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Konkurs wiedzy o społeczeństwie. Etap wojewódzki.  Rok szkolny 2019/2020 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ  

Model oceniania – etap wojewódzki 

 

1. Przy ocenie zadań nie stosuje się połówek punktów. 

2. W przypadku podania przez ucznia więcej odpowiedzi niż jest to wymagane w poleceniu, 

oceniane są pierwsze kolejne odpowiedzi. 

 

 

Zadanie Odpowiedź Punktacja 

1.  

A. Przykładowe wyjaśnienie:  
Plakat ma na celu zwrócenie uwagi na problem pozbywania się 

zwierząt domowych, które często są traktowane jak zbędny 
problem w okresie wakacyjnych wyjazdów. Dotychczas 

traktowane jak przyjaciele, bez żadnych skrupułów są wyrzucane 

z domu w lecie i pozostawiane bez opieki i jedzenia.  Napis „nie 
jestem śmieciem” i obrazowe zestawienia worka ze śmieciami, 

który rzuca cień w kształcie kota ma uzmysławiać odbiorcom,  

że zwierzęta to nie przedmioty.  

 
B. Plakat jest przykładem działania kampanii społecznej. 

 

C. Celem kampanii społecznej jest wychowanie, nauka, 
napominanie, a także pokazanie, że możemy być lepsi, 

wrażliwsi, hojniejsi, bardziej otwarci, że możemy przełamać 

naszą obojętność, zmienić postawę  czy sposób myślenia. 

Kampania ta nie jest nakierowana na sprzedaż konkretnego 
produktu lub wypromowania jakiejś usługi, ale na problem 

społeczny, albo konkretną akcję. 

Celem kampanii/reklamy komercyjnej jest najczęściej 
promowanie  nowego produktu, utrwalenie  w nas 

świadomości istnienia jakiejś marki, zachęcanie nas 

do skorzystania z jakiejś usługi lub kupna reklamowanego 
produktu często sugerując, że bez tej usługi czy tego produktu 

nie możemy żyć. 

LUB 

Celem kampanii społecznej jest promowanie  w określonych 
grupach zachowań społecznie dobrych oraz zwalczanie 

negatywnych postaw lub skłanianie do konkretnych działań 

społecznych, zmiana zachowań i poglądów ludzkich. 
Zazwyczaj finansowana jest przez państwo, fundacje lub 

stowarzyszenia. 

Natomiast celem kampanii komercyjnej jest zachęcenie 
potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub 

skorzystania z określonych usług.. 

Można uznać inne merytorycznie poprawne odpowiedzi 

0–3 p. 
 

1 p. za wyjaśnienie 

przesłania plakatu 
zawierającego 

odwołanie się do  

celów i treści 
plakatu. 

 

 

 
1 p. za podanie 

poprawnej nazwy 

typu kampanii. 
 

1 p. za  poprawne 

podanie celów 

kampanii 
społecznej i celów 

kampanii 

komercyjnej. 
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wyraźnie zawierające treści wynikające z poleceń zadań A-C. 

2. Np. 

Mass media, czyli środki masowego przekazu to urządzenia  
i instytucje, za pomocą których kierowane są pewne treści  

(obraz, dźwięk, tekst, grafika, animacja) do bardzo licznej  

i zróżnicowanej publiczności. Pełnią funkcję informacyjną, 

kontrolną, opiniotwórczą, rekreacyjną i edukacyjną. 
 

Można uznać inną definicję, jeżeli zawiera merytoryczną 

odpowiedź na pytania: czym są mass media, jakie pełnią 

funkcje i kto jest ich odbiorcą?  
 

0–1 p. 

1 p. za pełną  
i poprawną 

definicję (czym są 

mass media, jakie 

pełnią funkcje  

i kto jest ich 

odbiorcą?)  
 

3. Np. 
Public relations to budowanie relacji z otoczeniem, kształtowanie 

pozytywnego wizerunku, osób i instytucji. 

 

Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, 
akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub 

organizacji. 

 

Można uznać inną merytoryczną odpowiedź, jeśli odpowiada 

na pytania: czym jest public relations i jakie ma cele? 

 

0–1 p. 

1p. za pełną  

i poprawną 

odpowiedź (czym 
jest public relations 

i jakie ma cele?) 

4. - ustawodawcza/prawodawcza/legislacyjna/stanowiąca 
- ustrojodawcza/ustrojowa 

- kreacyjna 

- kontrolna 
 

0–4 p. 
1 p. za każdą 

prawidłową nazwę. 

 

5. 1–P 

2–F 

3–F 
4–P 

5–F 

6–F 
7–F 

 

0–7 p. 

1 p. za każdą 

poprawną 
odpowiedź. 

6. A. Elżbieta Witek/Marszałek Sejmu /Prawo  

i Sprawiedliwość 

B. Tomasz Grodzki/Marszałek Senatu /Platforma Obywatelska 
C. Janusz Wojciechowski/Komisarz do spraw rolnictwa/ 

Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi / / 

Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Prawo i 
Sprawiedliwość; Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 

 

0–9 p. 

1 p. za każdą 

poprawną 
odpowiedź. 

7 1–D 

2–B 
3–C 

4–A 

5–B 

0–5 pkt 

1 p. za każdą 
poprawną 

odpowiedź. 

8. 1–F 

2–P 

3–F 

4–P 
5–P 

0–5 p. 

1 p. za każdą 

poprawną 

odpowiedź. 
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9. Trzy spośród: 

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: 

 zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 

 zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami między-

narodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody 

wyrażonej w ustawie, 

 zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne 

organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi i ustawami, 

 zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii 

politycznych, 

 skargi konstytucyjnej każdego, czyje konstytucyjne wolności  

lub prawa zostały naruszone. 

Uznaje się za poprawną odpowiedź, która  wynika  
z art.189 Konstytucji RP i dotyczy roztrzygania sporów 

kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi 

organami państwa. 

Odpowiedź może być zapisana w inny sposób, ale jej sens 

powinien być zgodny z art.188 i 189 Konstytucji RP.  

0–3 p. 

1 p. za każdą 
poprawną 

odpowiedź. 

10. B 0–1 p. 

1 p. za poprawne 
zaznaczenie 

państwa. 

11. A–Rada Społeczno-Gospodarcza/ Rada Gospodarcza 

 i Społeczna/Rada Gospodarczo-Społeczna/Rada Społeczna  
 i Gospodarcza 

B–Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 

C–Sekretarz Generalny 
D–Zgromadzenie Ogólne 

0–4 p. 

1 p. za każdą 
poprawną 

odpowiedź. 

12. 1–Grecja/1981/1952 

2–Węgry/2004/1999 

3–Łotwa/2004/2004 
4–Holandia (Niderlandy)/1951(1952)/1949 

5–Portugalia/1986/1949 

6–Francja/1951(1952)/1949 

 

 

0–6 p. 

1 p. za poprawne 

podanie wszystkich 
trzech informacji 

w wierszu (nazwa 

państwa, rok 
wstąpienia do UE, 

rok wstąpienia do 

NATO). 

13. 1–B 
2–A 

3–C 

 

0–3 p. 
1 p. za każdą 

poprawną 

odpowiedź. 

14. A–Komisja Europejska 
B–Rada Europejska 

C–Parlament Europejski 

D–Rada Unii Europejskiej/Rada 

0–4 p. 
1 p. za każdą 

poprawną 

odpowiedź. 

15. A–Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci 

B–Rada Europy 

C–Pakt Północnoatlantycki/Sojusz Północnoatlantycki 

/Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego/Organizacja 
Paktu Północnoatlantyckiego 

D–Światowa Organizacja Zdrowia 

0–4 p. 

1 p. za każdą 

poprawną 

odpowiedź. 
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16. A–Robert Schuman 

B–Konrad Adenauer  

 
 

0–2 p. 

1 p za poprawne 

imię i nazwisko 
polityka. 

17. A.2. 

 

0–1 p.  

1p. za poprawne 

dokończenie 
zdania.  

18. D 

 

0–1 p.  

1p.za poprawne 
dokończenie 

zdania. 

19. Strefa Schengen; 22; 4 0–2 p. 

1p. za poprawne 
wypełnienie 

pierwszej luki: 

Strefa Schengen. 

1p. za poprawne 
wypełnienie 

drugiej i trzeciej 

luki: 22, 4. 
. 

20.  

Opis 
Nazwa 

zasady 

Daje  prawo do zakładania przedsiębiorstw  

i prowadzenia działalności gospodarczej w 

każdym kraju UE, prawo do sprzedaży  

wytworzonych towarów, wykonywania pracy 
na własny rachunek oraz korzystania z nich w 

każdym kraju.  

D. 

Swobodny 

przepływ 
usług 

Istnieje dzięki zniesieniu granic celnych. 
Wszystkie wytwory podlegają tym samym 

przepisom i z małymi wyjątkami mogą być 

sprzedawane na terenie  całej Unii. Zasada ta 

dotyczy wyrobów przemysłowych, produktów 
rolnych oraz spożywczych. 

B.  

Swobodny 

przepływ 

towarów 

Jest prawem obywatela  UE do swobodnego 

zakładania rachunków bankowych, lokat, 
dokonywania operacji bankowych, zaciągania 

kredytów, sprzedaży i zakupów papierów 

wartościowych lub nieruchomości we 

wszystkich krajach członkowskich. 

A. 

Swobodny 

przepływ 
kapitału 

Oznacza  prawo do pracy, osiedlania się  

i korzystania ze wszystkich dóbr socjalnych  

w miejscu pobytu na terytorium całej UE, bez 
względu na przynależność państwową. 

C.  

Swobodny 

przepływ 
osób 

 

0–4 p. 

po 1 p. za 

poprawne 
przypisanie każdej 

nazwy zasady do 

odpowiedniego 
opisu. 

 


