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LIX Edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

Etap okręgowy, 20 stycznia 2018 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,  

 nie dopuszcza się zapisu fonetycznego imion i nazwisk, 

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

zwykłych – fakultatywny.    

   

Zad. Model odpowiedzi 

Schemat punktowania 

Zasady przyznawania 

punktów 
Punkty 

1. 

 

1. Dania 

2. Monarchia 

3. Demokracja pełna 

4. Singapur 

5. Republika 

6. Demokracja wadliwa 

2 pkt za wszystkie (sześć) 

poprawnych elementów 

odpowiedzi; 

 

1 pkt za co najmniej trzy 

poprawne elementy 

odpowiedzi 

0–2 

2. 

 

A. Demokracja zdepolityzowana 

B. Demokracja rywalizacyjna odśrodkowa [Demokracja odśrodkowa] 

 

po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź 
0–2 

3. 

 

A. Beppe Grillo 

B. Partia Wolności [Partia na rzecz Wolności; Partia Ludowa na rzecz 

Wolności] 

C. Grecja [Republika Grecka] 

po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź 
0–3 

4. 

A. pośrednio 

B. nienależnych 

C. zaniechanie 

/nie dopuszcza się synonimów/ 

po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź 
0–3 

5. 

 

A. Rewolucja róż 

B. Wiktor Juszczenko  

/dopuszczalne Viktor, Victor, Juschtschenko, Yushenko/ 

C. Kirgistan [Republika Kirgiska] 

po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź 
0–3 

6. 

 

Osoba − Perykles 

Wiek (stulecie)  − V w. p.n.e. 

Funkcja − polityk [strateg, retor] 

 
 

po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź 
0–3 
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7. 

 

 

 

 

1.A; 2.D; 3.E; 4.C; 5.F; 6.B  

 

A. Paryż; B. Nowy Jork; C. Nowy Jork; D. Rzym; E. Nowy Jork; F. 

Nowy Jork 

 

3 pkt za poprawną 

kolejność chronologiczną  

i wszystkie (sześć) 

poprawnych miast (w tym 

1 pkt za poprawną 

kolejność i 2 pkt za 

wszystkie poprawne 

miasta); 

 

2 pkt za wszystkie 

poprawne miasta;  

 

1 pkt za poprawną 

kolejność lub co najmniej 

3 poprawne miasta    

 

 

 

0–3 

8. 

 

8.1   1. A); 2.B); 3. D); 4. C); 5. E) 

8.2   A) 

 

1 pkt za poprawną 

odpowiedź na jeden  

 z podpunktów 
0–2 

9. 

9.1   Data założenia – 1961 

Główna siedziba – Londyn 

/za podanie w tym podpunkcie jedynie daty lub siedziby 0 pkt/ 

9.2  A) 

9.3  B) 

po1 pkt za poprawną 

odpowiedź na każdy  

 z podpunktów  
0–3 

10. 

 

A. Teresa Tatiana Czerwińska  [Teresa Czerwińska]; 

B. inwestycji i rozwoju; 

C. obrony narodowej; 

D. Jadwiga Katarzyna Emilewicz [Jadwiga Emilewicz;] 

E. rolnictwa i rozwoju wsi; 

F. spraw wewnętrznych i administracji; 

G. Jacek Krzysztof Czaputowicz [Jacek Czaputowicz]; 

H. Henryk Kowalczyk; 

I. Łukasz Szumowski; 

 

3 pkt za wszystkie 

(dziewięć) poprawne 

odpowiedzi; 

 

2 pkt za co najmniej sześć 

poprawnych odpowiedzi; 

 

1 pkt za co najmniej trzy 

poprawne odpowiedzi 

 

0–3 

11. 

A. Zgromadzenie Ludowe [eklezja, ekklesia] 

/Nie uznajemy samego Zgromadzenia/ 

B. Rada Pięciuset 

po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź 
0–2 

12. 

 

A. (1974) 

B. (Portugalia) 

po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź 
0–2 

13. 

 

Miasto − Jedlnia, Rok −1430 [Brześć Kujawski, 1425 lub Kraków, 

1433] 

 

2 pkt za wszystkie (dwie) 

poprawne odpowiedzi; 

 

1 pkt za jedną poprawną 

odpowiedź (poprawne 

miasto lub rok)  

0–2 

14. 

 

 

14.1  Obywatelskie nieposłuszeństwo 
 

14.2  Obywatele RP [Wolni Obywatele RP] 
 

14.3  Paweł Kasprzak 

  

 

po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź w 

podpunkcie 
0–3 
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15. 

 

15.1  Pomarańczowa Alternatywa 

15.2  Waldemar Fydrych [Waldemar Major Fydrych, Waldemar 

Fydrych, ps. Major]  
 

po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź w 

podpunkcie 
0–2 

16. 

 

16.1  Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo  

/Nie uznajemy nazwy Komisja Wenecka/ 

16.2  Rada Europy 

 

po 1 pkt za każdą 

poprawną odpowiedź w 

podpunkcie 
0–2 

17. 

A. Republika;  

B. Półprezydencki [Semiprezydencki, Parlamentarno-prezydencki, 

mieszany];  

C. Reżim polityczny 

2 punkty za trzy poprawne 

odpowiedzi;  

1 pkt za dwie poprawne 

odpowiedzi 

0–2 

18. 
 

Demokracja nieliberalna 
 

1 pkt za poprawną 

odpowiedź 
0–1 

19. 
 

D. (Węgry) 
 

1 pkt za poprawną 

odpowiedź 
0–1 

20. 
 

1 – E; 2 – B; 3 – D; 4 – A; 5 – C 

1 pkt za poprawną 

odpowiedź 
0–1 

21. 

 

Zadanie 21.1 

Odp. Magdalenka  

 

Zadanie 21.2. 

Strona rządowa:  

Czesław Kiszczak, Stanisław Ciosek, Artur Bodnar, Jan Janowski, Jan 

Jarliński, Mieczysław Krajewski, Harald Matuszewski, Jerzy 

Ozdowski, Romuald Sosnowski, Bolesław Strużek, Jan Szczepański, 

Tadeusz Szymanek, Stanisław Wiśniewski, Andrzej Gdula, Bogdan 

Królewski, Janusz Reykowski, Aleksander Kwaśniewski, Ireneusz 

Sekuła, Jerzy Uziębło, Władysław Baka, Jan Błuszkowski, Leszek 

Grzybowski; ew. Krzysztof Dubiński, Kazimierz Kłoda 

 

Strona opozycji solidarnościowej: 

 Lech Wałęsa, Andrzej Stelmachowski, Władysław Frasyniuk, Lech 

Kaczyński, Władysław Liwak, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Merkel, 

Alojzy Pietrzyk, Edward Radziewicz, Bronisław Geremek, 

Mieczysław Gil, Witold Trzeciakowski, Adam Michnik, Zbigniew 

Bujak, Jacek Kuroń, Andrzej Wielowieyski, Ryszard Bugaj;  

 

ponadto udział brali przedstawiciele Kościoła katolickiego: ks. Alojzy 

Orszulik, ks. abp Bronisław Dąbrowski, ks. bp Tadeusz Gocłowski. 

 

/Poprawna odpowiedź to co najmniej dwa imiona i nazwiska ze strony 

rządowej oraz co najmniej dwa imiona i nazwiska ze strony 

„Solidarnościˮ/.  

Przykładowo: 

/Nie dostanie max. punktów osoba, która wymieniła cztery imiona i 

nazwiska ze strony rządowej i nie wymieniła co najmniej dwóch imion 

i nazwisk ze strony „Solidarnościˮ/. 

/Jeśli ktoś wymieni co najmniej dwa imiona i nazwiska ze strony 

„Solidarnościˮ i jedno imię i nazwisko ze strony rządowej otrzyma 

jedynie 1 pkt/ 

/Przedstawicieli Kościoła katolickiego można zaliczyć zdającemu do 

strony solidarnościowej/ 
 

3 pkt za wszystkie 

poprawne odpowiedzi  

(w tym 1 pkt za podpunkt 

pierwszy oraz po punkcie 

za co najmniej dwa imiona 

i nazwiska ze strony 

rządowej i co najmniej 

dwa imiona i nazwiska ze 

strony opozycji);  

 

2 pkt za co najmniej dwa 

imiona i nazwiska ze 

strony rządowej oraz co 

najmniej dwa imiona  

i nazwiska ze strony 

„Solidarnościˮ; 

 

2 pkt za poprawną 

odpowiedź w podpunkcie 

pierwszym oraz co 

najmniej dwa imiona i 

nazwiska ze strony 

rządowej lub ze strony 

„Solidarnościˮ; 

 

1 pkt za poprawną 

odpowiedź w podpunkcie 

pierwszym; 

 

1 pkt za co najmniej dwa 

imiona i nazwiska ze 

strony rządowej lub ze 

strony „Solidarnościˮ. 

0–3 

22. 

 

22.1  1989 

22.2  Adam Michnik 

 

1 pkt za poprawną 

odpowiedź na jeden  

 z podpunktów 
0–2 

\ 


