
Konkurs wiedzy o społeczeństwie 2020/2021. Etap wojewódzki. 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLAS IV-VIII 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
 

ETAP WOJEWÓDZKI 2020/2021 
 

ODPOWIEDZI I ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 80 punktów 

Zadanie Odpowiedź Punktacja 

1.1. Zasada trójpodziału [i równowagi] władzy/ zasada podziału władzy 
Uwaga, samo określenie równowagi władzy nie jest wystarczające. 

0–1 pkt 

1.2. Władza ustawodawcza: Sejm i Senat  
Uwaga, samo wskazanie Sejmu nie jest wystarczające.  

Władza wykonawcza: Rada Ministrów i Prezydent RP 
Uwaga, konieczne jest wskazanie obu organów. 

Samo wskazanie premiera zamiast rady ministrów nie jest wystarczające.  

Władza sądownicza: sądy i trybunały 
Uwaga, samo wskazanie sądów lub trybunałów nie jest wystarczające.  

0–3 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną i pełną 

odpowiedź 

2. Zasada pluralizmu 
Uwaga, uzasadnienie jest sprawdzane jedynie w przypadku poprawnego wskazania 

zasady. 

Przykładowe uzasadnienie: Pluralizm oznacza różnorodność, w tym 

działalność różnorodnych organizacji politycznych. Podany zapis 

konstytucji tę swobodę ogranicza (ze względu na doświadczenia 

historyczne i dobro wspólne). 
Uwaga! Należy uznać każdą merytorycznie poprawną odpowiedź, jeżeli zawiera 

zgodnie z poleceniem odniesienie do zasady pluralizmu oraz wyjaśnienie dotyczące 

jej ograniczenia w cytowanym artykule Konstytucji RP. 

0–2 pkt 

1 pkt za poprawną 

nazwę zasady 

1 pkt za 

uzasadnienie 

zawierające 

wiedzę na temat 

zasady i odnoszące 

się do jej 

ograniczenia 

3.1. Preambuła 0–1 pkt 

3.2. 1-P, 2-F, 3-F 0–3 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną 

odpowiedź 

4.1. A- (KW) Prawo i Sprawiedliwość  

B- (KKW) Koalicja Obywatelska (PO.N iPL Zieloni) 

C – (KW) Sojusz Lewicy Demokratycznej  

D- (KW) Polskie Stronnictwo Ludowe  

E – (KW) Konfederacja WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ  

0–5 pkt 

1 pkt za każdą 

prawidłową nazwę 

4.2. 1-F, 2-F, 3-P 0–3 pkt 

1 pkt za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 

5. Marszałek Sejmu – Elżbieta Witek 

Marszałek Senatu – Tomasz Grodzki 
Uwaga, nie przyznaje się punktów za podanie samego nazwiska marszałkini i/lub 

marszałka. 

0–2 pkt 

1 pkt za każdą 

prawidłowe imię i 

nazwisko 
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6.1. Weto (prezydenckie) / konstruktywna odmowa podpisania 

ustawy/weto zawieszające 

1 pkt 

6.2. Odrzucenie weta większością 3/5 głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowej liczby posłów. 
Uwaga, nie przyznaje się punktów za podanie odpowiedzi dotyczącej większości  bez 

określenia quorum. 

1 pkt 

6.3. Prezydent bezpośrednio uczestniczy w procesie legislacyjnym: 

- ma prawo inicjatywy ustawodawczej 

- może skierować ustawę do trybunału Konstytucyjnego 

- może podpisać ustawę i skierować ją do publikacji 
Uwaga! Należy uznać każdą merytorycznie poprawną odpowiedź wynikającą z 

Konstytucji RP i dotyczącą wpływu Prezydenta na tworzenie prawa. Nie uznaje się 

odpowiedzi dotyczących kompetencji Prezydenta w innych obszarach. 

0–3 pkt 

1 pkt za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 

 7. 1-D, 2-B, 3-B, 4-A  

 

0–4 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną 

odpowiedź 

8. 1. Lech Wałęsa 

2. Aleksander Kwaśniewski 

3. Bronisław Komorowski 

Uwaga, nie przyznaje się punktów za podanie samego nazwiska prezydenta 

ani za podanie poprawnych odpowiedzi w kolejności innej niż 

chronologiczna. 

0–3 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną 

odpowiedź 

9.1. Różnica polega na tym, że w jednym wypadku potrzebna jest 

bezwzględna większość (więcej głosów „za” niż „wstrzymujących się” 

i „przeciw” łącznie), a w drugim zwykła większość (więcej „za” niż 

„przeciw”). 

Uwaga! Należy uznać każdą merytorycznie poprawną odpowiedź. 

0–1 pkt 

9.2. Prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza nowe wybory 

parlamentarne. 

0–1 pkt 

9.3. Prezes Rady Ministrów: Mateusz Morawiecki 

Wiceprezesi (dwóch spośród nich): Jarosław Kaczyński, Piotr Gliński, 

Jarosław Gowin, Jacek Sasin 

0–3 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną 

odpowiedź 

10.1. A-sądy rejonowe 

B-sądy apelacyjne 

C-wojskowe sądy garnizonowe 

D- wojewódzkie sądy administracyjne 

Uwaga, punkty przyznaje się za pełną nazwę. 

0–4 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną i pełną 

odpowiedź 

10.2. Trzy dowolne spośród: 

1) Izba Cywilna; 

2) Izba Karna; 

3) Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; 

4) Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych; 

5) Izba Dyscyplinarna. 

Uwaga, punkty przyznaje się za pełną nazwę. 

0–3 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną i pełną 

odpowiedź 

11. R: Trybunału Stanu 

Uzasadnienie: Ponieważ to przed Trybunałem Stanu najwyżsi 

urzędnicy państwowi ponoszą odpowiedzialność za naruszenie 

0–2 pkt 

1 pkt za poprawne 

rozstrzygniecie 

1 pkt za poprawne 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Weto_ustawodawcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Weto_ustawodawcze
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Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny zajmuje się badaniem zgodności 

aktów prawnych z Konstytucją. 
 

Uwaga! Należy uznać każdą merytorycznie poprawną odpowiedź, pod warunkiem 

uzasadnienie wykazuje różnicę w kompetencjach trybunałów. 

uzasadnienie z 

odniesieniem się 

do kompetencji 

obu trybunałów 

 

12. 1-B, 2-B, 3-A, 4-D 0–4 pkt 

1 pkt za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 

13. Stany Zjednoczone Ameryki [USA], Rosja [Federacja Rosyjska], 

Chiny [CHRL], Francja [Republika Francuska], Wielka Brytania 

[Zjednoczone Królestwo] 

0–5 pkt 

1 pkt za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 

14. 1-Włochy (2) 

2-Portugalia (4) 

3-Rumunia (5) 

4-Słowacja (6) 

5-Norwegia (9) 
Jeżeli uczestniczka/uczestnik niepoprawnie wskaże państwa na mapie, ale poprawnie 

przypisze nazwy krajów do ich opisów, przyznaje się punkty w następujący sposób: 

 za trzy poprawnie przypisane nazwy- 1 punkt; 

 za cztery poprawnie przypisane nazwy- 2 punkty; 

 za pięć  poprawnie przypisane nazwy- 3 punkty. 

0–5 pkt 

1 pkt za każdy 

prawidłowo 

wypełniony wiersz 

tabeli 

15. A-Rada Europejska 

B-Parlament Europejski 

C-Komisja Europejska 

D-Rada (Unii Europejskiej) 

E-Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej/ dopuszczalne: 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości 

0–5 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną 

odpowiedź 

16. 1-B, 2-B, 3-D, 4-A 0–4 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną 

odpowiedź 

17. 1. Norwegia - 1949 r.      

2.  Węgry - 1999 r.        

3.Chorwacja - 2009 r. 

 

0–3 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną 

odpowiedź 

18. 1-B 

2-C 

3-B  

0–3 pkt 

1 pkt za każdą 

poprawną 

odpowiedź 

19. 4, 2, 3, 5, 1 : 

1.  Rada Europy (4) 

2.  NATO (2) 

3.  UE (3)  

4.  Grupa Wyszehradzka (5)  

5.  ONZ (1)  

0–5 pkt 

1 pkt za każdy 

prawidłowo 

wypełniony wiersz 

tabeli 

  80 pkt 

 

 

 


