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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),
 wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne,
 informacje podane w nawiasach kwadratowych mają charakter alternatywny, a podane w nawiasach
zwykłych – fakultatywny.
Zad.

Model odpowiedzi

1.

a, c, d – prawdziwe
b – fałszywe

2.

A. Paweł Wojtunik
B. b, c – prawdziwe; a – fałszywe

3.

A. b) dwie pełne kadencje
B. b) 4-letnią kadencję
C. a) Kalifornia
D. b) liczby przedstawicieli stanu w Kongresie

Schemat punktowania
Zasady przyznawania punktów
2 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi, 1 pkt za trzy poprawne
elementy odpowiedzi
w podpunkcie A: 1 pkt za wpisanie
poprawnego imienia i nazwiska; w
podpunkcie B: 1 pkt za trzy poprawne
elementy odpowiedzi
2 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi, 1 pkt za trzy lub dwa
poprawne elementy odpowiedzi
3 pkt za sześć poprawnych elementów
odpowiedzi; 2 pkt za pięć lub cztery
poprawne elementy odpowiedzi; 1 pkt
za trzy lub dwa poprawne elementy
odpowiedzi
w podpunkcie A: 1 pkt za cztery
poprawne elementy odpowiedzi; 0 pkt
za co najmniej jeden błędny element
odpowiedzi lub jego brak; w
podpunkcie B: po 1 pkt za każdy
poprawny element odpowiedzi
2 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi; 1 pkt za poprawne
elementy odpowiedzi c i d; 0 pkt za co
najmniej jeden błędny element
odpowiedzi c i d lub jej brak

Punkty
0–2

0–2

0–2

4.

a, b, c – prawdziwe
d, e, f – fałszywe

5.

A. a – 4; b – 3; c – 1; d – 2
B. b) John Maynard Keynes, c) George
Friedman

6.

a – 3, b – 2, c – 1, d – 4

7.

A. Stowarzyszenie Narodów Azji PołudniowoWschodniej [Association of South-East Asian
Nations; ASEAN]
B. Indonezja

po 1 pkt za każdy poprawny element
odpowiedzi

0–2

a) Kanada
b) Izrael; X (parlament jednoizbowy)
c) Austria
d) Dania; X (parlament jednoizbowy)

W kolumnie „Nazwa państwa”:
2 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi; 1 pkt za dwa lub trzy
poprawne elementy odpowiedzi; 0 pkt
za co najmniej trzy błędne elementy
odpowiedzi lub jej brak.
W kolumnie „Parlament

0–3

8.

0–3

0-3

0–2

1

jednoizbowy”:
1 pkt za dwa poprawne elementy
odpowiedzi; 0 pkt za:
- co najmniej jeden błędny element
odpowiedzi lub jej brak, albo
- w przypadku co najmniej jednego
błędnego elementu odpowiedzi b lub d
w kolumnie „Nazwa państwa” lub jej
braku.

10.

A. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona
Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni[Zjednoczona
Lewica;
KKW
Zjednoczona
Lewica
SLD+TR+PPS+ UP+Zieloni; Koalicyjny Komitet
Wyborczy
Zjednoczona
Lewica;
KKW
Zjednoczona Lewica; Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica]
B. 8 proc.
C. b) 3 proc. ważnie oddanych głosów
A. 1 – c; 2 – d
B. d’Hondta

11.

b – prawdziwe
a, c, d – fałszywe

12.

A. a) Swietłana Aleksijewicz
B. c) piąta

13.

1. organizacji pożytku publicznego
2. a) dochodowego od osób fizycznych

14.

a, c – prawdziwe
b, d – fałszywe

15.

a) Konklawe, b) minaret, c) ikona, d) menora

16.

a, c, d – prawdziwe
b – fałszywe

17.

a) etnocentryzm
b) asymilacja kulturowa
c) cywilizacja

9.

18.

19.

20.

2 pkt za trzy poprawne elementy
odpowiedzi; 1 pkt za dwa poprawne
elementy odpowiedzi

po 1 pkt za każdy poprawny element
odpowiedzi
2 pkt. za cztery poprawne elementy
odpowiedzi, 1 pkt za dwa lub trzy
poprawne elementy odpowiedzi
po 1 pkt za każdy poprawny element
odpowiedzi
W związku z pozostawieniem w
arkuszach testu w pkt 2
podkreślenia poprawnej odpowiedzi
1pkt przyznaje się za poprawne
rozwinięcie akronimu OPP
2 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi, 1 pkt za dwa lub trzy
poprawne elementy odpowiedzi
2 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi, 1 pkt za dwa lub trzy
poprawne elementy odpowiedzi
2 pkt za cztery poprawne elementy
odpowiedzi, 1 pkt za dwa lub trzy
poprawne elementy odpowiedzi
1 pkt za trzy poprawne elementy
odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej
jeden błędny element odpowiedzi lub
jej brak

1. l) Krzysztof Skubiszewski
2. b) Jerzy Buzek
3. k) Maciej Płażyński
4. c) Fernando Henrique Cardoso
po 1 pkt za trzy poprawne elementy
5. f) Aleksander Kwaśniewski
odpowiedzi
6. d) Lech Kaczyński
7. g) Luiz Inácio Lula da Silva
8. ł) Donald Tusk
9. a) Bogdan Borusewicz
a) udzielił
po 1 pkt za każdy poprawny element
b) została
odpowiedzi
c) nie została
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 0,5 pkt.
Punktowaniu podlega wskazanie następujących dążeń separatystycznych: Szkocja - do
uniezależnienia od Wielkiej Brytanii, Irlandia Północna – do uniezależnienia od Wielkiej
Brytanii, Bawaria - do uniezależnienia od Niemiec, Flandria - do uniezależnienia od
Belgii, Katalonia - do uniezależnienia od Hiszpanii, Kraj Basków - do uniezależnienia od

0–2

0–3
0–2
0–2

0–1

0–2
0–2
0–2

0–1

0–3

0–3
0–8
0-3
1 pkt za wskazanie
nie mniej niż
dwóch, 2 pkt za

2

Hiszpanii, Korsyka - do uniezależnienia od Francji, Bretania – do uniezależnienia od
Francji, Padania - do uniezależnienia od Włoch, północna część Cypru; ewentualnie
również: Czeczenia – do uniezależnienia od Rosji, Abchazja - do uniezależnienia od
Gruzji, Osetia Południowa – do uniezależnienia od Gruzji.

Opis poszczególnych dążeń separatystycznych powinien zawierać następujące elementy:
1) przyczyny separatyzmu (np. strukturalne, polityczne, gospodarcze, społeczne, etniczne,
kulturowe),
2) najważniejsze wydarzenia w zakresie dążeń separatystycznych (np. plebiscyty,
głosowania, manifestacje, akty terrorystyczne),
3) potencjalne skutki dążeń separatystycznych (np. gospodarcze, społeczne).
Uwaga: Przyznanie punktu za opis poszczególnych dążeń jest możliwe, jeżeli zawodnik
opisał przynajmniej dwa z wymienionych wyżej elementów.

wskazanie trzech
lub czterech, 3 pkt
za wskazanie
pięciu lub więcej
dążeń (poza
Szkocją)
0-5
1 pkt za opisanie
jednego dążenia
separatystycznego,
2 pkt za opisanie
dwóch dążeń,
3 pkt za opisanie
trzech dążeń,
4 pkt za opisanie
czterech dążeń,
5 pkt za opisanie
pięciu dążeń lub
więcej (łącznie ze
Szkocją)

3

