LVIII edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Etap szkolny, 25 listopada 2016 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.

A. a) Jedna Rosja;
b) Komunistyczna Partia Federacji
Rosyjskiej;
c) Sprawiedliwa Rosja;
B. a – prawdziwe; b, c, d – fałszywe;
C. a) Wiaczesław Wołodin

 w podzadaniu A: 1 pkt za trzy poprawne
elementy odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej
jeden błędny element odpowiedzi lub jego brak;
 w podzadaniu B: 1 pkt za cztery poprawne
elementy odpowiedzi;
 w podzadaniu C: 1 pkt za poprawną odpowiedź

0–3

2.

1. a; 2. d; 3. d; 4. b

2 pkt za cztery poprawne elementy odpowiedzi,
1 pkt za trzy poprawne elementy odpowiedzi

0–2

3.

c) Przepisów Konstytucji nie stosuje się
bezpośrednio, chyba że Konstytucja
stanowi inaczej, e) Ustrój terytorialny
Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
centralizację władzy publicznej.

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi;
0 pkt za brak poprawnego elementu odpowiedzi lub
zaznaczenie większej liczby odpowiedzi

0–2

4.

a) CETA, b) TTIP, c) TISA

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

0–2

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi

0–2

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi
 w podzadaniu A: 2 pkt za dwa poprawne
elementy odpowiedzi; 1 pkt za jeden poprawny
element odpowiedzi; 0 pkt za brak poprawnego
elementu odpowiedzi lub zaznaczenie większej
liczby odpowiedzi;
 w podzadaniu B: 1 pkt za wskazanie poprawnej
odpowiedzi

0–2

5.
6.

1. c) 60%; 2. b) jest wyższa niż wartość
deficytu budżetowego w 2015 r.
a – pierwsze; d – ostatnie

7.

A. c) Kierunek – Socjalna Demokracja,
e) Szwajcarska Partia Ludowa;
B. a) holenderska Partia na rzecz Wolności

8.

1. Rada Państw Morza Bałtyckiego
2. c) Ronneby (Szwecja)
3. c) od 1 lipca 2015 r.

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi

0–3

9.

A. wybory prezydenckie powszechne
(bezpośrednie) – a, d; kolegium
elektorów – c, e; parlament – b, f
B. a) Argentyna, d) Rosja,
e) Stany Zjednoczone Ameryki

 w podzadaniu A: 2 pkt za sześć poprawnych
elementów odpowiedzi; 1 pkt za pięć lub cztery
poprawne elementy odpowiedzi;
 w podzadaniu B: 1 pkt za trzy poprawne
elementy odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej
jeden błędny element odpowiedzi lub podanie
większej liczby odpowiedzi

0–3

0–3

1

10.

11.

a – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej
b – Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”
c – Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”
d – Dziennik Urzędowy Ministra Spraw
Zagranicznych
A. a) konstytucja narzucona; nadana
władczym aktem przez władzę zwierzchnią
(monarchę); b) forma konstytucji, w której
całokształt prawa konstytucyjnego obejmuje
zarówno liczne osobne akty prawne, jak i
zwyczaje, konwenanse czy precedensy
sądowe; c) konstytucja, tryb zmiany której
jest utrudniony; jej przeprowadzenie wiąże
się z zastosowaniem szczególnej procedury,
np. wymagana jest kwalifikowana większość
głosów; d) konstytucja przyjmowana na
określony czas (tymczasowo); nie obejmuje
wszystkich zagadnień wchodzących w skład
pełnych konstytucji, a reguluje jedynie ustrój
naczelnych organów państwowych;
B. prawdziwe

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

0–2

 w podzadaniu A: 2 pkt za cztery poprawne
elementy odpowiedzi; 1 pkt za trzy lub dwa
poprawne elementy odpowiedzi;
 w podzadaniu B: 1 pkt za poprawną odpowiedź

0–3

2 pkt za cztery poprawne elementy odpowiedzi;
1 pkt za trzy lub dwa poprawne elementy odpowiedzi
 w podzadaniu A: 1 pkt za trzy poprawne
elementy odpowiedzi;
 w podzadaniu B: 1 pkt za trzy poprawne
elementy odpowiedzi
 w podzadaniu A: 1 pkt za podanie prawidłowej
odpowiedzi;
 w podzadaniu B: 2 pkt za pięć poprawnych
elementów odpowiedzi; 1 pkt za cztery poprawne
elementy odpowiedzi

12.

a – Kuba, b – Peru, c – Peru, d – Meksyk

13.

A. 1) Rada Polityki Pieniężnej; 2) Sejm;
3) Prezydenta Rzeczypospolitej
B. prawdziwe – a; fałszywe – b, c

14.

A. Santosa [Santos]
B. prawdziwe – b, d, e; fałszywe – a, c

15.

c – powstał najwcześniej
a – powstał najpóźniej

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi

0–2

16.

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

3 pkt za sześć poprawnych elementów odpowiedzi,
2 pkt za pięć lub cztery poprawne elementy
odpowiedzi, 1 pkt za trzy poprawne elementy
odpowiedzi

0–3

 w podzadaniu A: 1 pkt za trzy poprawne
elementy odpowiedzi;
 w podzadaniu B: 1 pkt za trzy poprawne
elementy odpowiedzi; 0 pkt za brak poprawnego
elementu odpowiedzi lub zaznaczenie większej
liczby odpowiedzi
1 pkt za poprawną nazwę nurtu; 1 pkt za poprawnie
napisane imiona i nazwiska dwóch przedstawicieli
 w podzadaniu A: 1 pkt za dwa poprawne
elementy odpowiedzi;
 w podzadaniu B: 1 pkt za trzy poprawne
elementy odpowiedzi;
 w podzadaniu C: 1 pkt za poprawną odpowiedź

0–2
0–2

0–3

17.

A. prawdziwe – a, b, c
B. e) Bill Clinton, i) Leonardo Di Caprio,
j) Ban Ki Moon

18.

1. Nowa Prawica
2. Margaret Thatcher, Ronald Reagan

19.

A. 1. a) rządowej; 2. b) 120 412
B. prawdziwe – b, c; fałszywe – a
C. Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej

20.

A. (1) Airbus [Airbus Helicopters];
B. prawdziwe – b, fałszywe – a

 w podzadaniu A: 1 pkt za poprawną odpowiedź;
 w podzadaniu B: 1 pkt za dwa poprawne
elementy odpowiedzi

0–2

21.

fałszywe – a, c

po 1 pkt za każdy poprawny element odpowiedzi;
0 pkt za brak poprawnego elementu odpowiedzi lub
zaznaczenie większej liczby odpowiedzi

0–2

0–2

0–2

0–3

2

