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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 pod sta wo wy

Listopad 2008

Za sa dy oce nia nia:
– za roz wiàza nie za daƒ z ar ku sza na po zio mie pod sta wo wym mo˝na uzy skaç mak sy mal nie 100

punk tów,
– mo del od po wie dzi uwzgl´dnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest Êcisłym wzorem sfor mu∏owa -

nia (po za od po wie dzia mi jed no wy ra zo wy mi i do za daƒ za mkni´tych); uzna je si´ ka˝dà innà pe∏nà
i po prawnà me ry to rycz nie od po wiedê, przy znajàc za nià mak sy malnà liczb´ punk tów,

– za od po wie dzi do po szcze gól nych za daƒ przy zna je si´ wy∏àcznie pe∏ne punk ty – za za da nia
otwar te, oce nia ne w ska li 0–1, punkt przy zna je si´ wy∏àcznie za od po wiedê w pe∏ni po prawnà,

– za za da nia, za któ re mo˝na przy znaç wi´cej ni˝ je den punkt, przy zna je si´ ty le punk tów, ile pra -
wid∏owych ele men tów od po wie dzi przed sta wi∏ zdajàcy,

– jeÊli po da no wi´cej od po wie dzi (ar gu men tów, cech itp.) ni˝ wy ni ka z po le ce nia w za da niu, oce nie
pod le ga tyl ko ty le ko lej nych od po wie dzi (li czo nych od pierw szej), ile jest wy ma ga nych w po le ce -
niu,

– je˝eli po da ne w od po wie dzi in for ma cje (rów nie˝ do dat ko we) Êwiadczà o zu pe∏nym bra ku zro zu -
mie nia oma wia ne go za gad nie nia i za prze czajà lo gi ce udzie lo nej od po wie dzi, od po wiedê takà na -
le˝y oce niç na ze ro punk tów.

Za da nie Ocze ki wa ne od po wie dzi Za sa dy przy zna wa nia
punk tów

Punk ty
za za da nie

1. d 1 pkt

2. d 1 pkt

3. b 1 pkt

4. a 1 pkt

5. weto ludowe, referendum, inicjatywa ludowa,
plebiscyt

po 1 pkt za ka˝dà pra -
wid∏owà od po wiedê

4 pkt

6. szo wi nizm 1 pkt za pra wid∏owà
od po wiedê

1 pkt

7. A. bez poÊred nioÊci
B. taj noÊci
C. rów noÊci
D. po wszech noÊci

po 1 pkt za ka˝dà po -
prawnà od po wiedê

4 pkt

8. 1. B, 2. E, 3. A, 4. D po 1 pkt za ka˝dà po -
prawnà od po wiedê

4 pkt

9. 1. C, 2. A, 3. B, 4. E 1 pkt za wszyst kie po -
praw ne od po wie dzi

1 pkt

10. 1. C, 2. A, 3. B, 4. E po 1 pkt za ka˝dà pra -
wid∏owà od po wiedê

4 pkt
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

11. 1. po 1 pkt za ka˝de pra -
wid∏owe wska za nie na -
ro du i charakteru

10 pkt

2. A – 2, B – 1, C – 5, D – 4, E – 3 po 1 pkt za ka˝dà pra -
wid∏owà od po wiedê

12. A. funk cja dys try bu cyj na
B. funk cja re so cja li za cyj na
C. funk cja pre wen cyj na
D. funk cja kon tro l na
E. funk cja re pre syj na

po 1 pkt za ka˝dà pra -
wid∏owà od po wiedê

5 pkt

13. Np.:
– istnienie stosunkowo szerokiej regulacji prawnej
– przestrzeganie prawa przez wszelkie organy

paƒstwowe
– egzekwowanie prawa
– ist nie nie nie za wis∏ych in sty tu cji stojàcych

na stra˝y prze strze ga nia pra wa
– gwa ran cja praw cz∏owie ka
– zgod noÊç pra wa z nor ma mi mo ral ny mi, re li gij -

ny mi i oby cza jo wy mi
– hie rar chicz noÊç pra wa
– spój noÊç (nie sprzecz noÊç) i zu pe∏noÊç pra wa
– sta bil noÊç (prze wi dy wal noÊç) pra wa
– pre cy zyj noÊç pra wa 
– pra wo mu si byç mo˝li we do spe∏nie nia i opu bli -

ko wa ne
Na le˝y uznaç ka˝dà innà po prawnà od po wiedê.

po 1 pkt za ka˝dà pra -
wid∏owà od po wiedê

5 pkt

14. 1. pi ra mi da po trzeb 1 pkt za po prawnà od -
po wiedê

3 pkt

2. (Abra ham) Ma slow 1 pkt za po prawnà od -
po wiedê

3. Afi lia cja to ina czej po czu cie przy na le˝noÊci, wy -
ra˝a si´ w dà˝eniu do by cia ra zem z in ny mi
ludêmi, przy∏àcze nia si´ do osób i grup spo∏ecz -
nych oraz po szu ki wa nia ich ak cep ta cji.

1 pkt za po prawnà od -
po wiedê

15. za sa da po sza no wa nia praw mniej szoÊci 1 pkt za pra wid∏owà
od po wiedê

1 pkt

16. 1. Pomnik Ofiar Grudnia’70, nale˝y uznaç te˝: Pomnik
poleg∏ych stoczniowców, Pomnik Trzech Krzy˝y
w Gdaƒsku

1 pkt za pra wid∏owà
od po wiedê

3 pkt

2. 1970 r.; Po mnik jest poÊwi´co ny stocz niow com,
któ rzy zo sta li za strze le ni przed bramà gdaƒskiej
stocz ni przez woj sko i mi licj´ pod czas straj ku

1 pkt za opis wy da rzeƒ
i 1 pkt za po da nie da ty
wy da rze nia

Lp. Or ga ni za cja
ter ro ry stycz na Na ród Cha rak ter 

or ga ni za cji

1. Eu ska di Ta Aska-
ta su na (ETA)

Baskowie se pa ra ty stycz -
ny

2. Ha mas Pa le styƒczy cy fun da men ta li -
stycz ny

3. He zbol lah Libaƒczycy fun da men ta li -
stycz ny

4. Irish Re pu bli -
can Ar my (IRA)

Irlandczycy se pa ra ty stycz ny

5. Ro te Ar mee
Frak tion (RAF)

Niemcy le wac ki
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Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

17. A. Mi na bud˝eto wa 
B. Mi na eme ry tal na 
C. Mi na dro go wa 
D. Mi na ener ge tycz na 
E. Mi na pro ce so wa 

po 1 pkt za ka˝dà pra -
wid∏owà od po wiedê

5 pkt

18. A. sàdy ape la cyj ne
B. sàdy re jo no we
C. sàdy okr´gów wojskowych
D. Na czel ny Sàd Ad mi ni stra cyj ny

po 1 pkt za ka˝dà pra -
wid∏owà od po wiedê

4 pkt

19. 1. Re jon: Afry ka Sub sa ha ryj ska 1 pkt za po da nie re jo nu 4 pkt

2. Przy czy na po li tycz na 
np.:
– jest to re jon nie sta bil ny po li tycz nie, do cho dzi

tam do licz nych kon flik tów zbroj nych
– paƒstwa Afry ki Sub sa ha ryj skiej to ob sza ry po ko -

lo nial ne, któ rych gra ni ce usta lo no w spo sób
sztucz ny, co ro dzi kon flik ty o w∏adz´ oraz
waÊnie ple mien ne i re li gij ne

– ob szar Afry ki Sub sa ha ryj skiej le˝y po za strefà
za in te re so wa nia paƒstw eu ro pej skich i USA,
w zwiàzku z czym nie mo˝e on li czyç
na znaczàcà po moc w roz wo ju

Przy czy na spo∏ecz no -go spo dar cza
np.:
– jest to re jon, w któ rym lu dzie nie majà wy -

kszta∏ce nia i nie po tra fià sa mi do ko naç zmian
cy wi li za cyj nych

– jest to re jon, do któ re go ONZ, UE, USA i in. wy -
sy∏ajà tyl ko do raênà po moc ma te rialnà w po sta -
ci ˝yw noÊci i me dy ka men tów, a nie in we sty cji
i tech no lo gii

– jest to re jon, w któ rym bra ku je in we sty cji wiel -
kich kor po ra cji ze wzgl´du na kli mat i brak wy -
kwa li fi ko wa nej ka dry

1 pkt za w∏aÊci we po -
da nie obu przy czyn

3. wschod nia Azja i wy spy Pa cy fi ku 1 pkt za pra wid∏owà
od po wiedê

4. Po wo dem jest trans for ma cja ustro jo wa i go spo -
dar cza paƒstw ko mu ni stycz nych by∏ego Uk∏adu
War szaw skie go. Roz pad ZSRR i Ra dy Wza jem nej
Po mo cy Go spo dar czej, czy li do tych cza so we go
ryn ku, spo wo do wa∏ ogra ni cze nie pro duk cji, upa -
dek wie lu zak∏ad ów pra cy lub ich re struk tu ry -
zacj´, co spo wo do wa∏o wzrost bez ro bo cia.

1 pkt za pra wid∏owe
wy jaÊnie nie

20. Fak ty – 2, 7, 8
Opi nie – 1, 3, 4, 5, 6

4 pkt za wszyst kie 
po praw ne od po wie dzi, 
3 pkt za 7 po praw nych
od po wie dzi, 2 pkt za 
6 po praw nych od po wie -
dzi, 1 pkt za 5 po praw -
nych od po wie dzi

4 pkt

21. 1. urba ni za cja 
2. alie na cja (wy ob co wa nie) 

po 1 pkt za ka˝dà pra -
wid∏owà od po wiedê

2 pkt
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Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

22.

Uwa ga: na le˝y uznaç skró conà wersj´ od po wie -
dzi, pod wa run kiem wska za nia za sad ni czych ró˝nic.

po 1 pkt za ka˝dà pra -
wid∏owo opi sanà
ró˝nic´

5 pkt

23. 1. Prze ci´tny Po lak nie ro zu mie za sad funk cjo no wa -
nia Unii Eu ro pej skiej (nie ro zu mie unij ne go pra wa).

1 pkt za pra wid∏owà
od po wiedê 

3 pkt

2. Np.: 
– opra co wa nie pro gra mu na ucza nia o Unii Eu ro -

pej skiej dla wszyst kich szcze bli edu ka cji
– or ga ni zo wa nie dla uczniów i stu den tów atrak -

cyj nych kon kur sów i olim piad o Unii Eu ro pej skiej
– pro mo wa nie dnia eu ro pej skie go 9 ma ja
– stwo rze nie cy klu pro gra mów dla ró˝nych grup

wie ko wych in for mujàcych o Unii Eu ro pej skiej
Uwa ga: na le˝y uznaç ka˝dy in ny lo gicz ny po mys∏.

po 1 pkt za ka˝dy spo -
sób

24. 1. Sto su nek Po la ków do woj sko wych mi sji za gra -
nicz nych jest zde cy do wa nie ne ga tyw ny.
Np.:
– oba wy przed od we to wy mi za ma cha mi ter ro ry -

stycz ny mi w Pol sce
– skan da le zwiàza ne z ∏ama niem praw cz∏owie ka

przez ˝o∏nie rzy
– kosz ty ma te rial ne mi sji woj sko wych
– star ty ludz kie wÊród pol skich ˝o∏nie rzy
– nie wiel kie efek ty w osiàga niu za mie rzo nych ce -

lów, tj. sta bi li za cja re gio nu, li kwi da cja ter ro ry -
zmu, bu do wa de mo kra cji, 

– niech´ç (wro goÊç) lud noÊci miej sco wej
do wojsk ob cych

Uwa ga: na le˝y uznaç ka˝de in ne lo gicz ne wy jaÊnie -
nie. Punk ty za po da nie przy czyn na le˝y przy znaç
tyl ko pod wa run kiem w∏aÊci we go okreÊle nia sto -
sun ku Po la ków do mi sji.

po 1 pkt za po da nie
ka˝dej przy czy ny
niech´ci

12 pkt

Usta wa 
za sad ni cza

Zwyk∏a
usta wa

Ini cja ty wa usta wo daw -
cza przys∏ugu je 1/5
usta wo wej licz by po -
s∏ów, Se na to wi i Pre zy -
den to wi.

Ini cja ty wa usta wo daw -
cza przys∏ugu je pos∏om,
Se na to wi i Pre zy den to -
wi, Ra dzie Mi ni strów
i 100 tys. oby wa te li.

Se nat ma do 60 dni
na podj´cie uchwa∏y.

Se nat ma do 30 dni
na podj´cie uchwa∏y.

W Sej mie pierw sze czy -
ta nie mo˝e si´ od byç
nie wczeÊniej ni˝ 30 dnia
od z∏o˝enia pro jek tu.

Kon sty tu cja nie re gu lu -
je, ile dni mu si minàç
od z∏o˝enia pro jek tu
do pierw sze go czy ta nia.

Sejm uchwa la zmia ny
wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów
w obec noÊci co naj -
mniej po∏owy usta wo -
wej licz by pos∏ów.

Sejm uchwa la zmiany
zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów w obecnoÊci co
naj mniej po∏owy usta -
wo wej licz by pos∏ów.

Pre zy dent nie mo˝e 
za we to waç zmia ny
kon sty tu cji ani odes∏aç
jej do Try bu na∏u Kon -
sty tu cyj ne go.

Pre zy dent mo˝e za we -
to waç ustaw´ lub
odes∏aç jà do Try bu -
na∏u Kon sty tu cyj ne go.
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

24. 2. Pakt Pó∏noc no atlan tyc ki (Or ga ni za cja Pak tu
Pó∏noc no atlan tyc kie go) 
Uwa ga: Na le˝y uznaç nazw´ po an giel sku: North
Atlan tic Tre aty Or ga ni za tion

1 pkt za pra wid∏owà
od po wiedê

3. Woj ska pol skie majà swo je ba zy w miej scach naj -
bar dziej za gro˝onych ata ka mi par ty zanc ki mi i ter -
ro ry stycz ny mi.

1 pkt za pra wid∏owà
od po wiedê

4. Np.:
– ter ro ryÊci (par ty zan ci) do ko nujà ata ków sa mo -

bój czych
– ter ro ryÊci (par ty zan ci) sto sujà pu∏ap ki i podst´p
– nie mo˝na ich od ró˝niç od lud noÊci cy wil nej (nie

noszà mun du rów i ukry wajà broƒ)
– ter ro ryÊci (par ty zan ci) wer bujà na jem ni ków

spoÊród bied nej lud noÊci w za mian za ˝o∏d (pie -
niàdze)

po 1 pkt za ka˝dà me -
tod´

5. Np.:
– po sza no wa nie i nie na ru sza nie za sad lo kal nych

kul tur
– or ga ni za cja edu ka cji (szkół), szko le nia za wo do we go
– or ga ni za cja opie ki zdro wot nej
– od bu do wa in fra struk tu ry 

po 1 pkt za ka˝dà me -
tod´

6. Pro wa dze nie „woj ny na mi´kko” jest bar dzo kosz -
tow ne, bra ku je ch´tnych cy wi lów do wy jaz du
w re jo ny nie sta bil ne, akcja jest bojkotowana przez
uczonych (antropologów).

1 pkt za pra wid∏owà
od po wiedê

25. 1. OkreÊle nie nadaw cy li stu 1 pkt 12 pkt

2. W∏aÊci we okreÊle nie ad re sa ta (Pre zy dent, Pre mier,
Ra da Mi ni strów)

1 pkt

3. OkreÊle nie swo je go sta no wi ska w spra wie 1 pkt

4. Po da nie trzech ar gu men tów 6 pkt

5. W∏aÊci we do bra nie i wy ko rzy sta nie êró de∏ po 1 pkt za ka˝de
êród∏o

6. For ma pra cy: jed no rod na sty li stycz nie, po praw na
pod wzgl´dem lek sy kal nym, or to gra ficz nym i in -
ter punk cyj nym, czy tel ne pi smo, za cho wa nie aka pi -
tów i mar gi ne sów

1 pkt
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