LXIII Edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Etap szkolny 2021/2022
Odpowiedzi i schemat punktowania
___________________________________________________________________________
Zasady oceniania:
za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty;
wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.
………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 1
1.1. C
1.2. Jedno spośród:
Sejm RP, rady gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rady powiatu, sejmiki województw
Po jednym punkcie za poprawną odpowiedź w każdym podpunkcie zadania.

Zadanie 2
Zjawisko: starzenie się społeczeństwa
Inne odpowiedzi poprawnie oddające istotę zjawiska są punktowane

Interwencje publiczne:
Np. program Rodzina 500+, program Mieszkanie Plus, wydłużenie urlopu macierzyńskiego
Inne poprawne przykłady są punktowane

Zadanie 3
Przykład poprawnej odpowiedzi:
Odsetek kobiety w Polsce posiadających wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe jest
wyższy niż mężczyzn. Następuje przy tym wzrost wykształcenia kobiet, w tym kierunków
przyrodniczyc, technicznych i informatycznych.
Inne odpowiedzi poprawnie oddające istotę zjawiska są punktowane
Zadanie 4
4.1.
A. Konfederacja Szwajcarska
B. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
C. Bośnia i Hercegowina

Po 1 punkcie za poprawną nazwę państwa

4.2.
1 punkt za trzy poprawne zaznaczenia

2

1
3

Zadanie 5
Rozstrzygnięcie: tak
1 pkt za poprawne wskazanie rozstrzygnięcia
Zdający może również wskazać rozstrzygnięcie „nie”, które może być punktowane jedynie gdy poda
poprawne uzasadnienie

Uzasadnienie:
Przykładowa odpowiedź:
Tożsamość regionalna jest często silniejsza niż narodowa w regionach, w których występują
regionalne ruchy niepodległościowe, czego przykładem mogą być regiony takie jak Kraj Basków,
Katalonia, Padania czy Korsyka. Występowały i występują tam silnie tendencje regionalistyczne.
1 pkt za poprawne uzasadnienie
Każde poprawne uzasadnienie powinno być punktowane
Zadanie 6
1.
2.
3.
4.

E,
B
C
D

2 punkty za cztery poprawne odpowiedzi.
1 punkt za 3 poprawne odpowiedzi.

Zadanie 7
Po upadku ZSRR i powstaniu niepodległej Ukrainy Rzeczpospolita Polska w 1991 [wpisz rok] roku
uznała nowo powstałe państwo ukraińskie. Rok później zawarto umowę o dobrosąsiedztwie, przyjaźni
i współpracy, którą podpisał prezydent RP Lech Wałęsa [wpisz imię i nazwisko prezydenta Polski] i
prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk [wpisz imię i nazwisko prezydenta Ukrainy]. W tym czasie
ministrem spraw zagranicznych Polski był Krzysztof Skubiszewski [wpisz imię i nazwisko ministra SZ
RP]. W kontekście wstąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej Rzeczpospolita stała się rzecznikiem
integracji Ukrainy z UE. W 2004 Polska poparła pomarańczową [wpisz „kolor” rewolucji] Rewolucję na
Ukrainie, a potem wybuchły w roku 2013 [wpisz rok] tzw. Euromajdan.

3 punkty za wszystkie poprawne odpowiedz.
2 punkty za pięć poprawnych odpowiedzi.
1 punkt za cztery poprawne odpowiedzi.
0 punktów za trzy bądź mniej poprawnych odpowiedzi.

Zadanie 8
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Fundusz Spójności (FS)
Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+)
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

3 punkty za wszystkie poprawne odpowiedz.
2 punkty za cztery poprawne odpowiedzi.
1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi.
0 punktów za dwie bądź mniej poprawnych odpowiedzi.

Zadanie 9
Imię i nazwisko: Didier Reynders
Zapisy fonetyczne imienia czy nazwiska są dopuszczalne
Funkcja: komisarz UE ds. sprawiedliwości [członek Komisji Europejskiej]

Po jednym punkcie za poprawne podanie imienia i nazwiska oraz funkcji.

Zadanie 10
Pod logotypami organizacji powiązanych z ONZ podaj ich pełne polskie nazwy.

Światowa Organizacja Zdrowia

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

Światowa Organizacja Handlu

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
3 punkty za wszystkie poprawne odpowiedz.
2 punkty za cztery poprawne odpowiedzi.
1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi.
0 punktów za dwa bądź mniej poprawnych odpowiedzi.

Zadanie 11
Nazwa organizacji: Szanghajska Organizacja Współpracy
1 punkt za poprawną nazwę organizacji

Zadanie 12
Imię i Nazwisko: Naomi Klein
1 punkt za poprawne podanie imienia i nazwiska

Zadanie 13
Nazwa dokumentu: KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII
Nazwa organizacji: Unia Europejska

1 punkt za poprawną nazwę dokumentu
1 punkt za poprawną nazwę organizacji

Zadanie 14
Nazwa organu: Sąd Najwyższy
Nazwa państwa: Stany Zjednoczone Ameryki

1 punkt za poprawną nazwę organu
1 punkt za poprawną nazwę państwa

Zadanie 15
Nazwa państwa
Kambodża
[może być także
Kampucza]
Libia [może być
także Wielka
Arabska Libijska
Dżamahirijja
LudowoSocjalistyczna]
Korea Północna
Zimbabwe

Dyktator
Pol Pot [może być taże Saloth Sar]

Ideologia
Polpotyzm

Mu’ammar al-Kaddafi

Zielona książeczka [może
być także odpowiedzi
Dżamahirijja i inne
poprawne]

Kim Ir Sen [może być także: Kim Dzong Il lub
Kim Dzong Un]
Robert Mugabe

Dżucze

Zero punktów za żadną lub jedną poprawną odpowiedź.
Jeden punkt za dwa bądź trzy poprawne uzupełnienia.
Dwa punkty za cztery bądź pięć poprawnych uzupełnień.
Trzy punkty za sześć lub siedem poprawnych uzupełnień.
Cztery punkty za osiem poprawnych uzupełnień.

Zadanie 16
16.1
B.
Jeden punkt za poprawną odpowiedź

Mugabeizm

16.2
A.
Jeden punkt za poprawną odpowiedź

16.3
D.
Jeden punkt za poprawną odpowiedź

Zadanie 17
C.
Jeden punkt za poprawną odpowiedź

Zadanie 18
B.

Zadanie 19
19.1
Nazwa dokumentu
Konwencja o prawach dziecka
Konwencja o prawach politycznych Kobiet
Europejska konwencja praw człowieka/Konwencja o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności
Deklaracja praw człowieka i obywatela

Rok uchwalenia
1989 r., (weszła
w życie w 1990 r.)
1952 r., (weszła w
życie 1954 r.)
1953 r.

1789 r.

Inne poprawne dokumenty mogą zostać uznane

Trzy punkty za cztery poprawne wiersze odpowiedzi.
Dwa punkty za trzy poprawne wiersze odpowiedzi.
Jeden punkt za dwa poprawne wiersze odpowiedzi.
Zero punktów za jeden poprawny wiersz odpowiedzi lub żaden.

Zadanie 19.2
Nazwa ideologii
Konserwatyzm

Cechy odnoszące się do
sfery światopoglądowej

Cechy odnoszące się do
sfery ekonomicznej
Apoteoza własności
prywatnej, wspieranie

Wzmacnianie tradycyjnych
wartości: rodzina, religia,
naród, państwo.
Przywiązanie do
tradycyjnych,
sprawdzonych norm
społecznych
Socjaldemokracja/socjalizm
Neutralność
światopoglądowa państwa,
równość szans w dostępie
do edukacji i kultury

Inne poprawne odpowiedzi mogą zostać uznane

Dwa punkty za dwa poprawne wiersze odpowiedzi.
Jeden punkt za jeden poprawny wiersz odpowiedzi.

Zadanie 20.
B.
Jeden punkt za poprawną odpowiedź

Zadanie 21.
Dopasuj nazwy partii politycznych do ich liderów
A.
B.
C.
D.
E.

4.
2.
5.
1.
3.

Dwa punkty za poprawne dopasowanie wszystkich partii i liderów
Jeden punkt za cztery poprawne dopasowania.
Zero punktów za trzy bądź mniej poprawnych dopasowań.

Zadanie 22.
A.
E.
Jeden punkt za dwie poprawne odpowiedzi

przedsiębiorczości,
gospodarka wolnorynkowa

Troska o wysoka jakość
usług publicznych, podatek
progresywny, państwo
opiekuńcze

