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Wiedza o spoáeczeĔstwie – poziom rozszerzony
Klucz punktowania odpowiedzi

Zadanie 1.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem typów
zbiorowoĞci.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie typu zbiorowoĞci, których czáonków áączą trwaáe
wiĊzi emocjonalne.
Poprawna odpowiedĨ:
C. wspólnota
Zadanie 2.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem modelu
paĔstwa liberalnego.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie koncepcji paĔstwa jako „stróĪa nocnego”.
Poprawna odpowiedĨ:
A. paĔstwo nie ingeruje w funkcjonowanie gospodarki
Zadanie 3.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem relacji
miĊdzy organami wáadzy.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie dziaáania podejmowanego przez Sejm w procedurze
tzw. „trzech kroków” tworzenia rządu.
Poprawna odpowiedĨ:
D. Nakazuje sejmowi wybraü Prezesa Rady Ministrów.
Zadanie 4.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem relacji
miĊdzy strukturami Unii Europejskiej.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wskazanie najwyĪszej instytucji politycznej nadrzĊdnej
w stosunku do organów Wspólnot Europejskich.
Poprawna odpowiedĨ:
B. Rada Europejska
Zadanie 5.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem
kompetencji Zgromadzenia Narodowego.

0–3

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za wymienienie kaĪdego konstytucyjnego przypadku, kiedy
wspólne obrady Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej uznaje siĊ za posiedzenie
Zgromadzenia Narodowego.
Przykáady poprawnych odpowiedzi:
x Odebranie przysiĊgi od nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej.
x Wysáuchanie orĊdzia Prezydenta Rzeczypospolitej.
x Uznanie trwaáej niezdolnoĞci Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzĊdu
ze wzglĊdu na stan zdrowia.
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Zadanie 6.
Korzystanie z informacji

Odczytanie informacji z wykresu.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi dotyczące usytuowania ugrupowaĔ
i partii politycznych w Polsce na skali konserwatyzmu i liberalizmu.
Poprawna odpowiedĨ:
A. Faász
B. Prawda
C. Prawda
Zadanie 7.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem pojĊü
z zakresu socjologii.

0–2

Zdający otrzymuje:
x 2 punkty za podanie trzech poprawnych pojĊü
x 1 punkt za podanie dwóch poprawnych pojĊü
Poprawne odpowiedzi:
A. socjalizacja
B. anomia
C. konformizm
Zadanie 8.
a)
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem pojĊü
z zakresu polityki.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wyjaĞnienie pojĊcia – konstruktywne wotum nieufnoĞci.
Przykáad poprawnej odpowiedzi:
Jednoczesne wyraĪenie przez Sejm wotum nieufnoĞci dotychczasowej Radzie Ministrów i wybór
nowego Prezesa Rady Ministrów.
b)
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem skutków
procedury powoáywania organów wáadzy paĔstwowej.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za podanie gáównej konsekwencji procedury konstruktywnego
wotum nieufnoĞci.
Przykáady poprawnej odpowiedzi:
x Gwarancja, Īe paĔstwo nie pozostanie bez rządu.
x ZwiĊkszenie stabilnoĞci rządu w paĔstwie.
x Utrudnienie moĪliwoĞci wyraĪania rządowi wotum nieufnoĞci przez Sejm.

16

Wiedza o spoáeczeĔstwie – poziom rozszerzony
Klucz punktowania odpowiedzi

Zadanie 9.
Korzystanie z informacji

Porządkowanie chronologiczne wydarzeĔ
skáadających siĊ na proces integracji Polski z Unią
Europejską.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za podanie poprawnej kolejnoĞci wszystkich wydarzeĔ
skáadających siĊ na proces integracji Polski z Unią Europejską.
Poprawna odpowiedĨ:
A. 1
B. 5
C. 4
D. 2
E. 3
Zadanie 10.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem zagadnieĔ
związanych z ochroną praw i wolnoĞci czáowieka.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi dotyczące ochrony praw i wolnoĞci
czáowieka.
Poprawna odpowiedĨ:
A. Prawda
B. Prawda
C. Prawda
Uwaga: Zdający otrzymuje 1 punkt takĪe wtedy, gdy w zdaniu C zaznaczyá odpowiedĨ – Faász.
Zadanie 11.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem
wzajemnych zaleĪnoĞci terminów prawnych.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za uzupeánienie schematu dwoma terminami prawniczymi w taki
sposób, aby poprawnie ukazywaá ich wzajemne zaleĪnoĞci.
Poprawna odpowiedĨ:
1. przepis prawny
2. kodeks
Zadanie 12.
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią budowy normy
prawnej.

0 lub 2

Zdający otrzymuje 2 punkty za wymienienie elementów, z których zbudowana jest norma
prawna.
Przykáad poprawnej odpowiedzi:
Hipoteza, dyspozycja i sankcja
lub
hipoteza i dyspozycja.
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Zadanie 13.
Korzystanie z informacji

Identyfikowanie wskazanych na mapie paĔstw oraz
wykazanie siĊ znajomoĞcią przynaleĪnoĞci
wskazanych paĔstw do Unii Europejskiej oraz
do NATO.

0–3

Zdający otrzymuje po 1 punkcie za wypeánienie caáego wiersza w tabeli – zidentyfikowanie
kaĪdego paĔstwa na mapie oraz okreĞlenie jego przynaleĪnoĞci do Unii Europejskiej oraz
do NATO.
Poprawne odpowiedzi:
1. Austria i znak X przy UE
2. Norwegia i znak X przy NATO
3. Portugalia i znak X przy UE oraz przy NATO
Zadanie 14.
a)
Korzystanie z informacji

WyjaĞnienie róĪnicy miĊdzy obowiązkiem
szkolnym a obowiązkiem nauki na podstawie
aktów prawnych.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wyjaĞnienie róĪnicy.
Przykáad poprawnej odpowiedzi:
Obowiązek szkolny jest okreĞlony przez wiek i rodzaj szkoáy, podczas gdy obowiązek nauki
jest okreĞlony tylko przez wiek.
b)
WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem
zagadnieĔ związanych z zakáadaniem szkóá.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za wymienienie trzech podmiotów mających prawo zakáadania
szkóá podstawowych, gimnazjów i szkóá pogimnazjalnych.
Przykáady poprawnej odpowiedzi:
xosoby fizyczne, np. osoba prowadząca dziaáalnoĞü gospodarczą
xosoby prawne, np. stowarzyszenia lub fundacje
xjednostki samorządu terytorialnego, np. gmina lub powiat
xkoĞcioáy
xzwiązki wyznaniowe
xinstytucje, np. minister, minister kultury i dziedzictwa narodowego
xobywatele
Zadanie 15.
a)
Korzystanie z informacji

Uogólnienie informacji zawartej w tekĞcie
publicystycznym.

Zdający otrzymuje 1 punkt za sformuáowanie stanowisk obu autorów.
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Przykáady poprawnych odpowiedzi:
Stanowisko autora tekstu A. – Segregowanie uczniów jest szkodliwe.
Stanowisko autora tekstu B. – Segregowanie uczniów jest korzystne.
Uwaga: Zdający moĪe uĪyü okreĞleĔ synonimicznych w odniesieniu do wyrazów
segregowanie, szkodliwe, korzystne.
b)
Korzystanie z informacji

Rekonstrukcja argumentacji autorów tekstów
publicystycznych.

0–2

Zdający otrzymuje:
x 1punkt za sformuáowanie dwóch argumentów uzasadniających stanowisko autora tekstu A
x 1 punkt za sformuáowanie dwóch argumentów uzasadniających stanowisko autora tekstu B
Przykáady poprawnych odpowiedzi:
Argumenty uzasadniające stanowisko autora tekstu A.
Segregacja uczniów przyczynia siĊ do:
x wzrostu nierównoĞci spoáecznych
x odtwarzania w szkole pozaszkolnych róĪnic spoáecznych.
Argumenty uzasadniające stanowisko autora tekstu B.
Segregacja uczniów umoĪliwia:
x tworzenie odpowiedniego Ğrodowiska dla dzieci o wybitnych zdolnoĞciach
x ksztaácenie elit na odpowiednim poziomie.
c)
Tworzenie informacji

Uzasadnienie wáasnego stanowiska oraz wykazanie
siĊ znajomoĞcią i rozumieniem programów partii
politycznych.

0–2

Zdający otrzymuje:
x 1 punkt za wskazanie nazwy rodzaju partii politycznej, do której mógáby naleĪeü autor
tekstu A i za uzasadnienie swojego wyboru
x 1 punkt za wskazanie nazwy rodzaju partii politycznej, do której mógáby naleĪeü autor
tekstu B i za uzasadnienie swojego wyboru.

Przykáady poprawnych odpowiedzi:
Partia autora tekstu A.
Socjaldemokratyczna lub chrzeĞcijaĔsko-demokratyczna
Uzasadnienie
x Partia socjaldemokratyczna, np.:
Jednym z podstawowych postulatów socjaldemokratów jest niwelowanie przez paĔstwo
róĪnic spoáecznych i rozwiniĊta polityka spoáeczna, przejawiająca siĊ w powszechnym
dostĊpie do edukacji i równym poziomie ksztaácenia.

19

Wiedza o spoáeczeĔstwie – poziom rozszerzony
Klucz punktowania odpowiedzi

lub
x Partia chrzeĞcijaĔsko-demokratyczna, np.:
Hasáo solidaryzmu spoáecznego charakterystyczne dla partii chrzeĞcijaĔsko –
demokratycznej zakáada wspieranie obywateli, którzy gorzej radzą sobie
z funkcjonowaniem w spoáeczeĔstwie.
Partia autora tekstu B.
Liberalna lub konserwatywna lub chrzeĞcijaĔsko-demokratyczna
Uzasadnienie
x Partia liberalna, np.:
Z najwaĪniejszych haseá programowych partii liberalnej, czyli wolnoĞci jednostki
i indywidualizmu, wynika prawo kaĪdego obywatela do edukacji na oczekiwanym przez
niego poziomie.
lub
x Partia konserwatywna, np.:
Partii konserwatywna zakáada istnienie w paĔstwie hierarchii spoáecznej, z czego wynika
idea elitarnej edukacji.
lub
x Partia chrzeĞcijaĔsko-demokratyczna, np.:
Partia chrzeĞcijaĔsko-demokratyczna akceptuje funkcjonowanie w paĔstwie gospodarki
wolnorynkowej, której przejawem jest takĪe swoboda tworzenia róĪnorodnych szkóá dla
wybranej máodzieĪy, np. máodzieĪy katolickiej.
Zadanie 16.
Korzystanie z informacji

Wyszukanie informacji w tekĞcie zgodnie z podanym
kryterium.

0–2

Zdający otrzymuje:
x 2 punkty za wymienienie czterech prawdopodobnych konsekwencji decentralizacji
szkolnictwa brytyjskiego
x 1 punkt za wymienienie dwóch prawdopodobnych konsekwencji decentralizacji
szkolnictwa brytyjskiego.
Przykáady poprawnych odpowiedzi:
x UzaleĪnienie wiedzy i umiejĊtnoĞci absolwentów od szkoáy, którą ukoĔczyli.
x Zerwanie ciągáoĞci i spójnoĞci procesu dydaktycznego uczniów, którzy zmienili szkoáĊ.
x MoĪliwoĞü tworzenia przez studentów indywidualnych i interdyscyplinarnych programów
studiów.
x KoniecznoĞü adaptowania siĊ do nowych programów i metod nauczania uczniów, którzy
zmienili szkoáĊ.
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Zadanie 17.
a) i b)
Korzystanie z informacji

Odczytanie danych statystycznych z tabeli.

WiadomoĞci i rozumienie

Wykazanie siĊ znajomoĞcią i rozumieniem
przemian spoáecznych w Polsce.

0–1

Zdający otrzymuje 1 punkt za okreĞlenie kierunku zmiany polaryzacji oraz za wskazanie
powodu zmiany oceny polskiego systemu szkolnictwa.
a) Poprawna odpowiedĨ:
Polaryzacja zwiĊkszyáa siĊ lub zmniejszyáa siĊ.
Uwaga: OdpowiedĨ uzaleĪniona jest od metody analizowania danych statystycznych.
b) Przykáady poprawnej odpowiedzi:
Powód zmiany oceny polskiego systemu szkolnictwa:
x reforma oĞwiaty
x wprowadzenie egzaminów zewnĊtrznych
x nowa struktura szkolnictwa
x zwiĊkszenie nakáadów finansowych przeznaczonych na oĞwiatĊ
x wzrost kwalifikacji nauczycieli
Zadanie 18.
Tworzenie informacji

Pisanie wáasnego tekstu na podany temat.

0–20

Ocena zadania rozszerzonej odpowiedzi jest oceną punktową przyznawaną wedáug
okreĞlonych trzech kryteriów.
Kryterium I – TreĞü pracy (18 punktów)
Kryterium II – Kompozycja pracy (1 punkt)
Kryterium III – JĊzyk i styl – terminologia związana z tematem wypracowania (1 punkt)
Temat pierwszy
Kryterium I – TreĞü pracy (18 punktów)
A. sformuáowanie co najmniej dwóch celów dobrej edukacji: zdający otrzymuje po 1 punkcie
za wskazanie kaĪdego celu – maksymalnie 2 punkty
B. omówienie kaĪdego ze sformuáowanych celów: zdający otrzymuje po 1 punkcie
za omówienie kaĪdego ze sformuáowanych celów – maksymalnie 2 punkty
C. ocena stopnia realizacji kaĪdego ze wskazanych celów: zdający otrzymuje po 2 punkty
za ocenĊ stopnia realizacji kaĪdego ze wskazanych celów – maksymalnie 4 punkty
D. zaproponowanie zmian, które zwiĊkszyáyby stopieĔ osiągniĊcia kaĪdego
ze sformuáowanych celów: zdający otrzymuje po 1 punkcie za kaĪdą propozycjĊ zmiany –
maksymalnie 2 punkty
E. uzasadnienie zaproponowanych zmian: zdający otrzymuje po 2 punkty za uzasadnienie
kaĪdej propozycji – maksymalnie 4 punkty
F. udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione w temacie – Dobra edukacja, czyli jaka?
zdający otrzymuje maksymalnie – 2 punkty za sformuáowanie wniosku
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G. wykorzystanie dwóch materiaáów Ĩródáowych zamieszczonych w II czĊĞci arkusza
maturalnego: zdający otrzymuje po 1 punkcie za wykorzystanie kaĪdego Ĩródáa, tzn. jego
peány opis oraz poprawny kontekst – maksymalnie 2 punkty
Kryterium II – Kompozycja pracy (1 punkt)
Kryterium III – JĊzyk i styl – terminologia związaną z tematem wypracowania (1 punkt)
Temat drugi
Kryterium I – TreĞü pracy (18 punktów)
A. sformuáowanie tezy: zdający otrzymuje 1 punkt,
B. argumentacja tezy:
(12 – 9 pkt)
Zdający:
x rozwaĪa tezĊ w kontekĞcie alternatywy zawartej w temacie
x przedstawia jeden lub wiĊcej trafnych argumentów za przyjĊtą tezą
x odwoáuje siĊ do zwolenników tezy przeciwnej i podaje jeden lub wiĊcej argumentów
których mogą oni uĪyü
x zbija argumenty zwolenników tezy przeciwnej
x podsumowuje swoje rozwaĪania i podtrzymuje swoją tezĊ w caáoĞci lub w czĊĞci.
(8 – 5 pkt)
Zdający:
x rozwaĪa tezĊ w kontekĞcie alternatywy zawartej w temacie
x przedstawia jeden lub wiĊcej trafnych argumentów za przyjĊtą tezą
x przedstawia argumenty przeciw przyjĊtej tezie, ale nie odwoáuje siĊ do tezy przeciwnej
x zbija argumenty przeciw przyjĊtej tezie
x podsumowuje swoje rozwaĪania i podtrzymuje swoją tezĊ w caáoĞci lub w czĊĞci.
(4 – 1 pkt)
Zdający:
x przedstawia jeden lub wiĊcej trafnych argumentów za przyjĊtą tezą, ale nie odwoáuje siĊ
do tezy przeciwnej i nie wysuwa argumentów przeciw swojej tezie
x podsumowuje swoje rozwaĪania i podtrzymuje swoją tezĊ.
C. wykazanie stopnia zrozumienia problemu i jego doniosáoĞci: zdający otrzymuje 1 punkt
jeĞli pisze wprost lub poĞrednio, Īe problem jest waĪny
D. róĪnorodnoĞü odniesieĔ i záoĪonoĞü argumentacji: zdający otrzymuje maksymalnie
2 punkty
E. wykorzystanie dwóch materiaáów Ĩródáowych zamieszczonych w II czĊĞci arkusza
maturalnego: zdający otrzymuje po 1 punkcie za wykorzystanie kaĪdego Ĩródáa, tzn. jego
peány opis oraz poprawny kontekst – maksymalnie 2 punkty
Kryterium II – Kompozycja pracy (1 punkt)
Kryterium III – JĊzyk i styl – terminologia związaną z tematem wypracowania (1 punkt)
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