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Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM

Wie dza o spo ∏e czeƒ stwie
Po ziom rozszerzony

Listopad 2009

Nr
za da nia

Mo del od po wie dzi

W na wia sach kwa dra to wych [ ] od po wie dzi
al ter na tyw ne bàdê uzu pe∏ nia jà ce

Sche mat punk to wa nia

Za sa dy przy zna wa nia
punk tów

Punk ty
za za da nie

1. c) ini cja ty w´ lu do wà 0–1

2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 0–1

3. c) Egipt 
d) Jor da nia 

1 pkt za dwa za zna -
cze nia

0–1

4. a) Chor wa cja 
c) Ma ce do nia 
f) Tur cja 

1 pkt za za zna cze nie
trzech paƒstw 

0–1

5. a) Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

b) Ja nusz Ko cha nowski
Uwa ga: Wa run kiem przy zna nia punk tu za pra -
wid∏owe wy ko na nie po le ce nia b jest prawid∏owe
wykonanie polecenia a.

1 pkt

1 pkt

0–2 

6. a) 1. sys tem par la men tar no -ko mi te to wy; Szwaj ca ria
2. sys tem pó∏ pre zy denc ki [semiprezydencki,
prezydencko-parlamentarny]; np.: Fran cja, Ro sja
Uwa ga: Uzna je my in ne paƒ stwa, o ile wy st´ pu je
w nich da ny sys tem rzà dów.

b) 1. sys tem wi´k szo Êcio wy, np. W. Bry ta nia,USA
2. sys tem pro por cjo nal ny, np. Pol ska, W∏o chy
Uwa ga: Uzna je my in ne paƒ stwa, o ile wy st´ pu je
w nich da ny sys tem wy bor czy.

Po 1 pkt za po da nie
w∏a Êci we go sys te mu
rzà dów lub wy bor cze -
go i na zw´ paƒ stwa

0–4

7. a) sà dy re jo no we
b) sà dy ape la cyj ne

1 pkt za po da nie
dwóch nazw sà dów
po wszech nych

0–1

8. 1. praw da
2. praw da
3. fa∏sz 

1 pkt za trzy pra wi -
d∏o we od po wie dzi

0–1

9. 1. fa∏sz
2. praw da
3. fa∏sz

1 pkt za trzy pra wi -
d∏o we od po wie dzi

0–1

10. Funk cja re pre syj na – po le ga na wy mie rza niu kar
za po pe∏ nia nie prze st´pstw. 
Funk cja or ga ni za cyj na – prze ja wia si´ w two rze niu
in sty tu cjo nal nych pod staw ˝y cia spo ∏ecz ne go
i paƒ stwo we go 

1 pkt za po da nie ka˝ -
dej de fi ni cji 

0–2

11. 1. Niem cy, [kanc lerz An ge la] Mer kel
2. Wiel ka Bry ta nia, [pre mier Gor don] Brown
3. W∏o chy, [pre mier Si lvio] Ber lu sco ni 
4. Hisz pa nia, [pre mier José L. Rodrígu ez] Za pa te ro

Po 1 pkt za po da nie
na zwy paƒ stwa oraz
na zwi ska sze fa rzà du
da ne go paƒ stwa

0–4
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Nr
za da nia

Mo del od po wie dzi

W na wia sach kwa dra to wych [ ] od po wie dzi
al ter na tyw ne bàdê uzu pe∏ nia jà ce

Sche mat punk to wa nia

Za sa dy przy zna wa nia
punk tów

Punk ty
za za da nie

12. Bez kar noÊç par la men ta rzy stów [po s∏ów, se na to -
rów]; po gar da dla pra wa oka zy wa na przez par la -
men ta rzy stów; wykorzystywanie immunitetu dla
osobistych korzyÊci; brak rów no Êci wo bec pra wa
[sà oso by wy bra ne chro nio ne im mu ni te tem].
Uwa ga: Pro ble m mo ̋ e zo staç na zwa ny ina czej,
o ile zdajàcy od da  isto t´ pro ble mu.

Po 1 pkt za na zwa nie
pro ble mu na ry sun ku

0–1

13. Naj szyb sze: Afry ka [po nad 6-krot ne]
Naj wol niej sze: Eu ro pa [mniej ni˝ 2-krot ne]

1 pkt za po da nie
dwóch pra wi d∏o wych
nazw kon ty nen tów

0–1

14. a) Za st´ po wal noÊç po ko leƒ – sy tu acja, w któ rej ko -
lej ne po ko le nie od twa rza si´ w ilo Êci nie mniej szej
ni˝ po przed nie po ko le nie [przy wskaê ni ku dziet no -
Êci 2,1 dziec ka na jed nà ko bie t´]
Uwa ga: Uzna je my in ne wy ja Ênie nie, o ile od da je
sens de fi ni cji.

b) Afry ka, Azja, Au stra lia i Oce ania

c) Na przy k∏ad:
– wy d∏u ̋ e nie urlo pów ma cie rzyƒ skich
– wpro wa dza nie bar dzo do brze p∏at nych urlo pów
wy cho waw czych
– do p∏a ty paƒ stwa do ˝∏ob ków i przed szko li [bez -
p∏at ne ˝∏ob ki i przed szko la]
– zmia ny w pra wie pra cy umo˝ li wia jà ce kon ty nu -
owa nie ka rie ry za wo do wej ko biet po ∏à czo nej z ro -
dze niem i wy cho wy wa niem dzie ci
– wpro wa dze nie urlo pów ma cie rzyƒ skich dla m´˝ -
czyzn („ta cie rzyƒ skich”)
– za li cza nie okre su urlo pu wy cho waw cze go
do póê niej szej eme ry tu ry
Uwa ga: Na le ̋ y uznaç in ne, zgod ne z lo gi kà i praw -
dà od po wie dzi!

1 pkt

1 pkt za po da nie nazw
trzech kon ty nen tów

1 pkt za po da nie
trzech pro po zy cji
dzia ∏aƒ ze stro ny paƒ -
stwa

0–3

15. a) Wskaê nik ma sku li ni za cji (wspó∏ czyn nik ma sku li -
ni za cji) – wskaê nik de mo gra ficz ny okre Êla jà cy, ilu
m´˝ czyzn w da nym spo ∏e czeƒ stwie przy pa da
na okre Êlo nà licz b´ ko biet – naj cz´ Êciej okre Êla licz -
b´ m´˝ czyzn na 100 ko biet.

b) W wie ku przed pro duk cyj nym licz ba m´˝ czyzn
jest wi´k sza ni˝ licz ba ko biet; w wie ku po pro duk cyj -
nym licz ba ko biet jest wi´k sza ni˝ licz ba m´˝ czyzn.

1 kt

1 pkt

0–2

16. a) W latach 2000–2030 ubywaç b´dzie osób 
w wieku 0–17 i 18–59/64, natomiast przybywaç
b´dzie osób w wieku 60/65 i wi´cej [ubywaç
b´dzie osób w wieku produkcyjnym i przed -
produkcyjnym, natomiast przybywaç osób 
w wieku poprodukcyjnym].

b) Na przy k∏ad: wzrost po pu lar no Êci kon sump cyj -
ne go sty lu ˝y cia, uwa ̋ a nie dzie ci za prze szko d´
w re ali za cji w∏a snych pla nów, po lep sza jà ca si´
opie ka me dycz na dla osób star szych, wy d∏u ̋ a nie
si´ cza su ˝y cia
Uwa ga: Uzna je my in ne przy czy ny, o ile sà lo gicz ne
i zgod ne z rze czy wi sto Êcià.

1 pkt

1 pkt za dwa wy ja -
Ênie nia

0–2
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Nr
za da nia

Mo del od po wie dzi

W na wia sach kwa dra to wych [ ] od po wie dzi
al ter na tyw ne bàdê uzu pe∏ nia jà ce

Sche mat punk to wa nia

Za sa dy przy zna wa nia
punk tów

Punk ty
za za da nie

17. a) Im wi´k szy jest sto pieƒ rów no upraw nie nia mi´ -
dzy ko bie ta mi a m´˝ czy zna mi w ˝y ciu za wo do -
wym, tym wi´ cej ro dzi si´ dzie ci.
lub
Im lep sza po li ty ka spo ∏ecz na paƒ stwa, tym wi´ cej
ro dzi si´ dzie ci [im wi´k sze kwo ty paƒ stwo prze -
zna cza na po moc ro dzi nom, tym wi´ cej ro dzi si´
dzie ci].

b) Opór cz´Êci Niemców wynika ze z∏ych skojarzeƒ
z czasami komunistycznymi. System ˝∏obków by∏
bardzo rozbudowany w komunistycznej NRD i jako
element enerdowskiego systemu oÊwiaty zosta∏ 
w zjednoczonych Niemczech pot´piony. 
Uwa ga: Zda jà cy mu si uwzgl´d niç w wy ja Ênie niu
okres NRD oraz po st´ po wa nie w tym cza sie wo bec
dzie ci – in dok try na cja.

1 pkt za po da nie jed -
nej z dwóch po da nych
obok za le˝ no Êci

1 pkt za wy ja Ênie nie

0–2

18. WYPRACOWANIE

TEMAT NR 1

Zda jà cy:
a) ocenia pro blem ni ̋ u de mo gra ficz ne go w Eu ro -
pie (zda jà cy w spo sób ogól ny stwier dza, ˝e to pro -
blem wa˝ ny, istot ny, po wa˝ ny, nie ba ga tel ny, fun -
da men tal ny itp.)
Uwa ga: Uzna je my in ne sfor mu ∏o wa nia od da jà ce,
˝e zda jà cy ro zu mie pro blem ni ̋ u de mo gra ficz ne go
w Eu ro pie.

b) przed sta wia dwa aspek ty po li tycz ne, któ re
wp∏y wa jà na roz wój de mo gra ficz ny Eu ro py (np.
sta bi li za cja po li tycz na – brak wo jen; do bre sto sun ki
sà siedz kie mi´ dzy paƒ stwa mi)
Uwa ga: Mo˝ na uznaç in ne aspek ty po da ne przez
ucznia, o ile sà lo gicz ne i praw do po dob ne.

c) przed sta wia dwa aspek ty go spo dar cze, któ re
wp∏y wa jà na roz wój de mo gra ficz ny Eu ro py (np.
do bro byt go spo dar czy, ist nie nie sys te mów eme ry -
tal nych, in we sto wa nie naj pierw w ka rie r´, aby
utrzy maç si´ na ryn ku pra cy, a do pie ro po tem
dzie ci)
Uwa ga: Mo˝ na uznaç in ne aspek ty po da ne przez
ucznia, o ile sà lo gicz ne i praw do po dob ne.

d) przed sta wia dwa aspek ty spo ∏ecz ne, któ re
wp∏y wa jà na roz wój de mo gra ficz ny Eu ro py (np.
póê ne za k∏a da nie ro dzi ny, nie ch´ç do po sia da nia
dzie ci, roz wój an ty kon cep cji) 
Uwa ga: Mo˝ na uznaç in ne aspek ty po da ne przez
ucznia, o ile sà lo gicz ne i praw do po dob ne.

e) przed sta wia dwa aspek ty kul tu ro we, któ re
wp∏y wa jà na roz wój de mo gra ficz ny Eu ro py (np.
roz wój in dy wi du ali zmu cha rak te ry stycz ny dla kul -
tu ry za chod niej; in we sto wa nie w sie bie, a nie
w ro dzi n´ czy wspól no t´)
Uwa ga: Mo˝ na uznaç in ne aspek ty po da ne przez
ucznia, o ile sà lo gicz ne i praw do po dob ne.

0–1

Po 1 pkt za przed sta -
wie nie ka˝ de go
aspek tu politycznego
– ∏àcz nie 2 pkt

Po 1 pkt za przed sta -
wie nie ka˝ de go
aspek tu go spo dar cze -
go – ∏àcz nie 2 pkt

Po 1 pkt za przed sta -
wie nie ka˝ de go
aspek tu spo ∏ecz ne go
– ∏àcz nie 2 pkt

Po 1 pkt za przed sta -
wie nie ka˝ de go
aspek tu kul tu ro we go
– ∏àcz nie 2 pkt

0–20
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Nr
za da nia

Mo del od po wie dzi

W na wia sach kwa dra to wych [ ] od po wie dzi
al ter na tyw ne bàdê uzu pe∏ nia jà ce

Sche mat punk to wa nia

Za sa dy przy zna wa nia
punk tów

Punk ty
za za da nie

f) przed sta wia (pre zen tu je) trzy per spek ty wy
(mo˝ li wo Êci) de mo gra ficz ne Eu ro py (np. dal szy
spa dek licz by dzie ci w Eu ro pie; dal szy roz wój tech -
no lo gicz ny i mniej sza licz ba dzie ci; za gro ̋ e nie sys -
te mów eme ry tal nych w Eu ro pie i zmia na na sta -
wie nia lu dzi; za gro ̋ e nie eks pan sjà imi gran tów,
u któ rych jest wy so ki przy rost na tu ral ny; ko niecz -
noÊç spro wa dze nia do Eu ro py ko lej nych imi gran -
tów, aby utrzy maç wzrost go spo dar czy itp.)
Uwa ga: Mo˝ na uznaç in ne mo˝ li wo Êci po da ne
przez ucznia, o ile sà lo gicz ne i praw do po dob ne.

g) zaj mu je i uza sad nia w∏a sne sta no wi sko w spra -
wie per spek tyw roz wo ju de mo gra ficz ne go dla Eu -
ro py

h) wy ko rzy stu je ma te ria ∏y êró d∏o we

i) pra ca spój na kom po zy cyj nie: wst´p, roz wi ni´ cie,
za koƒ cze nie

j) pra ca po praw na j´ zy ko wo

Po 2 pkt za przed sta -
wie nie jed nej per -
spek ty wy (mo˝ li wo -
Êci) roz wo ju
de mo gra ficz ne go Eu -
ro py – ∏àcz nie 6 pkt

0–1

Po 1 pkt na ka˝ dy
w∏a Êci wie za sto so wa -
ny przy k∏ad od wo ∏a nia
do ma te ria ∏ów êró d∏o -
wych – ∏àcz nie 2 pkt

0–1

0–1

TEMAT NR 2

Zda jà cy: 
a) ocenia i cha rak te ry zu je roz wój de mo gra ficz ny
Pol ski od 1989 ro ku do chwi li obec nej:
– uka zu je po wa g´ pro ble mu (zda jà cy mo ̋ e u˝yç
na st´ pu jà cych sfor mu ∏o waƒ: roz wój de mo gra ficz -
ny Pol ski to spra wa po wa˝ na, wa˝ na, istot na, za -
sad ni cza, klu czo wa, fun da men tal na, ˝y wot na, nie -
ba ga tel na itp.)
Uwa ga: Uzna je my in ne sfor mu ∏o wa nia od da jà ce
isto t´ spra wy.
– cha rak te ry zu je roz wój de mo gra ficz ny Pol ski
(zda jà cy mo ̋ e u˝yç na st´ pu jà cych sfor mu ∏o waƒ:
nad wy˝ ka zgo nów nad uro dzi na mi, zmniej sza jà ca
si´ licz ba uro dzin, zwi´k sza jà ca si´ licz ba zgo nów,
wi´ cej lu dzi umie ra, mniej dzie ci si´ ro dzi, jest co -
raz mniej Po la ków, licz ba Po la ków si´ zmniej sza,
du ̋ o lu dzi umie ra, ma ∏o lu dzi si´ ro dzi itp.)
Uwa ga: Uzna je my in ne sfor mu ∏o wa nia od da jà ce
isto t´ spra wy.

b) przed sta wia dwa aspek ty po li tycz ne, któ re
wp∏y wa ∏y na roz wój de mo gra ficz ny Pol ski (upa dek
ko mu ni zmu w 1989 r.; wstà pie nie Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej; sta bil noÊç po li tycz na w Eu ro pie
– brak wo jen)
Uwa ga: Mo˝ na uznaç in ne aspek ty po da ne przez
ucznia, o ile sà lo gicz ne i praw do po dob ne.

1 pkt za uka za nie po -
wa gi pro ble mu; 
1 pkt za cha rak te ry -
sty k´ roz wo ju de mo -
gra ficz ne go Pol ski –
∏àcznie 2 pkt

Po 1 pkt za przed sta -
wie nie ka˝ de go
aspek tu po li tycz ne go
– ∏àcz nie 2 pkt

0–20



Nr
za da nia

Mo del od po wie dzi

W na wia sach kwa dra to wych [ ] od po wie dzi
al ter na tyw ne bàdê uzu pe∏ nia jà ce

Sche mat punk to wa nia

Za sa dy przy zna wa nia
punk tów

Punk ty
za za da nie

c) przed sta wia dwa aspek ty spo ∏ecz ne, któ re wp∏y -
wa ∏y na roz wój de mo gra ficz ny Pol ski (zmia ny
w men tal no Êci lu dzi po upad ku ko mu ni zmu; brak
po czu cia bez pie czeƒ stwa, upo wszech nie nie wol -
nych zwiàz ków bez zo bo wià zaƒ; wzra sta jà ca licz ba
sin gli w spo ∏e czeƒ stwie)
Uwa ga: Mo˝ na uznaç in ne aspek ty po da ne przez
ucznia, o ile sà lo gicz ne i praw do po dob ne.

d) przed sta wia dwa aspek ty go spo dar cze, któ re
wp∏y wa ∏y na roz wój de mo gra ficz ny Pol ski (np.
bez ro bo cie nie sk∏a nia jà ce do po sia da nia dzie ci;
ch´ç do ro bie nia si´; go spo dar ka ryn ko wa wy mu -
sza jà ca cz´ ste zmia ny pra cy – brak sta bil no Êci za -
trud nie nia; wy jaz dy za pra cà za gra ni c´)
Uwa ga: Mo˝ na uznaç in ne aspek ty po da ne przez
ucznia, o ile sà lo gicz ne i praw do po dob ne.

e) przed sta wia dwa aspek ty kul tu ro we, któ re
wp∏y wa ∏y na roz wój de mo gra ficz ny Pol ski (zmniej -
sza jà ca si´ re li gij noÊç Po la ków; upo wszech nie nie
si´ za chod nie go mo de lu ˝y cia po 1989 r.; kult in dy -
wi du ali zmu)
Uwa ga: Mo˝ na uznaç in ne aspek ty po da ne przez
ucznia, o ile sà lo gicz ne i praw do po dob ne.

f) przed sta wia pi´ç ró˝ nych mo˝ li wo Êci zwià za -
nych z ni skim przy ro stem na tu ral nym dla paƒ stwa
pol skie go (np. upa dek sys te mu eme ry tal ne go; du -
˝a licz ba eme ry tów, ma ∏a licz ba dzie ci; wy lud nia nie
si´ cz´ Êci ob sza rów Pol ski z po wo du ni skie go przy -
ro stu na tu ral ne go, w szcze gól no Êci wsi; brak ràk
do pra cy; ko niecz noÊç wzro stu po dat ków w ce lu
utrzy ma nia du ̋ ej rze szy eme ry tów; wi´k sze wy -
dat ki na opie k´ zdro wot nà; ko niecz noÊç spro wa -
dze nia emi gran tów z in nych kra jów do Pol ski;
trud no Êci ada pta cyj ne w no wym spo ∏e czeƒ stwie
ze stro ny spro wa dzo nych emi gran tów)
Uwa ga: Mo˝ na uznaç in ne mo˝ li wo Êci po da ne
przez ucznia, o ile sà lo gicz ne i praw do po dob ne.

g) prezentuje w∏asne stanowisko

h) wy ko rzy stu je ma te ria ∏y êró d∏o we

i) pra ca spój na kom po zy cyj nie: wst´p, roz wi ni´ cie,
za koƒ cze nie

j) pra ca po praw na j´ zy ko wo

Po 1 pkt za przed sta -
wie nie ka˝ de go
aspek tu spo ∏ecz ne go
– ∏àcz nie 2 pkt 

Po 1 pkt za przed sta -
wie nie ka˝ de go
aspek tu go spo dar cze -
go – ∏àcz nie 2 pkt

Po 1 pkt za przed sta -
wie nie ka˝ de go
aspek tu kul tu ro we go
– ∏àcz nie 2 pkt

Po 1 pkt za przed sta -
wie nie jed nej mo˝ li -
wo Êci – ∏àcz nie 5 pkt 

0–1

Po 1 pkt na ka˝ dy
w∏a Êci wie za sto so wa -
ny przy k∏ad od wo ∏a nia
do ma te ria ∏ów êró d∏o -
wych – ∏àcz nie 2 pkt

0–1

0–1

0–20
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W kluczu sà prezentowane przyk∏adowe prawid∏owe odpowiedzi. Nale˝y równie˝ uznaç odpowiedzi
ucznia, jeÊli sà inaczej sformu∏owane, ale ich sens jest synonimiczny wobec schematu, oraz inne
odpowiedzi, nieprzewidziane w kluczu, ale poprawne.


