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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO I
Nr
zadania
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Poprawna odpowied
Liczba punktów za rozwi¹zania czêciowe
Podzia³ w³adzy, suwerennoæ narodu, pluralizm, pañstwo prawa,
poszanowanie wolnoci i praw cz³owieka – mo¿liwe jest inne
sformu³owanie zasad, przy zachowaniu istoty wypowiedzi
1970, Wybrze¿e
C
B
C
C
1989, sejmie, senacie, [Tadeusz] Mazowiecki, [Leszek] Balcerowicz
Narodowy Bank Polski, Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, Produkt
Krajowy Brutto, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
NBP, PKB, MFW
2 pkt - za rozwi¹zanie wszystkich skrótów i 1 pkt za uzupe³nienie
wszystkich luk w tekcie
1 –B,
3 –C, dopuszcza siê odpowied 1-B,3-C,4-A/dopisane/
1 – D, 2 – A, 3 - C
1 – B, 2 – D,
3 – C,
1 – A, 2 – C, 3 – B,
Podstaw¹ opodatkowania nazywamy przychody pomniejszone o koszty
uzyskania przychodów i ulgi podatkowe
Rozpad ZSRR lub Zwi¹zku Sowieckiego, uznajemy daty 1991,
lub1990-1991
Senat, Sejm, , Prezydent
A) Artyku³y henrykowskie,
B) Prawo oporu wobec w³adzy,
Po 1 pkt za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowied.
A) Struktura spo³eczna to wewnêtrzna budowa spo³eczeñstwa i sieæ
wzajemnych powi¹zañ miêdzy grupami spo³ecznymi
B) Powstawanie klasy redniej, procesy pauperyzacji, procesy bogacenia
siê, powstawanie nowych grup spo³ecznych, bezrobocie i inne
Po 1 pkt za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowied
Gandhi, Havel, Schuman
1 pkt za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowied
Wojewoda powo³ywany jest przez Prezesa Rady Ministrów (premiera)
a starosta jest wybierany przez Radê Powiatu (w³adze samorz¹dowe)

Ca³kowita
liczba
punktów
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt

2 pkt

1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
2 pkt

2 pkt

3 pkt
1 pkt
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20.

21.
22.
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W zakresie w³adzy ustawodawczej: zarz¹dza wybory do Sejmu i Senatu,
zwo³uje pierwsze posiedzenia nowo wybranego Sejmu i Senatu, skraca
kadencje Sejmu w przypadkach okrelonych konstytucj¹, posiada
inicjatywê ustawodawcz¹, zarz¹dza referendum ogólnokrajowe,
podpisuje lub odmawia podpisania ustaw, zarz¹dza og³oszenie ustawy
oraz umowy miêdzynarodowej w Dzienniku Ustaw RP, zwraca siê z
orêdziem do Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego.
W zakresie w³adzy wykonawczej: desygnuje i powo³uje Prezesa Rady
Ministrów, przyjmuje dymisje Rady Ministrów, w sprawach szczególnej
wagi zwo³uje Radê Gabinetow¹, powo³uje czêæ cz³onków Rady Polityki
Pieniê¿nej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zg³asza kandydata na
prezesa NBP, wydaje rozporz¹dzenia, zarz¹dza stany nadzwyczajne,
mianuje i odwo³uje ambasadorów, obsadza najwa¿niejsze stanowiska w
si³ach zbrojnych, nadaje: stopnie wojskowe, obywatelstwo, wnioskuje do
Sejmu o poci¹gniecie do odpowiedzialnoci przed Trybuna³em Stanu
cz³onka Rady Ministrów.
W zakresie w³adzy s¹downiczej: powo³uje sêdziów s¹dów
powszechnych, powo³uje Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego,
Prezesa i Wiceprezesa Trybuna³u Konstytucyjnego, Prezesa Naczelnego
S¹du Administracyjnego i Prezesów Sadu Najwy¿szego, powo³uje
swojego przedstawiciela do sk³adu Krajowej Rady S¹downictwa, ma
prawo ³aski.
Za wymienienie trzech przyk³adów – 2 pkt.
Za wymienienie dwóch przyk³adów – 1 pkt.
1 – D, 2 – B, 3 – C, 4 – A,
• Du¿a reprezentatywnoæ parlamentu, w parlamencie mog¹ mieæ
swoich przedstawicieli wszystkie bior¹ce w wyborach partie
polityczne,
• rz¹dy koalicyjne, w³adza wykonawcza mo¿e byæ niestabilna, czêste
zmiany rz¹du,
• system wielopartyjny , rozproszony.
Po 1 pkt za scharakteryzowanie w zbli¿ony sposób wp³ywu w ka¿dej ze
sfer.

2 pkt

1 pkt

3 pkt
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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II

NR
ZADANIA
Zadanie 23.

Zadanie 24.

POPRAWNE ROZWIAZANIE
PUNKTY
za zadanie
Punktacja szczegó³owa
1. Stosunek pracy to praca: okrelonego rodzaju, na rzecz
okrelonego pracodawcy, pod kierownictwem pracodawcy,
za wynagrodzeniem
Za wymienienie co najmniej 3 cech -1 punkt.
2. Dwa razy, jeli umowy na czas okrelony nastêpuj¹
w odstêpie czasowym nie d³u¿szym ni¿ miesi¹c.
Wielokrotnie, jeli odstêp czasowy miêdzy umowami by³
d³u¿szy ni¿ jeden miesi¹c.
Po jednym punkcie za ka¿d¹ z odpowiedzi z uzasadnieniem –
w sumie2 punkty.
3 Rodzaj umowy, rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin
rozpoczêcia pracy, wynagrodzenie
Za wszystkie cechy
– 2 punkty.
9 pkt
Za minimum trzy cechy – 1 punkt.
4. Pana Kowalskiego stosunek pracy ³¹czy z firm¹ Domy
i Biurowce. Firma Produkcja i Handel zleci³a projekt firmie
pana Kowalskiego i wype³niaj¹c swoje obowi¹zki wobec
Domów i Biurowców pan Kowalski wspó³pracuje z Produkcj¹
i Handlem
2 punkty
Za prawid³ow¹ odpowied wraz z uzasadnieniem
Bez uzasadnienia –
1 punkt
5. Pani Kamiñska nie ma prawa do odszkodowania gdy¿
Art. 41/1 Kodeksu Pracy wy³¹cza dzia³anie Art. 39 chroni¹cego
osoby w wieku przedemerytalnym
Za prawid³ow¹ odpowied wraz z uzasadnieniem
2punkty
(dopuszcza siê odpowied bez wymienionych nr artyku³ów)
Bez uzasadnienia –
1 punkt
1.Wzrost wielkoci spo¿ycia, zwiêkszenie dostêpnoci lub
tendencje wzrostowe 1 punkt
2. W klasach pierwszych konopi o 5% i heroiny o 4,9%, w
klasach trzecich amfetaminy o 7,7% i heroiny o 6,2% 1 punkt
(uznaje siê równie¿ odpowied , w której uczeñ wymienia:
amfetamina – kl I – 4,5%, kl III – 7,7%; heroina – kl I – 4,9%,
kl III – 6,2%; konopie – kl I – 5%, kl III – 5,3%)
3. Wp³yw otoczenia, kryzys wartoci, brak w³aciwej reakcji
szko³y i nauczycieli, ³atwoæ dostêpu do narkotyków, brak
nadzoru rodziców i opiekunów, dzia³alnoæ dealerów,
12 pkt
ciekawoæ, chêæ zaimponowania.
Za wymienienie 4 i wiêcej przyczyn - 2 punkty
4. Do wypowiedzi nale¿y zastosowaæ nastêpuj¹ce kryteria:
a) za jasno sformu³owane co najmniej 2 postulaty - 3 punkty
b) uzasadnienie
2 punkty
c) zgodnoæ formy wypowiedzi z sytuacj¹ komunikacyjn¹, w
której ma ona byæ u¿yta
0-2 punkty
d) stopieñ perswazyjnoci wypowiedzi ( zwroty retoryczne, si³a
przekonywania)
1 punkt.
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Zadanie 25.

Zadanie 26.
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1. Wolnoæ naturalna i wolnoæ w spo³eczeñstwie
1 punkt
2. Wolnoæ jest ograniczona prawem stanowionym,
w³adze wy³onione za zgod¹ spo³eczeñstwa
2 punkty – po jednym za ka¿dy element wypowiedzi
3. - prawo sta³e i powszechne
- prawo ustanowione przez powo³an¹ przez spo³eczeñstwo
w³adzê ustawodawcz¹
- pe³na wolnoæ w tych sprawach, których prawo nie
zakazuje
3 punkty – po jednym za ka¿dy element odpowiedzi
4. „...niepodlegania zmiennej, niepewnej, nieznanej, arbitralnej
woli innego cz³owieka
1 punkt
5. Jest twórc¹ koncepcji umowy spo³ecznej, sformu³owa³ prawo
oporu wobec w³adzy, opowiada³ siê za rz¹dem ograniczonym,
przedstawi³ koncepcjê praw jednostki, jest twórc¹ koncepcji
pañstwa opartego na zasadach tolerancji i systemie prawa,
które by j¹ gwarantowa³o, uwa¿any jest za ojca pañstwa
liberalnego
4 punkty –
po jednym za ka¿dy wymieniony przez ucznia element
odpowiedzi
Uwaga! Dopuszczalne s¹ inne sformu³owania przy zachowaniu
istoty wypowiedzi
1.- W latach 1990 - 1998 wielkoæ nak³adów ronie, w 1999
nast¹pi³ spadek nak³adów.
1 punkt
2a- Do 1996r wielkoæ nak³adów w sektorze publicznym by³a
wiêksza ni¿ w prywatnym.
- po 1996r. sektor prywatny inwestowa³ wiêcej ni¿ publiczny,
- w1998r. w sektorze prywatnym tempo wzrostu zmala³o, w
sektorze publicznym nast¹pi³ spadek nak³adów,
2 punkty za trzy elementy odpowiedzi
1 punkt za dwa elementy
2b- Przyczyn¹ jest szybki rozwój sektora prywatnego –
powstawanie nowych prywatnych firm – oraz prywatyzacja
firm sektora publicznego.
2 punkty: po jednym za ka¿d¹ z przyczyn
3. Np. rodki w³asne, kredyt, pozyskany inwestor krajowy lub
zagraniczny, emisja papierów wartociowych np. akcje,
obligacje
3 punkty,
1 punkt za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowied

11 pkt

8 pkt

