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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO  II  
 
NR 
ZADANIA 

POPRAWNE ROZWIAZANIE 
Punktacja szczegó³owa 

PUNKTY  
za zadanie 

Zadanie 23. 1. Stosunek pracy to praca: okre�lonego rodzaju, na rzecz 

okre�lonego pracodawcy, pod kierownictwem pracodawcy, 
   za wynagrodzeniem  

Za wymienienie co najmniej 3 cech   -1 punkt. 
2. Dwa razy, je�li umowy na czas okre�lony nastêpuj¹  

 w odstêpie czasowym nie d³u¿szym ni¿ miesi¹c. 
Wielokrotnie, je�li 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.    
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 
Za prawid³ow¹ odpowied� wraz z uzasadnieniem         2 punkty 
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 

9 pkt 

Zadanie 24. 1.Wzrost wielko�ci spo¿ycia, zwiêkszenie dostêpno�ci 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 warto�ci, brak w³a�ciwej reakcji 

szko³y i nauczycieli, ³atwo�æ dostêpu do narkotyków, brak 

nadzoru rodziców i opiekunów, dzia³alno�æ dealerów, 

ciekawo�æ, 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) zgodno�æ formy wypowiedzi z sytuacj¹ komunikacyjn¹, w 

której ma ona byæ u¿yta                                0-2 punkty 
d) stopieñ perswazyjno�ci wypowiedzi ( zwroty retoryczne, si³a 

przekonywania)                                                            1 punkt.  

12 pkt 
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Zadanie 25.  1. Wolno�æ naturalna i wolno�æ w spo³eczeñstwie 

1 punkt 
2. Wolno�æ 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 wolno�æ 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 

11 pkt 

Zadanie 26. 1.- W latach 1990 - 1998 wielko�æ nak³adów ro�nie, w 1999 

nast¹pi³ spadek nak³adów.  
1 punkt  

2a- Do 1996r wielko�æ 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 warto�ciowych np. akcje, 
obligacje                                                              3 punkty,  

      1 punkt za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowied� 

8 pkt 

 
 


