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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA  
ARKUSZ II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

 
Zadanie 17. (11 pkt.) 
 
A. Odpowiedź powinna zawiera trzy następujące elementy: 
 
- przewaga interesu partyjnego nad dobrem publicznym, 
- celem polityka jest realizacja interesu grupowego własnej partii, 
- stanowiska obsadzane są przez „swoich”. 
 
0-3 pkt. ( po 1 pkt. za każdy element) 
 
B. Odpowiedź powinna zawierać trzy następujące elementy: 
 
- partyjniactwo, 
- korupcja, 
- specyficzne stosunki polityków z mediami (manipulacja), 
- obniżenie wymagań moralnych. 
 
0-4 pkt. ( po 1 pkt. za każdy element) 
 
C. Degeneracja życia publicznego przez obniżenie standardów moralnych, pogłębiona 

rozszerzającym się społecznym przyzwoleniem dla złych obyczajów i praktyk stosownych 
przez polityków. 

 
Przyznaje się 1 pkt. za prawidłowe wyjaśnienie. 
 
D. 1.    Prawi // mądrzejsi // lepsi politycy. 

2. Prawi // lepsi obywatele. 
3. Świadomość i poczucie obywatelskości. 

 
0-3 pkt. ( po 1 pkt. za każdy element) 
 
Zadanie 18. (9 pkt.) 
A. W latach 2002-2003 tendencja bezrobocia wskazywała niewielki spadek // spadek o 70,3 

tys. 
0-1 pkt. (1 pkt za określenie tendencji) 
 
B. Przyrost bezrobtnych wyniósł 94,5 tys. 
0-1 pkt. (1 pkt za obliczenie liczby bezrobotnych) 
 
C. Np.: 1.   Zniechęcenie i niewiara w przyszłość 

2. Poszukiwanie pracy za granicą. 
0-2 pkt. ( po 1 pkt. za każdy element) 
 
D. Około 70 tys. // 70,3 tys. 
0-1 pkt. ( po 1 pkt. za prawidłowe wskazanie) 
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E. Pozytywne skutki: 
Np.: 
1. Zmniejszenie bezrobocia. 
2. Wzrost i rozwój kwalifikacji. 
Negatywne skutki: 
Np.: 
1. Strata ludzi wykształconych i aktywnych. 
2. Brak motywacji do pracy w kraju. 

 
0-4 pkt. ( po 1 pkt. za każde prawidłowe wskazanie) 
 
Zadanie 19. (4 pkt.) 
Np.: 
- stalinowski wzorzec ustrojowy, 
- nietrafiona reforma, 
- głód spowodowany wysokimi cenami, 
- brak gospodarki rynkowej // dystrybucja towarów. 
 
0-4 pkt. ( po 1 pkt. za każde prawidłowe wskazanie) 
 
Zadanie 20. (4 pkt.) 

A. Miasta o najwyższych cenach mieszkań. 
1. Warszawa 
2. Kraków 

B. Miasta o najniższych cenach mieszkań. 
1. Bydgoszcz 
2. Białystok 

 
0-4 pkt. ( po 1 pkt. za każde prawidłowe wskazanie) 
 
Zadanie 21 . (5 pkt.) 
A. Np.: Nakłady na naukę są jednymi z najniższych na świecie, a w porównaniu z krajami 

wysokorozwiniętymi zbyt niskie aby wyrównać w krótkim czasie dzielący dystans. 
Również udział przedsiębiorstw w finansowaniu nauki wykazuje brak zainteresowania 
przedsiębiorstw finansowaniem nauki w Polsce. 

 
0-2 pkt. ( po 1 pkt. za uwzględnienie państwa i przedsiębiorstw w finansowaniu nauki) 
 
B. w Azji - Japonia 

w Europie – Niemcy 
na świecie - USA 

 
0-3 pkt. ( po 1 pkt. za każde prawidłowe wskazanie) 
 
Zadanie 22 (0-2 pkt.) 
Np.: 
Wyjaśnienie zawiera: 
 odniesienie do bieżących relacji – współpraca wymiana doświadczeń, 
 odniesienie do nowego spojrzenia na historię. 
0-2 pkt. ( po 1 pkt. za każde prawidłowe wyjaśnienie i odniesienie) 
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Zadanie 23 (0-25 pkt.) 
 
TEMAT 1. 
1. Treść pracy 
 Zdający wymieni: 
 
A. problemy ekonomiczne – (0-2 pkt.) 
B. problemy społeczne – (0-2 pkt.) 
C. problemy historyczne – (0-2 pkt.) 
D. problemy polityczne – (0-2 pkt.) 
E. problemy regionalne – (0-1 pkt.) 

 
 Zdający wyjaśni i oceni: 
  
  
E. problemy ekonomiczne – (0-2 pkt.) 
F. problemy społeczne – (0-2 pkt.) 
G. problemy historyczne – (0-2 pkt.) 
H. problemy polityczne – (0-2 pkt.) 
I. problemy regionalne – (0-1 pkt.) 

 
Zdający przedstawi wnioski i odwoła się do źródeł informacji – (0-3 pkt.) 

2. Kompozycja (0- 2 pkt.) 
3. Styl i język (0-1 pkt.) 
4. Estetyka (0-1 pkt.) 

 
 
 
TEMAT 2. 
 

1. Treść pracy 
 Zdający wymieni: 
 
A. problemy społeczne – (0-4 pkt.) 
B. problemy ekonomiczne – (0-4 pkt.) 

 
 Zdający wyjaśni i oceni: 
  
  
C. problemy ekonomiczne – (0-4 pkt.) 
D. problemy społeczne – (0-4 pkt.) 

 
Zdający przedstawi własne zdanie, wnioski i odwoła się do źródeł informacji –  
(0-5 pkt.) 

2. Kompozycja (0- 2 pkt.) 
3. Styl i język (0-1 pkt.) 
4. Estetyka (0-1 pkt.) 

 
 


