
 

 

 
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLAS IV-VIII 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
 

ETAP WOJEWÓDZKI 2021/2022 
 

Uczeń maksymalnie może zdobyć 80 punktów. 

 

ODPOWIEDZI I ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
 

Nr. 

zadania 

Odpowiedź Punktacja 

1.1. Art. 1. – zasada republikańskiej formy rządów 

Art. 4. – zasada suwerenności narodu / zasada przedstawicielstwa / 

zasada demokracji pośredniej 

Art. 7. – zasada państwa prawa / zasada praworządności/ zasada 

rządów prawa/ zasada legalizmu 

Art.8. – zasada konstytucjonalizmu /z. nadrzędności konstytucji 

Art. 10. – zasada trójpodziału [i równowagi] władzy 

0-5 
po 1 pkt za każdą 

prawidłową nazwę zasady 

 

1.2. Władza ustawodawcza / prawodawcza / legislatywa 

Władza wykonawcza / egzekutywa 

Władza sądownicza / judykatywa 

0-1 
1 pkt za trzy prawidłowe 

nazwy 

2.1. Rozstrzygnięcie: B 

Przykładowe uzasadnienie: 

Na infografice A jest przedstawiony rozkład mandatów z 

uwzględnieniem takich partii (koalicji), których w 2015 nie było w 

polskim parlamencie, np. Lewica, Konfederacja, Koalicja 

Obywatelska.  

Z kolei na infografice B widnieją takie partie, np. Kukiz15 czy 

Nowoczesna Ryszarda Petru, które w 2015 roku weszły do 

parlamentu. 

 

Uwaga! Należy uznać każdą merytorycznie poprawną odpowiedź. 

0-2 
2 pkt za prawidłowe 

rozstrzygnięcie wraz z 

uzasadnieniem zawierającym 

odwołanie do informacji 

zawartych infografikach; 

1 pkt za prawidłowe 

rozstrzygnięcie; 

0 pkt za nieprawidłowe 

rozstrzygnięcie (niezależnie 

od uzasadnienia).  

2.2. 1-B, 2-C, 3-B, 4-C, 5-C 0-5 
po 1 pkt za każdą 

prawidłową odpowiedź 

3. 1-F, 2-F, 3-P, 4-F, 5-P, 6-P, 7-P, 8-P, 9-F, 10-P 

 

0-6 

6 pkt za 10 odpowiedzi 

5 pkt za 9 odpowiedzi 

4 pkt za 8 odpowiedzi  

3 pkt za 7-6 odpowiedzi 

2 pkt za 5-4 odpowiedzi 

1 pkt za 3-2 odpowiedzi 

0 pkt za 0-1 odpowiedzi 

4.1. Rada Ministrów 0-1 
1 pkt za prawidłową nazwę 

4.2. 1-D, 2-C 0-2 po 1 pkt za każdą 

prawidłową odpowiedź 

4.3.  Mógł podpisać ustawę 

 Mógł skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego 

0-2 
po 1 pkt za każdą 

prawidłową odpowiedź 

5. Rozstrzygnięcie: tak  

Przykładowe uzasadnienie: 

0-2 
2 pkt za prawidłowe 

rozstrzygnięcie wraz z 
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Pluralizm polityczny zakłada swobodę (wolność) tworzenia i 

działalności różnych organizacji politycznych. Cytowany przepis 

konstytucyjny zakazuje istnienia organizacji, które odwołują się do 

totalitaryzmów, nienawiści, przemocy albo utajnionych struktur lub 

członkostwa, czyli ogranicza tę swobodę. 

 

Uwaga! Należy uznać każdą merytorycznie poprawną odpowiedź. 

uzasadnieniem zawierającym 

odwołanie do definicji 

pojęcia oraz do źródła. 

1 pkt za prawidłowe 

rozstrzygnięcie wraz z 

uzasadnieniem zawierającym 

odwołanie do definicji 

pojęcia lub do źródła. 

6.1. A (2015)  

Andrzej Duda, Bronisław Komorowski 

B. (1995) 

Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa 
Uwaga, punkty nie są przyznawane w przypadku braku imienia lub pomyłki 

dotyczącej imienia polityczki lub polityka. 

0-4 
po 1 pkt za każde 

prawidłowo podane imię i 

nazwisko. 

6.2. 2000 

Przyczyną było osiągnięcie przez Aleksandra Kwaśniewskiego 

wymaganego poparcia (powyżej 50 %) już w I turze głosowania. 

0-2 
1 pkt za podanie 

prawidłowego roku; 

1 pkt za wyjaśnienie 

przyczyny. 

7.  1. Aleksander Kwaśniewski 

2. Lech Wałęsa 

3. Aleksander Kwaśniewski 

4. Lech Kaczyński 

5. Andrzej Duda 

6. Lech Wałęsa 
Uwaga, punkty nie są przyznawane w przypadku braku imienia lub pomyłki 

dotyczącej imienia polityczki lub polityka. 

Odpowiedzi zawierające pomyłki literowe nie są punktowane. 

0-6 

po 1 pkt za każdą 

prawidłową odpowiedź 

8. Kobiety: 

1 – Hanna Suchocka 

2 – Ewa Kopacz 

3 – Beata Szydło 

Dwukrotni Prezesi Rady Ministrów: 

1 – Waldemar Pawlak 

2 – Marek Belka 

3 – Donald Tusk 

4 – Mateusz Morawiecki 
Uwaga, punkty nie są przyznawane w przypadku braku imienia lub pomyłki 

dotyczącej imienia polityczki lub polityka.  

Odpowiedzi zawierające pomyłki literowe nie są punktowane. 

0-6 

po 1 pkt za każde 

prawidłowe imię i nazwisko 

9. 1-B, 2-D, 3-A, 4-A, 5-D, 6-B 0-6 

po 1 pkt za każdą 

prawidłową odpowiedź 

10.1.  Stany Zjednoczone [Ameryki] (USA) 

 Chińska Republika Ludowa (Chiny, ChRL) 

 Republika Francuska (Francja) 

 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej (Wielka Brytania) 

 Federacja Rosyjska (Rosja) 

0-5 
po 1 pkt za każdą 

prawidłową nazwę 

10.2. Przykładowa odpowiedź: 

Główną różnicą w kompetencjach między członkami stałymi a 

niestałymi Rady Bezpieczeństwa ONZ jest to, że ci pierwsi dysponują 

prawem weta wobec uchwał całej Rady. 

 

0-1 
po 1 pkt za wyjaśnienie 

różnicy 
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10.3.  Odpowiedź: 2018-2019 0-1 

1 pkt za prawidłowe daty 

roczne 

11.1. A. Międzynarodowa Organizacja Pracy. 

B. Światowa Organizacja Zdrowia. 

C. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i 

Rolnictwa. 

D. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. 

0-4 
po 1 pkt za każdą 

prawidłową nazwę 

11.2. Rozstrzygnięcie: A 

Uzasadnienie: Międzynarodowa Organizacja Pracy została 

utworzona pod egidą Ligi Narodów w 1919 roku – ONZ powstała w 

1945 roku. 

Odpowiedź dopuszczalna: 

Rozstrzygnięcie: C 

Uzasadnienie: Pierwsza sesja konferencji FAO rozpoczęła się 16 

października 1945 roku w mieście Québec, podczas gdy za formalną 

datę powstania ONZ przyjmuje się 24 października 1945 roku (w 

wyniku wejścia w życie podpisanej 26 czerwca 1945 w San 

Francisco Karty Narodów Zjednoczonych). 

0-2 

2 pkt za prawidłowe 

rozstrzygnięcie wraz z 

uzasadnieniem opartym na 

faktografii. 

1 pkt za prawidłowe 

rozstrzygnięcie bez 

uzasadnienia. 

12.1. Uczeń podaje po cztery wybrane przez siebie państwa z każdej grupy 

wraz z datami: 

 

Członkowie NATO: 

 Islandia, 1949 

 Norwegia, 1949 

 Wielka Brytania, 1949 

 Turcja, 1952 

 Albania, 2009 

 Czarnogóra, 2017 

 Macedonia [Północna], 2020 

 

Członkowie UE: 

 Irlandia, 1973 

 Szwecja,1995 

 Finlandia, 1995 

 Austria, 1995 

 Malta, 2004 

 Cypr, 2004 

 

0-8 
Członkowie NATO: 
1 pkt za poprawne wypełnienie 

jednego wiersza tabeli lub 

poprawne podanie trzech nazw 

państw;  

2 pkt za poprawne wypełnienie 

dwóch wierszy tabeli lub 

poprawne podanie czterech 

nazw państw; 

3 pkt za poprawne wypełnienie 

trzech wierszy; 

4 pkt za poprawne wypełnienie 

cztery wierszy. 

Członkowie UE: 
1 pkt za poprawne wypełnienie 

jednego wiersza tabeli lub 

poprawne podanie trzech nazw 

państw;  

2 pkt za poprawne wypełnienie 

dwóch wierszy tabeli lub 

poprawne podanie czterech 

nazw państw; 

3 pkt za poprawne wypełnienie 

trzech wierszy; 

4 pkt za poprawne wypełnienie 

cztery wierszy. 

12.2. NATO – 12 marca 1999 roku 

UE – 1 maja 2004 roku 

0-2 

po 1 pkt za każdą 

prawidłową datę 

12.3. [Jens] Stoltenberg 

[Charles] Michel 

[Janusz] Wojciechowski 
Odpowiedzi zawierające pomyłki literowe nie są punktowane, także jeśli uczeń 

zdecydował się podać imię. .  

0-3 

po 1 pkt za każde 

prawidłowe nazwisko 

13. A-Kosowo 

B-Afganistan 

0-2 
po 1 pkt za każdą 

prawidłową nazwę 
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14. Wymowa rysunku jest taka, że telewizja „miesza w głowie”, tzn. 

podaje tak dużo nawzajem wykluczających się informacji, że 

odbiorca nie umie ocenić rzeczywistości. Telewidz został 

przestawiony stereotypowo jako człowiek w fotelu, natomiast TV jako 

mikser, który dosłownie miesza mu w głowie. 

 

 

Uwaga! Należy uznać każdą merytorycznie poprawną odpowiedź. 

0-2 
2 pkt za adekwatne 

wyjaśnienie wymowy z 

trafnym odwołaniem do 

elementów graficznych. 

1 pkt za adekwatne 

wyjaśnienie wymowy bez 

odwołania do elementów 

graficznych. 

Razem 80 pkt  
 


