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MODELE ODPOWIEDZI
DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO
Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
ZAKRES ROZSZERZONY
Zadanie 1. (0–1 pkt)
C
Zadanie 2. (0–1 pkt)
C
Zadanie 3. (0–1 pkt)
1. A

2. B

3. D

4. C

Zadanie 4. (0–1 pkt)

Zadanie 5. (0–1 pkt)
A
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Zadanie 6. (0–1 pkt)
F
F
F
F
P
Zadanie 7. (0–1 pkt)
D
Odp.: Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Zadanie 8. (0–1 pkt)
Dowolne dwa spośród podanych poniŜej:
Język
Kultura
Świadomość narodowa
Terytorium
Zadanie 9. (0–2 pkt)
Jeden punkt z wyjaśnienie pozytywnych skutków i jeden za wyjaśnienie negatywnych
skutków. W wyjaśnieniach muszą się znaleźć co najmniej po dwa skutki.
Pozytywne skutki:
Globalizacja przyczynia się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego na świecie, napędza
postęp technologiczny, powoduje obniŜenia cen towarów i usług oraz wpływa na tworzenie
nowych miejsc pracy.
Negatywne skutki:
Globalizacja pogłębia dysproporcje rozwojowe poprzez odsuwanie niektórych krajów na
margines procesów gospodarczych. Poprzez zaostrzenie konkurencji w gospodarce światowej
prowadzi do obniŜania płac i ograniczania świadczeń społecznych. Ułatwia koncernom
unikanie zobowiązań podatkowych względem państw.
Uwaga! NaleŜy uznać kaŜde inne wyjaśnienie zgodne z prawdą.
Zadanie 10. (0–1 pkt)
Weto ludowe polega na uprawnieniu określonej liczbowo grupy obywateli do sprzeciwu
wobec przyjętego przez parlament aktu normatywnego (konstytucji, ustawy).
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Zadanie 11. (0–1 pkt)
Dowolne trzy spośród podanych poniŜej:
Prezydent RP
Senat
Komisja Sejmowa
Rada Ministrów
Co najmniej 15 posłów
Co najmniej 100 000 obywateli
Zadanie 12. (0–2 pkt)
Jeden punkt za podanie dwóch prawidłowych pojęć, dwa punkty za podanie wszystkich pojęć
apartheid
antysemityzm
ksenofobia
internacjonalizm
Zadanie 13. (0–2 pkt)
Jeden punkt za podanie składu koalicji i jeden punkt za prawidłowe podanie wszystkim imion
i nazwisk polityków zaznaczonych przez ucznia na rysunku.
Jarosław Kaczyński – Prawo i Sprawiedliwość
Andrzej Lepper – Samoobrona
Roman Giertych – Liga Polskich Rodzin

Zadanie 14. (0–2 pkt)
Po jednym punkcie za w pełni podane informacje w tabeli odnośnie zaznaczonego państwa.
Popularna nazwa
Państwo
Skutek
lub rok wystąpienia
„rewolucja czerwonych
Pozytywny (ew. obalenie
1.
Portugalia
goździków”
autorytaryzmu lub
lub 1974
wprowadzenie demokracji)
„powstanie węgierskie”
Negatywny (ew. stłumienie
2.
Węgry
(„rewolucja węgierska”)
powstania)
lub 1956
Zadanie 15. (0–2 pkt)
15.1. (0–1 pkt)
57%
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15.2. (0–1 pkt)
Polacy są bardzo słabo wykształceni, ponad 50 % społeczeństwa polskiego nie ma nawet
średniego wykształcenia, a wykształcenie wyŜsze posiada zaledwie 10 %.
Zadanie 16. (0–2 pkt)
16.1. (0–1 pkt)
Afryka
16.2. (0–1 pkt)
11%
Zadanie 17. (0–2 pkt)
17.1. (0–1 pkt)
Jednym głosem – wynika to z tego, Ŝe Unia Europejska jako organizacja integracji
gospodarczej moŜe być stroną protokołu, a kaŜdej stronie na podstawie art. 22 ust. 1.
przysługuje jeden głos.
17.2. (0–1 pkt)
Polska nie będzie mogła wykorzystać swojego prawa do głosowania, jeŜeli podczas
głosowania jej głos zostanie wykorzystany przez Unię Europejską.
Zadanie 18. (0–3 pkt)
Za odwołanie się do dwóch punktów deklaracji i wymienienie działań – 1 punkt. Za
odwołanie się do trzech punktów deklaracji i wymienienie działań – 2 punkty. Za odwołanie
się do czterech punktów deklaracji i wymienienie działań – 3 punkty.
pkt 18. Udzielać krajom pomocy w dostępie do środków finansowych, stosować nowoczesne
technologie i transferować je do krajów zacofanych, rozwijać zasoby ludzkie oraz edukację.
pkt 19. Walczyć z ogólnoświatowymi czynnikami stanowiącymi zagroŜenie dla rozwoju,
takimi jak: niedoŜywienie, konflikty zbrojne, ksenofobia.
pkt 20. Uwzględniać prawa i emancypację kobiet oraz równość płci.
pkt 28. Zwiększyć liczbę miejsc pracy.
pkt 29. Korporacje sektora prywatnego muszą egzekwować odpowiedzialne postępowanie
firm.
Zadanie 19. (0–1 pkt)
Wraz ze spadającą wiarą w skuteczność działań międzynarodowej koalicji rośnie obawa przed
atakami terrorystycznymi.
Lub
Im większa wiara w skuteczność koalicji, tym mniejsza obawa przed atakami
terrorystycznymi.
NaleŜy uwzględnić takŜe kaŜdą logiczną odpowiedź, która uwzględnia róŜne warianty
powyŜszego rozwiązania.
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Zadanie 20. (0–2 pkt)
20.1. (0–1 pkt)
Ludzie ci nie mieszkają w rejonach o znaczeniu strategicznym. Nie ma o nich informacji w
środkach masowego przekazu. Dlatego inni nie reagują na ich cierpienie.
20.2. (0–1 pkt)
Powołanie Globalnego Funduszu Pomocy Kryzysowej ma poprawić sytuację osób
czekających na pomoc humanitarną – obecnie pomoc przekazywana jest zbyt późno i ma ona
jedynie charakter doraźny, przez co przedłuŜa się cierpienie potrzebujących. Nie mają oni teŜ
środków na rozpoczęcie lepszego Ŝycia.
Zadanie 21. (20 pkt)
TEMAT NR 1.
Zdający przedstawia rodzaje zagroŜeń – 0–4 pkt (0–1 pkt za kaŜde zagroŜenie)
Zdający wyjaśnia, dlaczego podany przez niego przykład jest zagroŜeniem – 0–4 pkt (0–1 pkt
za kaŜdy przykład).
Zdający wyjaśnia, jakie działania naleŜy podejmować w celu przezwycięŜenia kaŜdego
podanego przez niego zagroŜenia – 0–8 pkt (0–2 pkt za kaŜde logiczne rozwiązanie).
Zdający wykorzystuje dwa materiały źródłowe – 0–2 pkt (0–1 pkt za wykorzystanie kaŜdego
źródła).
Kompozycja – 0–1 pkt
Stosowanie prawidłowej terminologii – 0–1 pkt
TEMAT NR 2.
Zdający przedstawia dwie organizacje rządowe zajmujące się przezwycięŜaniem zagroŜeń
współczesnego świata – 0–4 pkt (0–2 pkt za kaŜdą organizację).
Zdający przedstawia dwie organizacje pozarządowe zajmujące się przezwycięŜaniem
zagroŜeń współczesnego świata – 0–4 pkt (0–2 pkt za kaŜdą organizację).
Zdający wyjaśnia, w jaki sposób organizacje rządowe zajmują się przezwycięŜaniem
zagroŜeń współczesnego świata – 0–4 pkt (0–2 pkt za wyjaśnienie działalności kaŜdej
organizacji).
Zdający wyjaśnia, w jaki sposób organizacje pozarządowe zajmują się przezwycięŜaniem
zagroŜeń współczesnego świata – 0–4 pkt (0–2 pkt za wyjaśnienie działalności kaŜdej
organizacji).
Zdający wykorzystuje dwa materiały źródłowe – 0–2 pkt (0–1 pkt za wykorzystanie kaŜdego
źródła).
Kompozycja – 0–1 pkt
Stosowanie prawidłowej terminologii – 0–1 pkt
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