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Etap szkolny, 28 listopada 2014 r.

Odpowiedzi i schemat punktowania
___________________________________________________________________________
Zasady oceniania:
• za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty,
• jeżeli podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają z polecenia w zadaniu)

świadczą o braku zrozumienia omawianego zagadnienia, zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi
lub zawierają błędy merytoryczne, odpowiedź taką ocenia się na zero punktów,
• w zadaniach zamkniętych nie przyznaje się punktu, jeśli zaznaczono więcej odpowiedzi niż wynika to z
polecenia, a także jeśli zaznaczono lub wpisano – obok poprawnej (-ych) – także odpowiedź (-dzi)
niepoprawną (-e),
• informacje podane w nawiasach kwadratowych mają charakter alternatywny, a podane w nawiasach
zwykłych – fakultatywny.
Zad.

1.
2.
3.
4.

5.

Model odpowiedzi
c) Koncepcja polityki bez ideologii
a, c – prawdziwe
b – fałszywe
a) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
a – ostatnie
e – pierwsze
b – prawdziwe
a, c, d – fałszywe
Uwaga: elementy odpowiedzi „e” i „f” zostały wycofane.
Wymiana studencka w ramach programu LLP i jego
komponentu ERASMUS trwała do roku akademickiego
2013/2014. Obecnie realizowana jest w ramach
programu ERASMUS+. Zastosowanie czasu
teraźniejszego w tych wypadkach może – zdaniem
organizatorów – wprowadzać zawodników w błąd.

10.

A. repatriant
B. uchodźca
A. Rada Europy
B. b) Białoruś
a) Trybunał Stanu
b) Trybunał Konstytucyjny
c) Sąd Najwyższy
e) Ocean Shield – operacja NATO przeciwko
piractwu morskiemu u wybrzeży Somalii
a – 2; b – 1, c – 1

11.

a – 3; b – 2; c – 1; d – 4

12.

c) Francja
A. Kongres Nowej Prawicy [Nowa Prawica –
Janusza Korwin-Mikke, Nowa Prawica, KNP]
B. fałszywe
A. prewencyjna
B. represyjna [następcza]
a – prawdziwe
b, c – fałszywe
A. Sekretarz generalny
B. Rady Północnoatlantyckiej
A. Boko Haram
B. Nigeria
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Schemat punktowania
Zasady przyznawania punktów
1 pkt za poprawną odpowiedź

Punkty
0–1

1 pkt za trzy poprawne elementy odpowiedzi

0–1

1 pkt za poprawną odpowiedź
1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi

0–1

2 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej jeden
błędny element odpowiedzi lub jego brak

1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi
1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi

0–1

0-2

0–1
0–1

1 pkt za trzy poprawne elementy odpowiedzi

0–1

1 pkt za poprawną odpowiedź

0–1

1 pkt za trzy poprawne elementy odpowiedzi
1 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi
1 pkt za poprawną odpowiedź

0–1
0–1
0–1

1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi

0–1

1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi

0–1

1 pkt za trzy poprawne elementy odpowiedzi

0–1

1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi
po 1 pkt za każdy poprawny element
odpowiedzi

0–1
0–2

1

18.

A. Thomas Hobbes
B. tak

25.

a) Bułgaria
b) Cypr
A. a) agnostycyzm
B. c) neofityzm
a) Egipcie
4) Mohammeda Mursiego
c) Komisję Europejską
a, b – fałszywe
c, d – prawdziwe
A. Hanna Suchocka
B. Leszek Miller
C. Waldemar Pawlak
D. Włodzimierz Cimoszewicz
c) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

26.

a – 3; b – 1; c – 4; d – 2

19.
20.
21.
22.
23.
24.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

2 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi; 1 pkt za poprawny element w
podzadaniu A. (mimo braku lub błędnej
odpowiedzi w podzadaniu B.); 0 pkt za brak
lub błędną odpowiedź w podzadaniu A.
(mimo prawidłowej odpowiedzi w
podzadaniu B.)
1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi
1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi
1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi
1 pkt za poprawną odpowiedź
1 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi
po 1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi
1 pkt za poprawną odpowiedź
1 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi

a) Bierne prawo wyborcze w wyborach
prezydenckich w Polsce przysługuje osobom, które
najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 35 lat.
1 pkt za dwa poprawne elementy
d) Bierne prawo wyborcze w wyborach na wójta,
odpowiedzi
burmistrza, prezydenta miasta przysługuje
osobom, które najpóźniej w dniu wyborów
ukończyły 25 lat.
a) PSL [Polskie Stronnictwo Ludowe]
b) 18 proc.
1 pkt za trzy poprawne elementy odpowiedzi
c) RP [Ruch Palikota]
1 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi w kolumnie „Numer nazwy
funkcji”; 1 pkt za poprawny element
Numer nazwy funkcji: a – 4; b – 1; c – 3; d – 2
odpowiedzi w kolumnie „Druga kadencja”
Druga kadencja: c)
(niepoprawne przyporządkowanie funkcji do
osoby w wierszu c) skutkuje nieprzyznaniem
punktu za zaznaczenie drugiej kadencji w
tym wierszu)
c) John Major
1 pkt za poprawną odpowiedź
A: a) Kolumbia, 3
podzadanie A.: maks. 2 pkt: po 1 pkt za dwa
b) Wenezuela, 4
w całości poprawnie wypełnione wiersze
c) Argentyna, 2
tabeli (tzn. łącznie nazwa i numer państwa);
d) Brazylia, 1
podzadanie B.: 1 pkt za dwa poprawne
B. Falklandy [Malwiny];
elementy odpowiedzi
d) Wielka Brytania
d) zapoczątkowanie nowego systemu finansowego i
1 pkt za poprawną odpowiedź
monetarnego
c) Xi Jinping
1 pkt za poprawną odpowiedź
2 pkt za trzy poprawne elementy
a – fałszywe
odpowiedzi; 1 pkt za dwa poprawne
b, c – prawdziwe
elementy odpowiedzi
Należy wyszukać w wypowiedzi piszącego poszczególnych, wyodrębnionych w schemacie
elementów i ocenić je w skali zapisanej przy każdym z nich. Każdy błąd merytoryczny obniża
punktację zawodnika za to zadanie o 1 pkt.

0–2

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
0–2
0–1
0–1

0–1

0–1

0–2

0–1

0-3

0–1
0–1
0–2
0–8

2

Cechy charakterystyczne ordynacji proporcjonalnej podlegające punktacji:
1) Wyborcy głosują zwykle na listy kandydatów przedstawione przez partie polityczne,
organizacje społeczne lub samodzielnych kandydatów, którzy w tym celu tworzą
komitety wyborcze; liczy się głos oddany przede wszystkim na listę, nie kandydata.
2) Okręgi wyborcze są zawsze wielomandatowe.
3) Przeprowadzana jest tylko jedna tura wyborów.
4) Miejsca w parlamencie rozdziela się proporcjonalnie do liczby głosów oddanych na
poszczególne listy.
5) Podziału mandatów w okręgu wyborczym, a następnie w skali kraju, dokonuje się
proporcjonalnie do odsetka głosów, który uzyskały poszczególne partie czy
ugrupowania konkurujące w wyborach, z zastosowaniem różnego rodzaju metod
przeliczenia głosów oddanych na poszczególne listy wyborcze, m.in. d’Hondta,
Hare`a, Niemeyera, Hagenbacha-Bischoffa, Sainte-Laquë.
6) W efekcie zastosowania określonej metody przeliczania głosów na mandaty
wybrany kandydat niekoniecznie musi być tym, który uzyskał najwięcej głosów;
zwykle w ordynacji proporcjonalnej mandat uzyskuje kandydat, który zajmował
pierwsze lub drugie miejsce na liście partyjnej, na którą padło najwięcej głosów.
7) Zapewnia lepsze odzwierciedlenie preferencji wyborców w parlamencie, głosy
oddane na partie o mniejszym poparciu zapewniają im – stosownie do udziału –
reprezentację parlamentarną.
8) Sprzyja rozdrobnieniu partyjnemu.
9) Możliwość zastosowania progów wyborczych [klauzul zaporowych].
Cechy charakterystyczne ordynacji większościowej podlegające punktacji:
1) Głosowanie większościowe najczęściej występuje w jednomandatowym okręgu
wyborczym.
2) Możliwe jest również większościowe głosowanie na wielu kandydatów;
wyborcy dysponują wówczas tyloma głosami, ile jest miejsc do objęcia w
danym okręgu wyborczym.
3) Głos oddawany jest w większości przypadków na kandydata, a nie listę
wyborczą.
Ordynacja większościowa najczęściej występuje w dwóch wariantach:
4) Wariant 1 – zasada większości względnej: zwycięzcą (uzyskującym mandat)
zostaje kandydat, który w wyborach otrzymał więcej głosów niż którykolwiek z
rywali. Głosowanie zawsze przynosi rozstrzygnięcie.
lub
5) Wariant 2 – zasada większości bezwzględnej: zwycięzcą (uzyskującym mandat)
zostaje kandydat, który w wyborach uzyskał więcej niż 50% głosów. Jeżeli żaden z
kandydatów nie uzyska więcej niż 50% głosów, przeprowadza się drugą turę
głosowania lub wykorzystuje się tzw. alternatywne głosy oddane przez wyborców,
ze wskazaniem kandydata preferowanego w drugiej i trzeciej kolejności.
6) Zwycięzcą (uzyskującym mandat) zostaje kandydat, który ma najwyższy udział w
poparciu wyborczym. Głosy oddane na przegranych są nieskuteczne.
7) System może powodować znaczące różnice w sile głosu oddawanego przez
wyborcę na poszczególne partie [deformacje woli wyborców].
8) Znacznie częściej niż w systemach proporcjonalnych występuje tu tzw.
głosowanie taktyczne.
9) W większości przypadków występuje silniejsze związanie kandydata z
konkretnymi grupami wyborców i obszarem, który reprezentuje.

Potencjalne konsekwencje dla systemu partyjnego wynikające z wprowadzenia
jednomandatowej ordynacji większościowej w wyborach do Sejmu RP:
1) Wytworzenie dwubiegunowej (dwupartyjnej lub dwublokowej) sceny
politycznej (tzw. prawo Devergere’a).
2) Wyeliminowanie zjawiska rozdrobnienia partyjnego i groźby braku stabilnej
większości parlamentarnej.
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(1 pkt za
wskazanie
co najmniej
trzech
elementów
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2 pkt za
wskazanie
co najmniej
sześciu
elementów
odpowiedzi,
3 pkt za
wskazanie
co najmniej
dziewięciu
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odpowiedzi)
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co najmniej
dziewięciu
elementów
odpowiedzi)

0-2 (1 pkt
za
wskazanie
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elementu
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wskazanie
dwóch
elementów
odpowiedzi)
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