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LVIII edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

Zawody okręgowe, 14 stycznia 2017 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),    

 wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne,  

 informacje podane w nawiasach kwadratowych mają charakter alternatywny, a podane w 

nawiasach zwykłych – fakultatywny.    

   

Zad. Model odpowiedzi 
Schemat punktowania 

Zasady przyznawania punktów Punkty 

1. 

1A. c) posłowie (15) lub komisje sejmowe, 

Senat, Prezydent, Rada Ministrów 

1B. c) 100 000 

2.   Marszałek Sejmu [Marszałka Sejmu] 

3.   c) 3/5 głosów 

4.   a)  proces ustawodawczy kończy się i 

ustawa nie nabierze mocy prawnej 

2 pkt za wszystkie poprawne elementy 

odpowiedzi; 1 pkt za trzy poprawne elementy 

odpowiedzi 
0–2 

2. 

1. denominacji [denominacja]   

2. 10 000 [10 tysięcy] 

3. c)  Hanna Gronkiewicz-Waltz  
4. b)  Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego     

2 pkt za cztery poprawne elementy odpowiedzi;  

1 pkt za trzy lub dwa poprawne elementy 
odpowiedzi  

0–2 

3. 
a)  Kambodża, Tajlandia 

b)  Meksyk, Namibia 

c)  Albania, Kazachstan 

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 

0–3 

4. 
a)  system dubliński 

b)  Eurodac 
po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi 0–2 

5. 
b)  Uniwersytet Jagielloński – najstarszy 

c)  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

– najmłodszy  

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi 0–2 

6. 
a)  celtycki 

b)  łaciński (chrześcijański) 

c)  prawosławny (zwany czasem słowiańskim) 

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi 0–3 

7. 
A. a, c – prawdziwe; b – fałszywe 
B. b) Janusz Kochanowski  

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

odpowiedzi (łącznie w podzadaniach A i B) 
0–2 

8. 
1.  a)  buddyzmu 

2.  c)  Medytacja  (koncentracja) 
po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi 0–2 
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9. 
1. a)  Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

2. c)  Christine Lagarde 

3. d)  Waszyngton 

po 1 pkt za każdy poprawny element 

odpowiedzi, przy czym brak lub błędna nazwa 

organizacji w podzadaniu 1. oznacza 0 pkt za 

całe zadanie 

0–3 

10. 
c – prawdziwe 

a, b – fałszywe  
po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi 0–3 

11. 

1.  Wspólnota Demokracji [Community of 

Democracies] 

2.  d)  Warszawie 
3.  b)  Bronisław Geremek  

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi 0–3 

12. 
a)  protestantyzm; prezbiterianizm  

b)  judaizm; chasydyzm 

c)  prawosławie; staroobrzędowcy 

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; przy czym 

brak lub błędna nazwa religii/wyznania 

oznacza 0 pkt również za jeden z jej/jego 

nurtów/ruchów 

0-3 

13. 
f – najdłuższy 

c – najkrótszy  
po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi 0–2 

14. 
a)  handel; Szwecja 

b)  Margrethe Vestager; Dania 

c)  Violeta Bulc; transport 

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 

0–3 

15. a, c – prawdziwe; b – fałszywe   po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi 0–3 

16. 
a)  hadżdż 
b)  imam 

c)  sury 

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi 0–3 

17. 
c, d, e, f  – prawdziwe  

a, b – fałszywe 

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 

0–3 

18. 

1. c)  jednej trzeciej Państw Członkowskich, 

Parlamentu Europejskiego lub Komisji 

Europejskiej 

2. b)  kwalifikowaną większością 

3. c)  prawem do głosowania przedstawiciela 
rządu tego Państwa Członkowskiego w 

Radzie 

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi 0–3 

19. 
a)  IV Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski 

pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście 

1 pkt za poprawny element odpowiedzi; 0 pkt za 

brak poprawnego elementu odpowiedzi lub 

zaznaczenie większej liczy odpowiedzi 
0–1 

20. 
c – prawdziwe 

a, b, d – fałszywe   

2 pkt za cztery poprawne odpowiedzi; 1 pkt za 

trzy lub dwa poprawne elementy odpowiedzi  
0–2 

 


