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LVII edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

Etap okręgowy, 16 stycznia 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. c)  Newport w 2014 r. 

B. d)  Redzikowie. 

2 pkt za dwa poprawne elementy odpowiedzi,                  

1 pkt za jeden poprawny element odpowiedzi 
0–2 

2. 

1)  Międzynarodowe Centrum Kultury                  

2)  Tadeusza Mazowieckiego  

3)  1991                  

4)  Kraków 

2 pkt za cztery poprawne elementy odpowiedzi,               

1 pkt za co najmniej dwa poprawne elementy 

odpowiedzi 
0–2 

3. 
a)  industrializacja 

b)  ekstrapolacja                         

c)  apostazja 

1 pkt za co najmniej dwa poprawne elementy 

odpowiedzi 
0–1 

4. 

A. stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski 

     żywiołowej 

B. a)  Prezydent RP na wniosek Rady  

          Ministrów.  

C. b, c, d – prawdziwe; a – fałszywe       

w podpunkcie A: 1 pkt za wszystkie poprawne 

elementy odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej jeden 

błędny element odpowiedzi lub jego brak;  

w podpunkcie B: 1 pkt za poprawną odpowiedź; 

w podpunkcie C: 2 pkt za cztery poprawne 

elementy odpowiedzi; 1 pkt za co najmniej dwa 

poprawne elementy odpowiedzi 

0–4 

5. 
A.  a – pierwsza; c – ostatnia  

B.  prawdziwe 

w podpunkcie A: 1 pkt za dwa poprawne 

elementy odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej jeden 

błędny element odpowiedzi lub jego brak;                            

w podpunkcie B: 1 pkt za poprawną odpowiedź 

0-2 

6. 
b – prawdziwe 

a, c – fałszywe  

1 pkt za trzy poprawne elementy odpowiedzi; 

0 pkt za co najmniej jeden błędny element 

odpowiedzi lub jego brak 
0–1 

7. 

a)  Wspólnota Niepodległych Państw [WNP] 

b)  Unia Afrykańska [African Union, UA, AU] 

c)  Organizacja Współpracy Islamskiej    

     [Organisation of Islamic Cooperation]   

2 pkt za trzy poprawne elementy odpowiedzi,  

1 pkt za dwa poprawne elementy odpowiedzi 
0–2 

8. b – 3  2 pkt za poprawną odpowiedź 0–2 

9. 

A) Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych 

[Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB] 

B) Chiny [Chińska Republika Ludowa, CHRL] 

C) Pekin [Beijing] 

2 pkt za trzy poprawne elementy odpowiedzi;    

1 pkt za dwa poprawne elementy odpowiedzi 
0–2 

10. 

1) Marszałek-Senior    

2) Prezydenta RP 

3) wiekiem 

4) bezwzględną większością  

2 pkt za cztery poprawne elementy odpowiedzi,  

1 pkt za co najmniej dwa poprawne elementy 

odpowiedzi  
0–2 

11. 
A. a) Libia; b) Egipt; c) Tunezja; d) Syria, X 

B. c)  sunnickim; a) szyicka  
w podpunkcie A: 2 pkt za wpisanie czterech 

właściwych nazw państw oraz właściwe 
0–3 
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zaznaczenie aktualnego przywódcy, 1 pkt za 

wpisanie co najmniej dwóch właściwych nazw 

państw oraz zaznaczenie aktualnego przywódcy 

przy właściwej nazwie państwa, 0 pkt za wpisanie 

mniej niż dwóch właściwych nazw państw lub 

błędne zaznaczenie / brak zaznaczenia aktualnego 

przywódcy            

w podpunkcie B: 1 pkt za dwa poprawne 

elementy odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej jeden 

błędny element odpowiedzi lub jego brak                       

12. 

A. a)  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

     b)  Stronnictwo Demokratyczne 

     c)  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe  

B. a)  PZPR; b) ZSL; c) SD 

C. e – pierwsze; b – ostatnie  

w podpunkcie A: 1 pkt za trzy poprawne 

elementy odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej jeden 

błędny element odpowiedzi lub jego brak;                       

w podpunkcie B: 1 pkt za trzy poprawne elementy 

odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej jeden błędny 

element odpowiedzi lub jego brak;                            

w podpunkcie C: 1 pkt za dwa poprawne 

elementy odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej jeden 

błędny element odpowiedzi lub jego brak                                            

0–3 

13. 
A. b)  -3% PKB; d)  60% PKB. 

B. Europejski Bank Centralny [EBC] 

C. a, b, c – prawdziwe; d – fałszywe  

w podpunkcie A: 1 pkt za dwa poprawne 

elementy odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej jeden 

błędny element odpowiedzi lub jej brak;  

w podpunkcie B: 1 pkt za poprawną odpowiedź;                 

w podpunkcie C: 1 pkt za co najmniej trzy 

poprawne elementy odpowiedzi  

0–3 

14. a, c, e, f 

2 pkt za cztery poprawne elementy odpowiedzi,  

1 pkt za co najmniej dwa poprawne elementy 

odpowiedzi, 0 pkt za wskazanie co najmniej 

jednego błędnego elementu odpowiedzi 

0–2 

15. 
A. a – 2; b – 3; c – 1; d – 4    

B. b) 11.09.2001 r.; c) USA Patriot Act, 

w podpunkcie A: 2 pkt za cztery poprawne 

elementy odpowiedzi; 1 pkt za co najmniej dwa 

poprawne elementy odpowiedzi; 

w podpunkcie B: 1 pkt za dwa poprawne 

elementy odpowiedzi; 0 pkt za co najmniej jeden 

błędny element odpowiedzi lub jej brak  

0–3 

16. 

podległe bezpośrednio Prezesowi Rady 

Ministrów – a, b, c, e 

podległe Ministrowi Obrony Narodowej – d, h 

podległe ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych – f, g  

3 pkt za osiem poprawnych elementów 

odpowiedzi, 2 pkt za co najmniej sześć 

poprawnych elementów odpowiedzi, 1 pkt za co 

najmniej cztery poprawne elementy odpowiedzi  

0–3 

17. 
A. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 

B. a) kryptologia, b) phishing, c) netykieta,            

d) cyberstalking, e) cyberterroryzm 

w podpunkcie A: 1 pkt za poprawną odpowiedź; 

w podpunkcie B: 2 pkt za pięć poprawnych 

elementów odpowiedzi; 1 pkt za co najmniej trzy 

poprawne elementy odpowiedzi  

0–3 

18. 

a) 2, Partia Konserwatywna [ang. Conservative 

Party]; b) 6, Jedna Rosja [ros. Единая Россия];   

c) 4, Litewska Partia 

Socjaldemokratyczna [lit. Lietuvos 

socialdemokratų partija, LSDP]     

po 1 pkt za każdą poprawną parę odpowiedzi w 

wierszach a, b i c  
0–3 

19. 
c, d – prawdziwe 

a, b – fałszywe  

2 pkt za cztery poprawne elementy odpowiedzi,  

1 pkt za co najmniej dwa poprawne elementy 

odpowiedzi 
0–2 

20. 
a, d – prawdziwe 

b, c – fałszywe 

2 pkt za cztery poprawne elementy odpowiedzi,  

1 pkt za co najmniej dwa poprawne elementy 

odpowiedzi 
0–2 

21. 

A. 1) Europejska Agencja Obrony [ang. 

European Defence Agency, EDA]; 2) Danii;             

3) Komisji Europejskiej 

B. a, b – prawdziwe; c – fałszywe 

po 1 pkt za dwa poprawne elementy odpowiedzi 

łącznie w obu podpunktach A i B  
0–3 

 

 


