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Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM

Wiedza o społeczeństwie

Poziom rozszerzony

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 – C. Herman Van Rompuy 0–1  

2. 1 pkt – B. Romowie 0–1  

3. 1 pkt – D. grzywna

Uwaga! Nie uznajemy odpowiedzi „przepadek przedmiotów”, gdyż jest to środek

karny. 

0–1  

4. 1 pkt – C. anarchizm 0–1  

5. 2 pkt – podanie 3 nazw społeczeństw

1 pkt – podanie 2 nazw

Odpowiedzi:

A. społeczeństwo globalne

B. społeczeństwo postindustrialne

C. społeczeństwo konsumpcyjne 

0–2  

6. 1 pkt – wypisanie nazw 2 partii

Odpowiedź:

1. Unia Wolności

2. Kongres Liberalno-Demokratyczny 

0–1  

7. 1 pkt – podanie poprawnej nazwy sądu 

Odpowiedź:

Naczelny Sąd Administracyjny

Uwaga! Nie uznajemy skrótu NSA. 

0–1  

8. 1 pkt – 3 prawidłowe odpowiedzi

Odpowiedzi:

A. P

B. F

C. F 

0–1  

9. 1 pkt – 3 prawidłowe odpowiedzi

Odpowiedzi:

A. P

B. F

C. P 

0–1  

10. 1 pkt – poprawne nazwanie problemu

Odpowiedź:

Problem niedofinansowania w służbie zdrowia; brak porozumienia na linii szpitale

– NFZ.

Uwaga! Problem może być nazwany innymi słowami. 

0–1 
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11. a) 

1 pkt – poprawna odpowiedź 

Odpowiedzi:

Powołuje Prezydent RP [na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa], na czas

nieokreślony.

Uwaga! Nie jest konieczne podanie „na wniosek KRS”. 

b) 

1 pkt – poprawne nazwy dwóch trybunałów

Odpowiedzi:

Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny [Stanu i Konstytucyjny] 

0–2  

12. 1 pkt – podanie pełnej nazwy 

Odpowiedź:

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

0–1  

13. 2 pkt – podanie 3 nazwisk

1 pkt – podanie 2 nazwisk

Odpowiedzi:

A. King [Martin King; Martin Luther King] 

B. Wiktor Juszczenko

C. Gandhi [Mahatma Gandhi; Mohandas Gandhi] 

0–2

14. 1 pkt – prawidłowe podanie numeru państwa oraz nazwy państwa

Odpowiedzi:

A. Austria – 3

B. Białoruś – 1

C. Chorwacja – 4

D. Wielka Brytania – 2 

0–4

15. a) 

1 pkt – podanie 3 czynników

Odpowiedzi:

1. mało otwarta gospodarka, a więc mniejsze ryzyko załamania się popytu

zewnętrznego

2. obniżka podatku PIT

3. obniżka składki rentowej 

Uwa ga! Nie uzna je my od po wie dzi: „Lu dzie nie prze sta li wy da wać pie nię dzy”, po -

nie waż jest to sku tek, a nie czyn nik.

b) 

1 pkt – podanie 2 czynników oraz uzasadnienia

Odpowiedzi:

Po zy cję eko no micz ną Pol ski ob ni ża ją de fi cyt bu dże to wy [de fi cyt sek to ra fi nan -

sów pu blicz nych] oraz dług pu blicz ny. Bez ogra ni cze nia de fi cy tu bu dże to we go

i dłu gu pu blicz ne go ryn ki fi nan so we za czną dro żej wy ce niać wia ry god ność kra ju,

co prze ło ży się na niż szy wzrost go spo dar czy. 

0–2

16. a) 

1 pkt – wymienienie 2 różnic

Odpowiedzi:

Róż ni ce w po dej ściu rzą dów do ma łych firm oraz wiel kich kor po ra cji pod czas kry -

zy su go spo dar cze go (uczeń wy mie nia dwie z nich):

1. Wiel kie kor po ra cje otrzy mu ją do ta cje pań stwo we na utrzy ma nie miejsc pra cy,

a ma łe fir my mu szą ma so wo zwal niać lu dzi.

2. Po moc rzą do wa po mo gła wiel kim kor po ra cjom wyjść z kry zy su i osią gać wiel -

kie zy ski, a ma łe fir my ban kru tu ją i mu szą od sprze da wać się wiel kim kon cer nom.

3. Ma łe fir my nie mo gą uzy skać kre dy tu, bo upa dły ma łe ban ki ko mer cyj ne, zaś

du że ban ki kor po ra cyj ne, któ re ob ra ca ją zło tem i rzą do wy mi ob li ga cja mi, nie chcą

po no sić ry zy ka. 

Uwaga! Uczeń musi odnieść się do różnicy między wielkimi korporacjami a małymi

firmami. Jeżeli nie odniesie się – nie otrzymuje punktu.

0–2
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b) 

1 pkt – po da nie pra wi dło wej dok try ny (li be ra lizm lub kon ser wa tyzm) oraz 1 ar -

gu ment uza sad nie nia

Od po wie dzi:

moż li wość 1 – li be ra lizm

– au tor sprze ci wia się do ta cjom rzą do wym dla du żych pry wat nych przed się -

biorstw, któ re mo gą „szan ta żo wać” rzą dy

– au tor kry ty ku je in ge ro wa nie pań stwa w ry nek pra cy, któ re za bu rza rzą dzą ce

w nim na tu ral ne me cha ni zmy

– au tor jest zwo len ni kiem go spo dar ki ryn ko wej 

moż li wość 2 – kon ser wa tyzm

– au tor sprze ci wia się do ta cjom rzą do wym dla du żych pry wat nych przed się -

biorstw [ro la pań stwa po win na być mi ni mal na]

– au tor jest zwo len ni kiem go spo dar ki ryn ko wej 

Uwa ga! Wy star czy po da nie jed ne go uza sad nie nia do wy bra nej dok try ny. Uzna je -

my in ne lo gicz ne uza sad nie nia. 

17. 1 pkt – przed sta wie nie za leż no ści

Od po wie dzi:

Oso by po sia da ją ce kon to w ban ku czę ściej niż lu dzie nie ma ją cy ra chun ku ban ko -

we go uwa ża ją, że dzia łal ność ban ków jest do bra, a pie nią dze w nich są bez piecz -

ne. Oso by nie po sia da ją ce kon ta w ban ku rza dziej niż lu dzie po sia da ją cy kon to

uwa ża ją, że dzia łal ność ban ków jest do bra, a pie nią dze w nich są bez piecz ne. 

0–1

18. a)

1 pkt – po da nie 3 po wo dów

Przykładowe od po wie dzi:

– wy wo ła ło by to pa ni kę wśród in we sto rów

– wie dzą, że gdy by za cho wa ły wła sną wa lu tę, zmu szo ne by ły by w obro nie jej

kur su pod no sić sto py pro cen to we

– zda ją so bie spra wę, że gdy by za cho wa ły wa lu ty na ro do we, to prze ży wa ły by

w cza sie kry zy su od pływ ka pi ta łów

– spowodowałoby to kryzys sektora bankowego

– do ce nia ją sta bil ność i bez pie czeń stwo stre fy eu ro

b) 

1 pkt – po da nie 2 aspek tów dzia łań Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral ne go

Przykładowe od po wie dzi:

– za pew nia stre fie eu ro prak tycz nie nie ogra ni czo ny po ziom płyn no ści

– po zwa la na zwięk sze nie po życz ko wych moż li wo ści rzą dów, któ re do ka pi ta li -

zo wu ją kra jo we ban ki

– dąży do stabilizacji cen

c) 

1 pkt – za ję cie sta no wi ska (jak wpły nie kry zys na pań stwa aspi ru ją ce do stre fy

eu ro) oraz po da nie 2 ar gu men tów

Od po wiedź:

Kry zys go spo dar czy przy spie szy dzia ła nia państw aspi ru ją cych do stre fy eu ro

[tym chęt niej bę dą chcia ły wejść do stre fy eu ro].

Ar gu men ty:

– kra je po za stre fą eu ro ma ją zo bo wią za nia de no mi no wa ne w eu ro, a to ska zu -

je je na za leż ność od pod wy żek stóp pro cen to wych

– w ma łych kra jach, gdzie znacz na część zo bo wią zań ban ko wych jest de no mi -

no wa na w wa lu tach ob cych, w cza sach kry zy su miej sco we ban ki nie są w sta nie

speł nić funk cji po życz ko daw cy ostat niej szan sy – trze ba więc szyb ko wejść

do stre fy eu ro

– kra je uwa ża ją, że wej ście do stre fy eu ro jest ich je dy ną szan są na unik nię cie

zgub nych skut ków na stęp nych kry zy sów

– wi dać ko rzyst ną zmia nę na sta wie nia opi nii pu blicz nej na te mat wej ścia do stre fy

eu ro.

Uwa ga! Uczeń wy mie nia dwa z po wyż szych.

0–3 
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19. a) 1 pkt – po da nie ob sza ru oraz 2 ar gu men tów

Od po wie dzi:

ob szar: „dla lu dzi ta kich jak Pan(i)” lub „dla zwykłych ludzi”

Ar gu men ty:

– oba wa o wzrost cen

– za okrą gla nie cen „w gó rę” przez sprze daw ców po wej ściu do stre fy eu ro

– ko niecz ność za po zna nia się z no wy mi mo ne ta mi i bank no ta mi

b) 1 pkt – po da nie za leż no ści

Od po wiedź:

Oso by, któ re chcą wej ścia Pol ski do stre fy eu ro, chęt niej wzię ły by udział w re fe -

ren dum niż oso by, któ re nie chcą wej ścia Pol ski do stre fy eu ro [oso by, któ re nie

chcą wej ścia Pol ski do stre fy eu ro są mniej chęt ne, aby wziąć udział w re fe ren -

dum, niż oso by, któ re chcą wej ścia Pol ski do stre fy eu ro].

0–2

20. TEMAT 1 0–20

a) 1 pkt

Zda ją cy wy ja śnia po ję cie „po moc pu blicz na”. 

b) 1 pkt

Zda ją cy okre śla ska lę po mo cy pu blicz nej.

c) 1 pkt

Zda ją cy przed sta wia swo je zda nie na te mat po mo cy pu blicz nej pod czas kry zy su

go spo dar cze go. 

d) 1 pkt

Zda ją cy uza sad nia swo je zda nie na te mat po mo cy pu blicz nej pod czas kry zy su go -

spo dar cze go. 

e) 4 pkt, w tym: 2 pkt – po da nie 2 ar gu men tów „za” oraz 2 pkt – po da nie 2 ar gu -

men tów „prze ciw”

Zda ją cy przed sta wia dwa ar gu men ty „za” i „prze ciw” po mo cy pu blicz nej w wy -

mia rze po li tycz nym.

Ar gu men ty „za”

– pań stwo po win no po ma gać fir mom, gdyż wte dy ak tyw nie bie rze udział w kre -

owa niu go spo dar ki

– gdy po li ty cy po ma ga ją fir mom, po stę pu ją zgod nie z żą da nia mi wy bor ców, bo

więk szość chce po mo cy pu blicz nej

Ar gu men ty „prze ciw”

– pań stwo nie po win no mar no tra wić pie nię dzy po cho dzą cych z po dat ków

– po moc pu blicz na po wo du je ko niecz ność pod wyż sze nia po dat ków, czym ob cią -

że ni są wszy scy po dat ni cy

Uwa ga: Je że li uczeń po da wię cej ar gu men tów niż dwa, na dal otrzy mu je mak sy -

mal nie 2 pkt. 

f) 4 pkt, w tym: 2 pkt – po da nie 2 ar gu men tów „za” oraz 2 pkt – po da nie 2 ar gu -

men tów „prze ciw”

Zda ją cy przed sta wia dwa ar gu men ty „za” i „prze ciw” po mo cy pu blicz nej w wy -

mia rze go spo dar czym.

Ar gu men ty „za”

– po moc pu blicz na sty mu lu je fir my do wzro stu pro duk cji i roz wo ju

– po moc pu blicz na po zy tyw nie wpły wa na kon ku ren cję, szcze gól nie z za gra nicz -

ny mi fir ma mi [pań stwo w ten spo sób wspie ra wła sne, ro dzi me fir my]

Ar gu men ty „prze ciw”

– po moc pu blicz na jest udzie la na prze waż nie wiel kim kor po ra cjom, a to dys kry -

mi nu je na ryn ku ma łe fir my

– po moc pu blicz na „roz le ni wia” wiel kie fir my, któ re nie prze pro wa dza ją re struk -

tu ry za cji i ge ne ru ją co raz więk sze stra ty

Uwa ga: Je że li uczeń po da wię cej ar gu men tów niż dwa, na dal otrzy mu je mak sy -

mal nie 2 pkt.
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g) 4 pkt, w tym: 2 pkt – po da nie 2 ar gu men tów „za” oraz 2 pkt – po da nie 2 ar gu -

men tów „prze ciw”

Zda ją cy przed sta wia dwa ar gu men ty „za” i „prze ciw” po mo cy pu blicz nej w wy -

mia rze spo łecz no -kul tu ro wym.

Ar gu men ty „za”

– po moc pu blicz na gwa ran tu je utrzy ma nie miejsc pra cy i chro ni przed bez ro bo -

ciem

– za da niem pań stwa jest ochro na swo ich oby wa te li i po ma ga nie im w uzy ski wa -

niu do cho dów, gdyż w ten spo sób oby wa te le ku pu ją pro duk ty i na pę dza ją go spo -

dar kę

Ar gu men ty „prze ciw”

– pań stwo przez po ma ga nie fir mom utrzy mu je sztucz nie miej sca pra cy, co wy -

wo łu je u pra cow ni ków po czu cie bez sen su wy ko ny wa nej pra cy, któ rej owo ców

nikt nie po trze bu je

– pań stwo, aby po móc jed nej fir mie i utrzy mać miej sca pra cy, mu si za brać środ ki

bu dże to we ko muś in ne mu, co nie jest spra wie dli we

Uwa ga: Je że li uczeń po da wię cej ar gu men tów niż dwa, na dal otrzy mu je mak sy -

mal nie 2 pkt. 

h) 2 pkt (1 pkt – 1 źró dło)

Wy ko rzy sta nie ma te ria łów źró dło wych. 

i) 1 pkt

Wła ści wa struk tu ra pra cy: wstęp, roz wi nię cie, za koń cze nie. 

j) 1 pkt

Sto so wa nie wła ści wej ter mi no lo gii.

TEMAT 2 0–20

a) 1 pkt

Zda ją cy wy ja śnia po ję cie „stre fa eu ro”. 

b) 1 pkt

Zda ją cy przed sta wia w spo sób ogól ny pro blem wej ścia Pol ski do stre fy eu ro. 

Uży wa sfor mu ło wań: waż na spra wa, po waż na kwe stia, du ży pro blem, za sad ni cza

spra wa. 

c) 4 pkt, w tym: 2 pkt – po da nie 2 ar gu men tów „za” oraz 2 pkt – po da nie 2 ar gu -

men tów „prze ciw”

Zda ją cy przed sta wia dwa ar gu men ty „za” i „prze ciw” ak ce sji Pol ski do stre fy eu ro

w wy mia rze po li tycz nym.

Ar gu men ty „za”

– Pol ska bę dzie po strze ga na ja ko kraj so lid ny i od po wie dzial ny, re ali zu ją cy swo je

zo bo wią za nia zwią za ne z wej ściem do Unii Eu ro pej skiej (zy ska uzna nie in nych

państw bę dą cych w stre fie eu ro)

– wstą pie nie Pol ski do stre fy eu ro spo wo du je jej ściślej sze po wią za nie z Unią Eu -

ro pej ską, przez co sta nie się bar dziej wia ry god nym part ne rem po li tycz nym dla in -

nych państw (np. dla Sta nów Zjed no czo nych i Chin)

Ar gu men ty „prze ciw”

– Pol ska bę dzie w jesz cze więk szym stop niu uza leż nio na od or ga ni zmu mię dzy -

na ro do we go [UE], więc ogra ni czy wła sną su we ren ność 

– Pol ska bę dzie mu sia ła zmie nić kon sty tu cję RP, a wów czas mo że być na ra żo -

na na lob bing po li ty ków in nych państw, że by prze for so wać za pi sy mniej ko rzyst -

ne dla Pol ski

Uwa ga! Na le ży uznać tak że in ne lo gicz ne ar gu men ty. Je że li uczeń po da wię cej ar -

gu men tów niż dwa, na dal otrzy mu je mak sy mal nie 2 pkt.
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d) 4 pkt, w tym: 2 pkt – po da nie 2 ar gu men tów „za” oraz 2 pkt – po da nie 2 ar gu -

men tów „prze ciw”

Zda ją cy przed sta wia dwa argumenty „za” i „przeciw” ak ce sji Pol ski do stre fy eu ro

w wy mia rze go spo dar czym.

Argumenty „za”

– spo wo du je sta bi li za cję pol skiej go spo dar ki i jej po zy tyw ne po strze ga nie przez

in we sto rów 

– zli kwi du je kosz ty zwią za ne z wy mia ną i kur sem wa lut. 

Argumenty „przeciw”

– Pol ska nie bę dzie mo gła po dej mo wać de cy zji w spra wie stóp pro cen to wych, bo

bę dzie to ro bił Eu ro pej ski Bank Cen tral ny 

– prze sta wie nie na eu ro pol skiej go spo dar ki spo wo du je ogrom ne kosz ty (zmia na

opro gra mo wa nia, ban ko ma tów, mo net itp.)

Uwa ga! Na le ży uznać tak że in ne lo gicz ne ar gu men ty. Je że li uczeń po da wię cej ar -

gu men tów niż dwa, na dal otrzy mu je mak sy mal nie 2 pkt. 

e) 4 pkt, w tym: 2 pkt – po da nie 2 ar gu men tów „za” oraz 2 pkt – po da nie 2 ar gu -

men tów „prze ciw”

Zda ją cy przed sta wia dwa argumenty „za” i „przeciw” ak ce sji Pol ski do stre fy eu ro

w wy mia rze spo łecz no -kul tu ro wym.

Argumenty „za”

– Po la cy sta ną się peł no praw ny mi człon ka mi Unii Eu ro pej skiej, gdyż bę dą uży wać

tej sa mej wa lu ty, co resz ta Unii 

– wa lu ta eu ro wpły nie na ła twość po dró żo wa nia i po zna wa nia kul tur in nych kra -

jów Unii Eu ro pej skiej

Argumenty „przeciw”

– wej ście do stre fy eu ro spo wo du je osła bie nie toż sa mo ści na ro do wej Po la ków 

– wej ście do stre fy eu ro spo wo du je ko niecz ność roz sta nia się ze zło tym pol skim,

któ ry był od stu le ci pol skim pie nią dzem, co mo że źle wpły nąć szcze gól nie na star -

szych Po la ków

Uwa ga! Na le ży uznać tak że in ne lo gicz ne ar gu men ty. Je że li uczeń po da wię cej ar -

gu men tów niż dwa, na dal otrzy mu je mak sy mal nie 2 pkt. 

f) 1 pkt

Zda ją cy pro po nu je ter min wpro wa dza nia eu ro (mo że po dać kon kret ną da tę lub

okre ślić mniej pre cy zyj nie: „jak naj szyb ciej”, „w od le głej przy szło ści” lub „po speł -

nie niu wa run ków”). 

g) 1 pkt

Zda ją cy uza sad nia wy bór ter mi nu wpro wa dze nia eu ro. 

h) 2 pkt (1 pkt – 1 źró dło)

Wy ko rzy sta nie ma te ria łów źró dło wych. 

i) 1 pkt

Wła ści wa struk tu ra pra cy: wstęp, roz wi nię cie, za koń cze nie. 

j) 1 pkt

Sto so wa nie wła ści wej ter mi no lo gii.
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