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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 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) kon for mizm 0–1

2. a) Ro bert Schu man 0–1

3. c) Sàd Naj wy˝ szy 0–1

4. d) Zgro ma dze nia Na ro do wego 0–1

5. c) chrze Êci jaƒ ska de mo kra cja 0–1

6. oby wa tel stwo 0–1

7. (1) – ra da gmi ny
(2) – wójt
(3) – pre zy dent miasta

Po 1 pkt za ka˝ dà pra -
wi d∏o wà od po wiedê

0–3

8. ¸em ko wie, Ka ra imi, Ta ta rzy, Ro mo wie 1 pkt za po da nie czte -
rech mniej szo Êci

0–1

9. A. Ra ty fi ko wa ne umo wy mi´ dzy na ro do we – Dzien -
nik Ustaw RP
B. Uchwa ∏y ra dy po wia tu – Wo je wódz kie dzien ni ki
urz´ do we
C. Kon sty tu cja – Dzien nik Ustaw RP
D. Za rzà dze nie pre zy den ta RP – Dzien nik Urz´ do wy
RP „Mo ni tor Pol ski”

Po 1 pkt za ka˝de pra -
wi d∏o we przy po rzàd -
ko wa nie

0–4

10. A. 3; B. 4; C. 1 Po 1 pkt za pra wi d∏o we
przy po rzàd ko wa nie

0–3

11. A. 3; B. 1; C. 5; D. 2 Po 1 pkt za pra wi d∏o we
przy po rzàd ko wa nie

0–4

12. A. 4; B. 3; C. 1 Po 1 pkt za pra wi d∏o we
przy po rzàd ko wa nie

0–3

13. A. 4; B. 1; C. 2; D. 5 Po 1 pkt za pra wi d∏o we
przy po rzàd ko wa nie

0–4

14. 1. fa∏sz
2. praw da
3. praw da
4. praw da 
5. fa∏sz 

Po 1 pkt za jed nà pra -
wi d∏o wà od po wiedê

0–5

15. 1. fa∏sz
2. praw da
3. praw da
4. fa∏sz

Po 1 pkt za jed nà pra -
wi d∏o wà od po wiedê

0-4
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

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

16. a) A. 3; B. 4; C. 1; D. 2

b) 1. Przy stà pie nie Pol ski do Unii Eu ro pej skiej – Le -
szek Mil ler
2. Wy s∏a nie wojsk pol skich na woj n´ w Ira ku
w 2003 r. – Le szek Mil ler
3. Wej Êcie Pol ski do NA TO – Je rzy Bu zek
4. Po wo ∏a nie sa mo rzà dów po wia to we go i wo je -
wódz kie go – Je rzy Bu zek
5. Uchwa le nie tzw. Ma ∏ej Kon sty tu cji z 1992 r. – Han -
na Su choc ka 

1 pkt

Po 1 pkt za ka˝ dà pra -
wi d∏o wà od po wiedê
– ∏àcz nie 5 pkt

0–6

17. a) UNE SCO – Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych
do spraw OÊwia ty, Na uki i Kul tu ry
b) FAO – Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych
do spraw Wy ̋ y wie nia i Rol nic twa

Po 1 pkt za ka˝ dà pe∏ -
nà na zw´ or ga ni za cji

0–2

18. a) bier ne pra wo wy bor cze – mo˝ li woÊç kan dy do -
wa nia w wy bo rach 
b) czyn ne pra wo wy bor cze – mo˝ li woÊç g∏o so wa nia
w wy bo rach [prawo do wybierania kandydatów]

Po 1 pkt za ka˝ de wy -
ja Ênie nie

0–2

19. hie rar chicz noÊç sys te mu êró de∏ pra wa, plu ra lizm
polityczny, za sa da pra wo rzàd no Êci

Po 1 pkt za pra wi d∏o -
we pod kre Êle nie

0–3

20. A. Mar sza ∏ek Sej mu
B. Kon went Se nio rów
C. Pre zy dium Sej mu 
D. ko mi sja sej mo wa

Po 1 pkt za pra wi d∏o -
wà na zw´ or ga nu

0–4

21. A. so cja li za cja wtór na
B. so cja li za cja pier wot na 
Uwa ga: Je ̋ e li uczeƒ nie u˝y je po j´ cia „so cja li za cja”,
nie przy zna je my punk tu.

Po 1 pkt za pra wi d∏o -
wà na zw´

0–2

22. a) Co naj mniej dwa ra zy.

b) W spra wach, któ re Ra da Unii Eu ro pej skiej sta no -
wi jed no myÊl nie, oraz w spra wach, któ re po cià ga jà
za so bà znacz ne ob cià ̋ e nia dla bu d˝e tu paƒ stwa.

c) Cz∏o nek Ra dy Mi ni strów ma obo wià zek nie -
zw∏ocz nie przed sta wiç or ga no wi w∏a Êci we mu
na pod sta wie re gu la mi nu Sej mu i or ga no wi w∏a Êci -
we mu na pod sta wie re gu la mi nu Se na tu za j´ te sta -
no wi sko oraz wy ja Êniç przy czy ny, dla któ rych nie
za si´ gni´ to opi nii [cz∏o nek rzà du ma obo wià zek
nie zw∏ocz nie przed sta wiç Sej mo wi i Se na to wi za j´
te sta no wi sko oraz wy ja Êniç przy czy ny, dla któ rych
nie za si´ gni´ to opi nii].

1 pkt

1 pkt za dwie oko licz -
no Êci

1 pkt

0–3

23. a) Kiel ce

b) 1 – ma zo wiec kie, 2 – lu bel skie, 3 – pod kar pac -
kie, 4 – ma ∏o pol skie, 5 – Êlà skie, 6 – ∏ódz kie

c) Szcze cin, Go rzów Wiel ko pol ski [Zie lo na Gó ra],
Wro c∏aw
Uwa ga: Mu szà byç po da ne sto li ce woj. za chod nio -
po mor skie go, lu bu skie go i dol no Êlà skie go!

1 pkt

Po 1 pkt za pra wi d∏o wà
na zw´ – ∏àcz nie 6 pkt

Po 1 pkt za ka˝ dà sto -
li c´ wo je wódz twa
– ∏àcz nie 3 pkt

0–10
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

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

24. a) In te gra cja eu ro pej ska przy czy ni ∏a si´ do wzmoc -
nie nia po czu cia war to Êci Po la ków. 

b) Po la cy do strze gli mo˝ li woÊç wy rów na nia ró˝ nic
po zio mu ˝y cia oraz mo˝ li woÊç zbli ̋ e nia si´ z oby -
wa te la mi kra jów, w któ rych pol scy oby wa te le po -
dej mu jà pra c´.

c) Przy czy na mi sà oczekiwania niemo˝liwe do
realizacji oraz trud no Êci w re la cjach przy by szów
(Po la ków) z miej sco wy mi (tu byl ca mi).  

d) wej Êcie Pol ski do stre fy Schen gen [przystàpienie
Polski do uk∏adu z Schengen]

1 pkt

1 pkt za dwie korzyÊci

1 pkt za dwie przy czy -
ny

1 pkt

0–4

25. a) Ró˝ ni ce roz wo jo we w Unii Eu ro pej skiej sà wy -
rów ny wa ne po przez prze ka zy wa nie fun du szy
[Êrod ków pie ni´˝ nych] z kra jów bo ga tych do kra -
jów bied niej szych [kraje bogate dzielà si´ swoim
bogactwem z krajami biednymi]. 

b) Na przy k∏ad:
– in we sty cje w in fra struk tu r´ [bu do wa dróg i au -
to strad]
– wspie ra nie in no wa cyj nych przed si´ biorstw [in no -
wa cyj nych po my s∏ów]
– po moc w re struk tu ry za cji za k∏a dów za nie czysz -
cza jà cych Êro do wi sko 
– in we sty cje w „ka pi ta∏ ludz ki” [pod no sze nie kwa li -
fi ka cji pra cow ni ków, roz wój przed si´ bior czo Êci]
Uwa ga: Na le ̋ y uznaç in ne dzia ∏a nia, o ile sà lo gicz -
ne i zgod ne z praw dà.

1 pkt

Po 1 pkt za ka˝ de
dzia ∏a nie – ∏àcz nie
3 pkt

0–4

26. a) Naj wi´k szy wzrost: Fran cja [o 9 punktów
procentowych]; naj wi´k szy spa dek: Hisz pa nia 
[o 36 punktów procentowych]

b) Au stria, Finlandia

c) Na przy k∏ad: prze gra ne wy bo ry pra wi cy hisz paƒ -
skiej w 2004 r. [ko niec rzà dów Azna ra]; doj Êcie
do w∏a dzy so cja li stów [Za pa te ro], zwy ci´ stwo le wi -
cy w wy bo rach w 2004 r.; wy co fa nie si´ Hisz pa nii
z woj ny w Ira ku; za ostrze nie sto sun ków Hisz pa nii
z USA po zwy ci´ stwie le wi cy (Pol ska ma tra dy cyj -
nie do bre sto sun ki z USA)
Uwa ga: Do pusz cza si´ in ne od po wie dzi, o ile sà po -
praw ne me ry to rycz nie.

d) Bu∏ ga ria i Ru mu nia 

1 pkt za ka˝ de paƒ -
stwo

1 pkt

1 pkt

1 pkt za dwa paƒ stwa

0–5
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Wiedza o spo∏eczeƒstwie. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

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

27. a) 55% re spon den tów popiera ra ty fi ka cj´ trak ta tu
przez pre zy den ta, na to miast 8% jest te mu prze -
ciw nych. 

b) So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej i Plat for ma Oby -
wa tel ska
Uwa ga: Zda jà cy mu si po daç na zwy par tii (a nie
skró ty), gdy˝ o tym mó wi py ta nie.

c) SLD, PO i PSL

d) Zda niem wi´k szo Êci re spon den tów trak tat li -
zboƒ ski nie spo wo du je utra ty przez Pol sk´ su we -
ren no Êci. Po twier dza jà to da ne licz bo we: nie oba -
wia si´ te go 79% elek to ra tu SLD, 69% elek to ra tu
PO, 54% elek to ra tu PSL i 48% elek to ra tu PiS. 
Uwa ga: Zda jà cy mo ̋ e od wo ∏aç si´ do pro cen tu
osób, któ re si´ oba wia jà, ˝e trak tat po zba wi Pol sk´
su we ren no Êci.

1 pkt za pe∏nà
odpowiedê

1 pkt

1 pkt za po da nie
trzech par tii

1 pkt za za j´ cie sta no -
wi ska i po da nie da -
nych licz bo wych

0–4

28. a) for ma ar ty ku ∏u pra so we go (tytu∏, autor)

b) trzy przy k∏a dy korzyÊci zwià za nych z uczest nic -
twem Pol ski w UE

c) trzy przy k∏a dy kosztów zwià za nych z uczest nic -
twem Pol ski w UE

d) ko rzy Êci zwià za ne z przy na le˝ no Êcià Pol ski do UE
w przy sz∏o Êci

e) za gro ̋ e nia zwià za ne z przy na le˝ no Êcià Pol ski
do UE w przy sz∏o Êci

f) w∏a sne zda nie na te mat przy na le˝ no Êci Pol ski
do UE

g) ma te ria ∏y êró d∏o we (wy star czy od wo ∏a nie
do jed ne go ma te ria ∏u êró d∏o we go)

1 pkt

3 pkt (po jed nym pun-
k cie za ka˝ dà korzyÊç)

3 pkt (po jed nym pun-
k cie za ka˝ dy koszt)

2 pkt (za po da nie oraz
opis ko rzy Êci)

2 pkt (za po da nie oraz
opis za gro ̋ e nia)

1 pkt

2 pkt (po 1 pkt za
odwo∏anie do jednego
materia∏u)

0–14

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.W
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