każ de pra wi dło wo po da ne imię wraz z na zwi skiem

Od po wie dzi:

Ma rek Bel ka, Ka zi mierz Mar cin kie wicz, Ja ro sław Ka czyń ski

0–3 

8. 2 pkt – 5 poprawnych przyporządkowań

1 pkt – 4 poprawne przyporządkowania

Od po wie dzi:

A – 4

B – 1

C – 5

D – 2

E – 3

0–2 

9. 1 pkt – każ da pra wi dło wo po da na funk cja prawa

Od po wie dzi:

A – re pre syj na

B – kon tro l na

C – ochron na

D – wy cho waw cza 

0–4 

10. 1 pkt – każ de pra wi dło we przy po rząd ko wa nie

Od po wie dzi:

A – chrze ści jań ska de mo kra cja

B – anar chizm

C – li be ra lizm

D – ko mu nizm 

0–4 

11. 1 pkt – każ de pra wi dło we przy po rząd ko wa nie

Od po wie dzi:

A – se pa ra cja 

B – ad op cja

C – ali men ty 

D – roz wód 

0–4

12. 1 pkt – każ da pra wi dło wa od po wiedź

Od po wie dzi:

A – F

B – P

C – P

D – F 

0–4 
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Numer

zadania
Przykładowa od po wie dź

Liczba

punktów

13. 1 pkt – każ da pra wi dło wa od po wiedź

Od po wie dzi:

A – P

B – P

C – F

D – F 

0–4 

14. 1 pkt – każ da pra wi dło wo po da na peł na na zwa or ga ni za cji

Od po wie dzi:

NATO – Or ga ni za cja Pak tu Pół noc no atlan tyc kie go [Or ga ni za cja Trak ta tu Pół noc no -

atlan tyc ke go, Pakt Pół noc no atlan tyc ki]

ONZ – Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych

OBWE – Or ga ni za cja Bez pie czeń stwa i Współ pra cy w Eu ro pie

MFW – Mię dzy na ro do wy Fun dusz Wa lu to wy 

0–4 

15. 1 pkt – każ da pra wi dło wa od po wiedź

Od po wie dzi:

a) Alek san der Kwa śniew ski 

b) Pre zy dent RP (Uwaga: Nie uznajemy odpowiedzi „prezydent”)

c) 1995–2005

d) B. So ju szem Le wi cy De mo kra tycz nej 

0–4 

16. 1 pkt – każ da pra wi dło wo po da na na zwa wo je wódz twa

1 pkt – każ da pra wi dło wo po da na na zwa sto li cy wo je wódz twa

Od po wie dzi:

A – wiel ko pol skie – Po znań

B – pod kar pac kie – Rze szów

C – po mor skie – Gdańsk

D – war miń sko -ma zur skie – Olsz tyn 

0–8 

17. 1 pkt – za ję cie sta no wi ska (TAK lub NIE) i po da nie od po wied nie go ar ty ku łu i pa ra -

gra fu

Od po wie dzi:

A. TAK. Art. 32 lub Art. 29. § 1

B. NIE. Art. 30. § 1 lub Art. 29. § 1

C. NIE. Art. 29. § 2

D. TAK. Art. 30. § 1

E. TAK. Art. 29. § 1 

0–5 

18. 1 pkt – każ da pra wi dło wa od po wiedź

Od po wie dzi:

a) Par la ment Eu ro pej ski

b) Stras burg

c) Fran cja 

0–3

19. 1 pkt – każ de pra wi dło wo uzu peł nio ne zda nie

Od po wie dzi:

A. na ro du

B. Pre zy dent RP i Ra da Mi ni strów (Uwaga: Nie uznajemy odpowiedzi „prezydent” 

i „rząd”)

C. usta wo daw czej, wy ko naw czej i są dow ni czej

D. przedstawicieli lub bezpośrednio

E. prawa 

0–5

20. 1 pkt – każ de pra wi dło wo za zna czo ne zda nie

Od po wie dzi:

fak ty: 4, 5, 6

opi nie: 1, 2, 3

0–6

21. a) 

1 pkt – po da nie ce lu

Zwięk sze nie bez pie czeń stwa po dró ży (ogra ni cze nie licz by kie row ców ja dą cych

po spożyciu al ko ho lu).

0–5
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Numer

zadania
Przykładowa od po wie dź

Liczba

punktów

b) 

1 pkt – pra wi dło wa od po wiedź

Or ga ni za tor ak cji „AlkoCasco – al ko mat w każ dym au cie” bę dzie pró bo wał na kło -

nić Ko mi sję Eu ro pej ską, aby wy da ła dy rek ty wę za chę ca ją cą wszyst kich pro du cen -

tów do do da wa nia al ko ma tów w ra mach pod sta wo we go wy po sa że nia

sa mo cho dów. 

c) 

2 pkt – po da nie 2 spo so bów

Od po wiedź:

Ak cję moż na wes przeć, pod pi su jąc się pod wnio skiem

– na stro nie in ter ne to wej

– w jed nym z cen trów han dlo wych w ośmiu mia stach w Pol sce. 

d) 

1 pkt – pod kre śle nie pra wi dło wej od po wie dzi

Od po wiedź:

C. oko ło 2/3 re spon den tów 

22. a)

1 pkt – po da nie 2 róż nic

Przykładowe od po wie dzi:

– mniej sza licz ba wy pad ków

– mniej sza licz ba ran nych osób

– mniej sza licz ba za trzy ma nych nie trzeź wych kie row ców 

0–7

b) 

2 pkt – po da nie 4 dzia łań

1 pkt – po da nie 2–3 dzia łań funk cjo na riu szy po li cji

Od po wie dzi:

– kon tro la pręd ko ści

– kon tro la trzeź wo ści kie row ców

– kon tro la sta nu tech nicz ne go aut

– spraw dza nie, czy dzie ci są prze wo żo ne w fo te li kach 

UWAGA: Nie uzna je my od po wie dzi „roz ła do wy wa nie kor ków w oko li cach cmen ta -

rzy”, gdyż nie do ty czy to kon tro li bez pie czeń stwa kie row ców i prze wo żo nych

przez nich osób.

c)

1 pkt – po da nie 2 czynników

Przykładowe od po wie dzi:

– wcze śnie za pa da ją cy zmrok

– prze lot ne desz cze

– le żą ce na jezd niach i po bo czach li ście 

d) 

1 pkt – wyjaśnienie za leż no ści

Od po wiedź:

Oso ba no szą ca ele men ty od bla sko we jest wi docz na na dro dze z więk szej od le gło -

ści (ze 120–160 m) niż pie szy bez od bla sków (do pie ro z kil ku dziesięciu me trów).

e)

2 pkt – po da nie 2 sposobów

1 pkt – po da nie 1 sposobu

Przykładowe od po wie dzi:

– jaz da sa mo cho dem z więk szą licz bą osób (z ro dzi ny, ze zna jo my mi)

– ko rzy sta nie ze środ ków ko mu ni ka cji pu blicz nej

– ko rzy sta nie z in for ma cji podawanych przez ra dio, te le wi zję i z in ter ne tu na te -

mat ob jaz dów i ogra ni czeń w ru chu w okresie akcji „Znicz”

– zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych
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Numer

zadania
Przykładowa od po wie dź

Liczba

punktów

23. a) 

1 pkt – po da nie 2 dat

Od po wiedź:

naj więk sza licz ba wy pad ków miała miejsce w ro ku: 2005

naj mniej sza licz ba wy pad ków miała miejsce w ro ku: 2001

0–4

b) 

1 pkt – po da nie wszystkich dat

Od po wiedź:

2003, 2004, 2005, 2006 

c)

2 pkt – po da nie 2 przy kła dów

1 pkt – po da nie 1 przy kła du

Przykładowa odpowiedź:

– ro wer

– hu laj no ga

– wóz konny

24. a) 

1 pkt – po da nie wszystkich państw

Od po wiedź:

Cze chy, Es to nia, Litwa, Ru mu nia, Sło wa cja, Wę gry

0–5

b)

1 pkt – po da nie wszystkich państw

Od po wiedź:

Luk sem burg, Mal ta, Wiel ka Bry ta nia 

c) 

1 pkt – po da nie na zwy pań stwa

Od po wiedź:

Szwaj ca ria 

d)

2 pkt – za pi sa nie 2 wnio sków wraz z od wo ła niem do da nych licz bo wych i po da -

niem pań stwa

1 pkt – za pi sa nie 1 wnio sku wraz z od wo ła niem do da nych licz bo wych i po da niem

pań stwa

Od po wiedź:

– w Pol sce po ziom do pusz czal ne go pra wem stę że nia al ko ho lu we krwi kie row -

ców jest wyż szy (0,2 mg/ml) niż w Ro sji, Cze chach, na Sło wa cji, na Li twie i na Bia -

ło ru si (0 mg/ml)

– w Pol sce po ziom do pusz czal ne go pra wem stę że nia al ko ho lu we krwi kie row -

ców jest niż szy (0,2 mg/ml) niż w Niem czech (0,5 mg/ml).

UWAGA: Wy star cza ją ce jest po rów na nie Pol ski i jed ne go do wol ne go pań stwa z niż -

szym stę że niem al ko ho lu (np. Czech lub Sło wa cji) oraz jed ne go pań stwa z wyż -

szym stę że niem al ko ho lu (Nie miec).
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Numer

zadania
Przykładowa od po wie dź

Liczba

punktów

25. A. 

2 pkt – przed sta wie nie i uza sad nie nie 1 pro po zy cji zmia ny pra wa w Pol sce; mak -

sy mal nie 10 pkt 

Zda ją cy przed sta wia i uza sad nia pięć pro po zy cji zmia ny pra wa w Pol sce, któ re

zwięk szy ły by bez pie czeń stwo na dro gach oraz ogra ni czy ły by licz bę pi ja nych kie -

row ców, na przykład:

– na kaz mon to wa nia al ko ma tów w każ dym sa mo cho dzie,

– wpro wa dze nie ba dań tech nicz nych po jaz dów co naj mniej dwa ra zy w cią gu ro ku,

– zwięk sze nie kar wię zie nia za pro wa dze nie pod wpły wem al ko ho lu,

– wysokość mandatów uzależniona od wysokości zarobków,

– zmniejszenie limitu dozwolonych punktów karnych,

– zatrzymanie pojazdu do czasu opłacenia mandatu,

– prace społeczne zamiast wyroków skazujących na karę więzienia.

0–13

B. 

2 pkt – od wo ła nie do 2 źró deł

1 pkt – odwołanie do 1 źródła

Od wo łu je się do dwóch ma te ria łów źró dło wych za miesz czo nych w za da niach

21–24. 

C. 

1 pkt – wła ści wa for ma

Wła ści wa for ma wy po wie dzi to prze mó wie nie (zwro ty do ad re sa ta: „Pa nie Mar -

szał ku”, „Wy so ka Izbo”, „Dzię ku ję za uwa gę”).
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