
Arkusz II – ODPOWIEDzI

Zadanie Punktacja Poprawna odpowiedź
1. (0–1) Np.:

1. obecność Cezara – władcy Rzymu rozpoczynającego igrzyska
2. igrzyska na arenie cyrkowej
3. przeznaczenie chrześcijan na rozszarpanie przez lwy

2. (0–1) 1. P
2. F

3. (0–1) C
4. (0–2) Np.:

1. Kajus prosi, by zrobił to dla niego.
2. Kajus sugeruje, że lew nie musi nikogo pożreć.
3. Kajus stawia lwu za przykład inne zwierzęta.

5. (0–1) Dwukrotne ukłucie lwa żerdzią w pośladek.
6. (0–1) usprawiedliwienie – alibi

namowa – agitacja
7. (0–1) D
8. (0–1) A
9. (0–1) 1. P

2. P
10. (0–1) Np.:

Lew był oportunistą, postanowił dostosować się do nowej sytuacji politycznej. Przewidywał, 
że chrześcijanie, którzy nie stosują agresji ani przemocy, obejmą władzę. Chciał zapewnić 
sobie ich przychylność i spokojną przyszłość. Nie chciał brać odpowiedzialności za okru-
cieństwo wobec chrześcijan.

11. (0–1) Np.:
Stanowisko:
Fraszka Jana Sztaudyngera pt. Chorągiewka może być zobrazowaniem postawy lwa.
Uzasadnienie:
Lew zachowuje się jak chorągiewka na wietrze. Jego postawa i przekonania zależą od sytu-
acji politycznej. Jego celem jest własne dobro.

12. (0–1) C
13. (0–1) B
14. (0–1) 1. P

2. F
15. (0–1) Np.:

konformizm – postępowanie zgodne z wzorcami zachowań społecznych, akceptowanie i re-
alizowanie norm prawnych, społecznych i obyczajowych

16. (0–1) D
17. (0–1) AC
18. (0–2) Np.:

Teza: Ludzie rezygnują z własnego zdania pod wpływem opinii grupy.
Argument: Większość badanych prawidłowo określiła długość wskazanego odcinka. Dwie 
trzecie uczestników badania zmieniło zdanie pod wpływem grupy. Badani zmienili swoją 
odpowiedź na błędną, sugerując się zdaniem innych.

19. (0–2) Np.:
1. szybsze podejmowanie decyzji
2. poczucie przynależności do grupy
3. poczucie bezpieczeństwa

20. (0–20) Wypracowania są ocenianie indywidualnie z uwzględnieniem różnych kryteriów dotyczą-
cych oceniania wypracowań o charakterze twórczym oraz wypracowań o charakterze argu-
mentacyjnym.
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