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Zasady oceniania: 

 ! za rozwi zanie wszystkich zada! mo"na uzyska# maksymalnie 50 punktów  

(w tym za rozwi zanie zada! testowych [zadania 1-12] - 20 punktów, zada! zwi zanych  

z analiz  $róde% [zadania 13 - 21] - 30 punktów), 

 ! za odpowiedzi do poszczególnych zada! przyznaje si& wy% cznie pe%ne punkty, 

 ! za zadania otwarte, za które mo"na przyzna# tylko jeden punkt, przyznaje si& punkt 

wy% cznie za odpowied$ w pe%ni poprawn , 

 ! za zadania, za które mo"na przyzna# wi&cej ni" jeden punkt, przyznaje si& tyle punktów, 

ile prawid%owych elementów odpowiedzi przedstawi% zdaj cy (zgodnie 

z wyszczególnieniem w kluczu), 

 ! je'li podano wi&cej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) ni" wynika z polecenia 

w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), o ilu jest 

mowa w poleceniu, 

 ! je"eli podane w odpowiedzi informacje (równie" dodatkowe, które nie wynikaj  

z polecenia w zadaniu) 'wiadcz  o zupe%nym braku zrozumienia omawianego zagadnienia 

i zaprzeczaj  udzielonej prawid%owej odpowiedzi, odpowied$ tak  nale"y oceni# na zero 

punktów. 

 

 

 

 

Cz&'# I - 20 pkt 

Nr 

zad. 
Odpowiedzi 

Punktacja 

cz stkowa 

Maksy

-malna 

punkta

-cja 

1. a) Heraklit 

b) Sartre 

c) Kartezjusz 

d) Locke 

za trzy trafne 

przyporz dkowania  

– 1 pkt 

 

0–1 

2. a) determinizm 

b) monizm 

c) dualizm 

d) natywizm, racjonalizm genetyczny 

za trzy trafne terminy 

– 1 pkt 

0–1 

3. a) relatywizm 

b) egzystencjalizm 

 

za dwie poprawne 

odpowiedzi  

- 1 pkt 

0–1 

4. a) trzcin  (my'l c ) 

b) bytów 

c) moralne 

d) pró"nia 

za dwa poprawne 

uzupe%nienia – 1 pkt 

Za cztery poprawne 

uzupe%nienia – 2 pkt 

0–2 

5. a) fa%sz 

b) fa%sz 

c) prawda 

d) fa%sz 

za 2 trafne 

odpowiedzi – 1 pkt 

 

0–2 

6. 
 

1. 

a) Platon 

b) idealizm 

c) Pa stwo 

2. 

a) Descartes 

b) racjonalizm 

c) Medytacje o pierwszej 

filozofii

za podanie trzech 

trafnych informacji pod 

portretem – 1 pkt 

0–4 
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3. 

a) Nietzsche 

b) witalizm 

c) Poza dobrem i z"em 
 

4. 

a) Sartre 

b) egzystencjalizm 

c) Byt i nico#$ 

 

 

7. a) – 1 

b) – 2 

c) – 1 

 

za 3 trafne odp. – 

2 pkt, 

za 2 trafne odp. – 

1 pkt 

0–2 

8. a)  – 2 

b)  – 3 

c)  – 4 

d)  – 1 

 

za 4 trafne 

przyporz dkowania – 

2 pkt,  

za 3 – 1 pkt 

0–2 

9. (w. Augustyn uwa"a, "e z%o jest brakiem dobra.    0–1 

10. 1. – a) 

2. – e) 

3. – c) 

za poprawne 

rozró"nienie definicji 

s dów - 1 pkt  

0–1 

11. a) sceptycyzm, faliabilizm, subiektywizm, 

relatywizm, agnostycyzm 

b) absolutyzm, obiektywizm 

c) subiektywizm, idealizm subiektywny, idealizm 

epistemologiczny, solipsyzm 

 

za 3 poprawne 

odpowiedzi – 1 pkt 

0–1 

12. a) Sokrates  

b) Nazwa stanowiska: intelektualizm etyczny. 

Charakterystyka stanowiska: np. stanowisko 

etyczne, wed%ug którego cnota jest wiedz   

lub  

stanowisko etyczne, które zak%ada, "e wiedza 

o tym, co jest dobre wymusza czynienie dobra.  

za 3 poprawne 

odpowiedzi – 2 pkt, 

za 2 poprawne 

odpowiedzi  – 1 pkt 

0–2 

 

 

 

 



Filozofia – poziom podstawowy 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 107

Cz&'# II – 30 pkt 

 

Zadanie Klucz punktowania 

nr 

zadania 

cz"#$ 

zadania 

Odpowiedzi 

(odpowiedzi maj  charakter przyk%adowy)
punkty  

za poszczególne 

cz"#ci zadania 

punkty 

za ca%e 

zadania 

13  

Problem istnienia 'wiata zewn&trznego  

lub  

Problem mo"liwo'ci poznania 'wiata 

zewn&trznego. 

0 lub 2 2 

14  Istnienie 'wiata zewn&trznego nie jest pewne. 0 lub 2 2 

15  
Solipsyzm, subiektywizm, idealizm 

(epistemologiczny lub subiektywny)  
0 lub 2 2 

16  Np. sen, z%udzenie optyczne  0 lub 1 1 

A. 

Teza, "e istnieje 'wiat fizyczny, stanowi 

prostsze wyja'nienie faktów z naszego 

do'wiadczenia (argument z kotem). 

0 lub 2 

17 

B. 

Jest to przekonanie, jakie posiadamy 

w sposób naturalny, przyjmujemy je 

instynktownie za oczywiste. 

0 lub 2 

4 

18  

Przyk%ad:  

a) Z dwóch jednakowo wiarygodnych 

wyja'nie! najlepiej przyj # prostsze. 

b)  Jest to zgodne ze zdrowym rozs dkiem. 

c) To, co jest proste, nie musi by# prawdziwe.

d) Epistemologia lub metodologia nauk, lub 

logika. 

 

Za ka"d  trafn  

odpowied$ – 

1 pkt 4 

19  

Nie – poniewa", jak pisze Russell, wszelka 

wiedza opiera# si& musi na przekonaniach 

instynktownych. 

Sam rozum nie wystarczy, "eby 

z do'wiadczenia wyci gn # wniosek 

o istnieniu 'wiata zewn&trznego. 

za negatywn  

odpowied$ – 

1 pkt,  

za poprawne 

uzasadnienie – 

2 pkt 

3 

20  

Na rzecz istnienia 'wiata fizycznego 

Descartes przedstawi% argument sk%adaj cy 

si& z trzech kroków: po pierwsze, istnieje Ja 

(cogito ergo sum), po drugie – istnieje Bóg 

(znajduj& w sobie ide& bytu doskona%ego, 

której sam, jako byt niedoskona%y, stworzy# 

nie mog%em, a wi&c umie'ci% j  we mnie ów 

byt); po trzecie, poniewa" Bóg nie mo"e mnie 

ok%amywa#, nie myl& si& co do istnienia 

'wiata fizycznego niezale"nego ode mnie. 

Za  wyja'nienie 

trzech kroków 

– 3 pkt; 

Za wyja'nienie 

dwóch kroków 

– 2 pkt; 

 

3 

21 a) 

Np. Sceptycyzm metodologiczny jest metod  

d "enia do wiedzy pewnej, polegaj c  na 

systematycznym odrzuceniu wszystkich 

twierdze!, co do których mo"na mie# cho#by 

najmniejsze w tpliwo'ci. 

0 lub 3 9 
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b) 

Tak. 

Russell stosuje sceptycyzm metodologiczny, 

uznaj c, "e nale"y powa"nie rozwa"y# 

hipotez&, "e 'wiat zewn&trzny nie istnieje, 

gdy" nie prowadzi ona do logicznego 

absurdu.  

lub  

Nie. 

Russell nie stosuje metody sceptycyzmu 

metodologicznego, poniewa" jego metoda nie 

prowadzi do zbudowania wiedzy pewnej. 

Za poprawn  

odpowied$ 

z uzasadnienie

m – 2 pkt 

c) 

Zdaniem Descartesa, dzi&ki rozumowi wiedza 

mo"e zosta# uzasadniona w sposób pewny. 

Zdaniem Russella wiedza ma podstawy 

w instynktownych przekonaniach i nigdy nie 

mo"e by# ca%kowicie pewna.  

Za poprawny 

wniosek 

Descartesa – 

1 pkt 

Za poprawny 

wniosek 

Russella – 

1 pkt   

 

d) 

Nie. Russell nie jest racjonalist . 

Przyk%adowe uzasadnienie: Russell nie jest 

racjonalist , poniewa" nie uznaje rozumu za 

$ród%o wiedzy pewnej.  

Dopuszczalna odpowied$: 

Tak. Russell jest racjonalist . 

Uzasadnienie: Russell jest racjonalist , 

poniewa" jego argumentacja opiera si& na 

racjonalnym wywodzie. 

Za poprawn  

odpowied$ z 

uzasadnieniem 

– 2 pkt 

 

 


