Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym
LIX Edycja

Etap centralny

Czas pracy:

17.03.2018 r.

60 minut

Instrukcja dla zawodnika
1. Sprawdź, czy test zawiera 14 stron (zadania 1 – 22). Ewentualny brak strony zgłoś członkowi
Komisji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (OWoPiŚW).
2. Pamiętaj, że rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności,
korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone, a Komisja OWoPiŚW może
zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności pracy.
3. Za rozwiązanie testu możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów. Przy każdym zadaniu podano
możliwą do uzyskania maksymalną liczbę punktów. Za odpowiedź Komisja OWoPiŚW może
przyznać wyłącznie pełne punkty.
4. Odpowiedzi wpisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. Pisz czytelnie. Używaj
długopisu/pióra tylko z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.
Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.
5. Pamiętaj, że nie będą oceniane poprawne informacje wykraczające poza zakres polecenia. Jeśli
podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają z polecenia
w zadaniu) świadczą o braku zrozumienia omawianego zagadnienia i zaprzeczają udzielonej
prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką Komisja OWoPiŚW oceni na zero punktów.

PARTNERZY OWoPiŚW
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…/1 pkt

Zadanie 1.

Uszereguj następujące wydarzenia w kolejności chronologicznej, zaczynając od
najwcześniejszego i wskaż poprawną kolejność. Uczestnik otrzymuje 1 pkt za podanie
właściwej kolejności.
A. Wydanie przywilejów nieszawskich przez króla Kazimierza Jagiellończyka.
B. Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
C. Nadanie szlachcie polskiej przywileju czerwińskiego.
D. Sformułowanie w czasie drugiego etapu demokracji szlacheckiej programu szlacheckiego
stronnictwa egzekucyjnego.
E. Nadanie szlachcie polskiej przywileju koszyckiego.

Podkreśl poprawną kolejność:
1.
2.
3.
4.
5.

E, A, C, D, B
E, C, A, D, B
C, A, E, D, B
D, A, C, E, B
E, A, D, C, B

…/1 pkt

Zadanie 2.

Dokończ zdanie. W wykropkowane miejsce wpisz odpowiednią nazwę organizacji.
Organizacja założona w 1941 roku w Nowym Jorku, związana z Wendellem Willkie oraz Eleanorą
Roosevelt, która przygotowuje

coroczny raport Freedom

in

the

World nazywa

się

……………………..…….…..

…/5 pkt

Zadanie 3.
Wyniki wyborów parlamentarnych w Austrii w 2017 r.
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Źródło: https://www.electoralgeography.com/new/en/austria2017/800px-Nationalratswahl_%C
3%96sterreich_2017_Bezirke.svg_.png

Podaj pełne nazwy partii politycznych (w języku polskim), których zwycięstwa w
poszczególnych regionach zaprezentowano na mapie Austrii. Następnie uzupełnij dwa
ostatnie zdania. Za każdą prawidłową odpowiedź (A−E) wpisaną w wykropkowane
miejsca poniżej uczestnik otrzyma 1 pkt.
Kolor czarny – A. ……………………………………………… [pełna nazwa partii]
Kolor czerwony – B. ……………………………………………… [pełna nazwa partii]
Kolor niebieski – C. ……………………………………………… [pełna nazwa partii]
W wyniku tych wyborów parlamentarnych powstał rząd D. ………………………………………
[imię

i

nazwisko

kanclerza].

Koalicję

rządową

tworzą

dwie

partie:

E. ……………………………………………..… [podaj pełną nazwę jednej z tych partii].

…/1 pkt

Zadanie 4.

Wskaż, które ze zdań jest prawdziwe. Uczestnik otrzyma 1 pkt za zaznaczenie
prawidłowej odpowiedzi.
A. Pierwszy etap demokracji szlacheckiej trwał od drugiej połowy XV w. do pierwszej połowy
wieku XVIII.
B. Konstytucja Nihil novi została uchwalona w 1505 r.
C. Piotr Skarga, w swoim dziele O naprawie Rzeczypospolitej wypowiadał się za wolnością
religijną.

Podkreśl prawidłową odpowiedź:
1. Prawdziwe jest tylko zdanie A.
2. Prawdziwe jest tylko zdanie B.
3. Prawdziwe jest tylko zdanie C.
4. Wszystkie powyższe zdania są prawdziwe.
5. Żadne z powyższych zdań nie jest prawdziwe.
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…/1 pkt

Zadanie 5.
Azja południowo-wschodnia

Źródło: https://www.cfr.org/backgrounder...

Na powyższej mapie przedstawiono kierunki ucieczki, zamieszkującej głównie
Mjanmę blisko milionowej populacji, uznawanej przez ONZ za najbardziej
prześladowaną grupę etniczną na świecie. Podkreśl prawidłową nazwę tej
muzułmańskiej grupy etnicznej.
A. Rohingja
B. Bosza
C. Sinti
D. Setu

…/3 pkt

Zadanie 6.

Przyporządkuj typ republiki do państwa wpisując w wykropkowane miejsce właściwą
literę. Nie wszystkie typy republik należy przyporządkować. Uczestnik otrzyma 1 pkt
za każdą prawidłową odpowiedź.
Nazwa państwa

Typ republiki

1. Republika Francuska

A. Republika kanclerska

2. Konfederacja Szwajcarska

B. Republika semiprezydencka

3. Republika Czeska

C. Republika komitetowa
D. Republika parlamentarna
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Źródło: Na podstawie Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych t. 2. Współczesne systemy rządów, K.A.
Wojtaszczyk, W. Jakubowski, P. Załęski (red.), Warszawa 2017.

Odp. 1. …. 2. …. 3. …..

…/3 pkt

Zadanie 7.
Uzupełnij wykres wpisując w wykropkowane miejsca trzy właściwe terminy.

Model gabinetowy (Zjednoczone Królestwo)

ELEKTORAT
Wielkiej Brytanii
Wybory bezpośrednie
ROZWIĄZANIE IZBY
EGZEKTUTYWA

LEGISLATYWA

A. .................

na wniosek rządu

Izba Gmin

MONARCHA
Formalnie trójczłonowa Początek
legislatywa

Asymetryczna dwuizbowość

Początek
sukcesji

Mianowanie

Źródło: Na podstawie oprac. W. Jakubowski, P. Załęski w: K. Mrozek, System polityczny i system rządów w:
Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, (red.) K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2017, s. 25.
B. ....................

Gabinet

...................
i
(centrum dyspozycji
politycznej)

Ministrowie

Formalnie odpowiedzialność polityczna rządu (votum
nieufności) przed C. ................................
W praktyce gabinet dominuje nad parlamentem.

Źródło: Na podstawie P. Załęski, W. Jakubowski w: K. Mrozek, System polityczny i system rządów, w: Społeczeństwo i
polityka. Podstawy nauk politycznych, t. 2. Współczesne systemy rządów, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, P. Załęski
(red.), Warszawa 2017, s. 25.
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…/5 pkt

Zadanie 8.

Podaj nazwiska czterech liderów poniższych grup w Parlamencie Europejskim.
Odpowiednie nazwiska wpisz w wykropkowane miejsca w drugiej kolumnie (I−IV).
Uczestnik otrzyma 1 pkt za prawidłowe nazwisko każdego z liderów.

Wybrane grupy polityczne w Parlamencie
Europejskim

Imię i nazwisko lidera

A. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów
na rzecz Europy

I. Guy ……………..

B. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów
i Demokratów w Parlamencie Europejskim

II. Gianni ………….

C. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

III. Syed …………….

D. Grupa Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańscy Demokraci)

IV. Manfred ………..

E. Grupa Europa Wolności i Demokracji
Bezpośredniej

Nigel Farage;
David Borrelli

F. Grupa Europa Narodów i Wolności

Marine Le Pen;
Marcel de Graaff

Następnie uszereguj grupy od największej do najmniejszej pod względem liczby
posłów w Parlamencie Europejskim. Za poprawną kolejność uczestnik otrzyma także
1 pkt.
Podkreśl prawidłową odpowiedź.
1. D, B, E, F, C, A
2. D, B, C, A, F, E
3. D, B, C, A, E, F
4. F, E, C, A, D, B
5. D, B, A, C, F, E
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…/4 pkt

Zadanie 9.

Przyporządkuj dzieła do ich autorów. W wykropkowane miejsca pod tabelą wpisz
odpowiednią literę. Nie wszystkie publikacje muszą zostać przyporządkowane. Za
każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 1 pkt.

Dzieło

Autor
1.

Leon Petrażycki

A. Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki

2.

Edward Luttwak

B.

Rozważania nad rewolucją w Europie

3.

Marcus Tullius Cicero

C.

O państwie

4.

Ralf Dahrendorf

D. Wstęp do nauki prawa i moralności

E.

Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej

Odp. 1. …… 2. …… 3. …… 4. ……

…/4 pkt

Zadanie 10.

Przyporządkuj imię i nazwisko europejskiego polityka do właściwego fragmentu
życiorysu ze zdjęcia. Nie wszystkie nazwiska muszą zostać dopasowane. Uczestnik
otrzyma 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź.

Zdjęcie i życiorys polityka
A. Włoski polityk, federalista. Kierował pracami
nad wnioskiem Parlamentu Europejskiego
dotyczącym traktatu w sprawie federalnej Unii
Europejskiej – zwanym także planem ….
[nazwisko polityka]. W 1984 r. plan został przyjęty
przez Parlament przeważającą większością głosów
i stał się ważnym źródłem inspiracji dla
wzmocnienia traktatów UE w latach 80. i 90.
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Imię i nazwisko polityka

1. Paul-Henri Spaak

B. Dyplomowany prawnik i francuski minister
spraw zagranicznych w latach 1948–1952 .
„We współpracy z Jeanem Monnetem opracował
znany na całym świecie plan … [nazwisko
polityka], ogłoszony 9 maja 1950 r., którą to datę
uznaje się za symboliczną datę narodzin Unii
Europejskiej. Zaproponował w nim wspólną
kontrolę nad wydobyciem węgla i produkcją stali:
najważniejszych materiałów dla przemysłu
zbrojeniowego.
Opracowaniu
tego
planu
przyświecała idea, zgodnie z którą prowadzenie
wojny nie jest możliwe bez sprawowania kontroli nad wydobyciem węgla i
produkcją stali”.

2. Altiero Spinelli

C. Pierwszy kanclerz Republiki Federalnej
Niemiec, który stał na czele nowo powstałego
państwa w latach 1949–63.
Podstawą polityki zagranicznej tego polityka było
pojednanie z Francją. Wraz z prezydentem Francji
Charles’em de Gaulle’em polityk ten „doprowadził
do przełomu w stosunkach pomiędzy Niemcami a
Francją: w 1963 roku państwa te, niegdyś
nieprzejednani wrogowie, podpisały traktat o
przyjaźni, który stał się jednym z kamieni
milowych na drodze integracji europejskiej”.

D. Belgijski polityk. „Odegrał on wiodącą rolę
przy redagowaniu treści Traktatu Rzymskiego. Na
konferencji mesyńskiej w 1955 r. sześć rządów
uczestniczących w niej państw mianowało go
przewodniczącym komitetu przygotowującego
tekst traktatu”.

3. Robert Schuman

4. Konrad Adenauer

5. Jean Monnet

Źródło: Zdjęcia i fragmenty życiorysów ze strony https://europa.eu/european-union/about-eu/history/foundingfathers_pl, dostęp: 20.02.2018.

Odp. A. …. B. …. C. ….. D. ….
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…/2 pkt

Zadanie 11.
W wykropkowane miejsca wpisz prawidłowe imiona i nazwiska dwóch osób.

Z perspektywy poznania natury człowieka wyróżnić możemy dwa typy nowożytnego
demokratyzmu i dwie rozbieżne idee demokracji:
 Europejski, przedstawiony przez francuskiego filozofa w 1762 r. w pracy Umowa społeczna
– 1. …………………………………………………. [imię i nazwisko]


Amerykański, przedstawiony w 1776 r. w Deklaracji niepodległości przez późniejszego
trzeciego prezydenta USA – 2. ………………………………………. [imię i nazwisko]

…/4 pkt

Zadanie 12.
Mapa 1. Europa

A

B
C

9

Uzupełnij poniższą tabelę wpisując we właściwe miejsca nazwy parlamentów.
Odpowiedź dobierz spośród: Althing, Storting, Riksdag, Eduskunta.
Litera

Nazwa parlamentu

A

B

C

Bikameralny jest:
A. Parlament A
B. Parlament B
C. Parlament C
D. Żaden z powyższych

…/1 pkt

Zadanie 13.
W wykropkowane miejsce wpisz poprawną literę.
Haktywizm to forma partycypacji politycznej typu
A. offline
B. online
C. tradycyjnego
D. konwencjonalnego
Odp. ….

…/1 pkt

Zadanie 14.

Wskaż, które ze zdań (A-C) jest fałszywe. Za podkreślenie prawidłowej odpowiedzi
(jednej z pięciu poniższych) uczestnik otrzyma 1 pkt.
A. Kosowo ogłosiło swoją niepodległość 17 lutego 1998 r.
B. Republikę Kosowa uznaje ponad 100 państw w tym wszystkie państwa Unii Europejskiej.
C. Językiem urzędowym w Kosowie jest jedynie serbski.
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Poprawna odpowiedź to:
1. Fałszywe jest tylko A
2. Fałszywe jest tylko B
3. Fałszywe jest tylko C
4. Wszystkie zdania są fałszywe
5. Wszystkie zdania są prawdziwe

…/1 pkt

Zadanie 15.

Istnieją różne typologie systemów partyjnych. Typologia systemów partyjnych J. Blondela
uwzględnia dwie zmienne: liczbę partii oraz ich rozmiar w ramach systemu partyjnego.
Natomiast, typologia włoskiego politologa uwzględnia liczbę rywalizujących partii oraz
dystans ideologiczny między nimi.

Podaj imię i nazwisko tego włoskiego politologa.
Odp. …………………… …………………………

…/2 pkt

Zadanie 16.

W wykropkowane miejsce wpisz imię i nazwisko polskiego polityka pełniącego funkcję
przewodniczącego Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji
reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem
prawa. Następnie wybierz funkcję rządową, którą ten polityk pełni. Podkreśl
prawidłową odpowiedź.
A. Imię i nazwisko − ……………………………………………………………………
B. Funkcja rządowa:
1.
2.
3.
4.

sekretarz stanu
podsekretarz stanu
wojewoda
minister skarbu

…/1 pkt

Zadanie 17.

Uszereguj poniższe wydarzenia z historii Polski zaczynając od najstarszego. Podkreśl
prawidłową kolejność (jedną z pięciu poniższych). Za wybranie prawidłowej
odpowiedzi uczestnik otrzyma 1 pkt.
A) Pierwsze referendum w historii państwa polskiego
B) Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.
C) Referendum ws. akcesji Polski do Unii Europejskiej.
D) Desygnowanie pierwszej kobiety na stanowisko Prezesa Rady Ministrów.
E) Zdobycie przez Lecha Wałęsę Nagrody Nobla.
F) Referendum w III RP na temat powszechnego uwłaszczenia.
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Poprawna kolejność to:
1. A, B, F, D, E, C
2. A, B, E, D, F, C
3. A, B, F, D, C, E
4. A, B, D, F, E, C
5. A, B, E, C, D, F

…/1 pkt

Zadanie 18.

Podaj nazwę antyfeudalnej i antyklerykalnej XVII-wiecznej angielskiej organizacji
chłopskiej, odłamu lewellerów. Domagali się uzyskania ziemi i równego jej podziału.
Odp. ………………………

…/4 pkt

Zadanie 19.
Dopasuj właściwe terminy do definicji. Nie wszystkie terminy
przyporządkować. Uczestnik otrzyma 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź.

trzeba

Definicja

Termin

A. Instytucja społeczna, w której wybrani członkowie zbiorowości dysponują
uprawnieniami do podejmowania i koordynowania społecznie doniosłych działań
związanych z zaspokojeniem potrzeb publicznych mieszkańców danego terytorium.
Termin też oznacza również organizację społeczności lokalnej (gmina, powiat,
województwo).

1. Województwo

B. Termin stosowany w celu opisania nowych domen władzy publicznej i nowych
podziałów, które nie tylko łączą różne terytorialne poziomy, ale mobilizują
funkcjonalnych i terytorialnych aktorów. Pojęcie to zyskało sporą popularność w Unii
Europejskiej i stosuje się je do Unii jako całości.
C. Zdaniem niektórych pierwsze i naturalne miejsce prowadzenia edukacji obywatelskiej
(o tym aspekcie pisał A. de Tocqueville i J.S. Mill).

D. Termin jeszcze silniej niż pojęcie „współrządzenie” powiązany z ideą debaty
publicznej i koncepcjami deliberacji. Termin ten jest również jedną z głównych
koncepcji zarządzania w sektorze publicznym (obok np. nowego zarządzania
publicznego).

2. Samorząd terytorialny

3. Współrządzenie
wielopoziomowe
(ang. multi-level governance)

4. Wspólnota lokalna

5. „Dobre rządzenie”
(ang. good governance)

12

Źródło: I. Bokszczanin, Demokracja lokalna – próba konceptualizacji, w: Demokracja lokalna w państwach Europy, A.
Mirska, I. Bokszczanin (red.), Warszawa 2014, s. 11–42; Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut (red.),
Wrocław 2004.

Odp. A. … B. …. C. …. D. ….

…/3 pkt

Zadanie 20.

Uzupełnij brakujące terminy (biurokrata, charyzmatyk, technokrata, naukowiec) we
fragmencie artykułu prof. Andrzeja Chodubskiego Wybory jako instytucja ładu
demokratycznego. Trzy z czterech powyższych terminów wpisz w odpowiedniej
kolejności w wykropkowane miejsca. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik
otrzyma 1 pkt.
„Wybory w ładzie demokratycznym spełniają kilka istotnych funkcji społeczno-politycznych.
Pośród nich nośna jest strefa kształtowania elit; wyłaniania się w procedurach wyborczych
przywódców, którzy przez określony czas pełnią władzę ustawodawczą oraz niekiedy wykonawczą.
Ujawnia się w tej sferze kwestia modeli przywódczych; najogólniej oczekuje się od przywódcy
modelowych właściwości; wyróżnia się w tym względzie typy: 1) pragmatystę; 2) reprezentanta
(wyrażającego wolę określonej grupy osób); 3) fanatyka (zmierzającego do maksymalnych
rozwiązań, posługującego się postawami skrajności); 4) dogmatyka (ściśle przestrzegającego
określonych zasad); 5) ideologa (urzeczywistniającego określone idee, zawierające się w ideologii,
doktrynie danej opcji ideowej); 6) A. ……............................... (obdarzonego szczególnym
zaufaniem społecznym, postrzeganego bezkrytycznie przez zwolenników, darzonego sympatią,
poparciem); (…) 9) B. ………………………. (przedkładającego w działaniu aspekt formalny nad
rzeczywistość stającą się, nad potrzeby wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości,
przywiązującego

dużą

…………………………..

wagę

do

(posiadającego

rozwiązań

normatywno-prawnych);

przygotowanie

specjalistyczne,

10.

C.

doświadczenie,

predyspozycje osobowościowe do sprawowania władzy, wiążącego wiedzę teoretyczną z
doświadczeniem praktyki politycznej).
Źródło: A. Chodubski, Wybory jako instytucja ładu demokratycznego, w: Czy upadek demokracji? Idee i wartości, A.
Stelmach (red.), Poznań 2007.

…/1 pkt

Zadanie 21.

W 2012 r., podczas wojny domowej w Syrii, rozpoczęła się trwająca kilka lat bitwa o
Aleppo. Na mapie Syrii zaznaczone są czerwone punkty, a przy nich litery. Wskaż,
która litera znajduje się najbliżej miejscowości Aleppo? Właściwą literę wpisz w
wykropkowane miejsce pod mapą.
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Syria

Źródło: http://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/syria_en, dostęp: 20.02.2018 r.

Odp. .........

…/1 pkt

Zadanie 22.

Wskaż poprawne połączenia polskich tłumaczeń z odpowiednimi paremiami
łacińskimi. Nie wszystkie tłumaczenia mają zostać przyporządkowane. Za prawidłowe
przyporządkowanie tłumaczeń uczestnik otrzyma 1 pkt.
Paremia łacińska

Polskie tłumaczenie paremii łacińskiej

1. Ignorantia iuris nocet

A. W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego

2. Audiatur et altera pars

B. Jeden świadek, żaden świadek

3. In dubio pro reo

C. Nieznajomość prawa szkodzi

D. Niech będzie wysłuchana i druga strona

Podkreśl prawidłową odpowiedź. Poprawne połączenia to:
I.
II.
III.
IV.
V.

1.A
1.C
1.D
1.C
1.B

2.D
2.A
2.B
2.D
2.C

3.C
3.B
3.C
3.A
3.A
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