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Etap powiatowy

Blok humanistyczny

15 listopada 2017

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania

JĘZYK POLSKI
1. A
2. D
3. A
4. D
5. A
6. D
7. np. Uprzejmością, chlebem i solą ludzie ludzi sobie zjednują; Uprzejmością i gościnnością zjednujemy sobie ludzi
8. XVII w.
9. np. Człowiek człowiekowi wilkiem, patrzeć wilkiem na kogoś, o wilku mowa, a wilk tu, rzucić się na coś (jedzenie) jak
wilk, wilk w owczej/baraniej skórze, ciągnie wilka do lasu, nie wywołuj wilka z lasu, niósł wilk razy kilka, ponieśli i wilka,
mieć wilczy apetyt
1 pkt za podanie poprawnego związku frazeologicznego
UWAGA: Nie uznaje się zmodyfikowanych/skróconych wersji związków frazeologicznych.
10. Przekonanie autora, że właściwe zrozumienie przysłowia spowodowałoby utratę zaufania do osób szczególnie
gościnnych, uprzejmych itp., doszukując się w takim zachowaniu próby manipulacji, nieszczerych intencji/ludzie,
odkrywając prawdziwy sens przysłowia, byliby wobec siebie bardziej podejrzliwi, nie mieliby do siebie zaufania.
11. np. przeciętny, bezpodmiotowy, bierny, uległy, zniewolony, małoznaczący, wykorzystywany, zmanipulowany
2 pkt. za podanie trzech cech bohatera, 1 pkt za podanie dwóch cech bohatera
UWAGA: Nieuznawane są cechy: niepotrzebny, bezużyteczny itp., również: zakochany.
12. hiperbola
13. taki szary jak poniedziałek po niedzieli
14. szara eminencja - osoba wpływowa, oddziałująca na ważne decyzje, ale niezajmująca żadnego oficjalnego
stanowiska
szara strefa - obszar nielegalnej działalności, np. gospodarczej
szary koniec - ostatnie miejsce
2 pkt. za trzy wyjaśnienia, 1 pkt za dwa wyjaśnienia
15. A
16. Dla podkreślenia bierności człowieka, ew. jego zależności od systemu
UWAGA: Nieuznawana jest odpowiedź: w celu określenia postawy człowieka.
17. ogromnej sumy/identycznych detali
UWAGA: Nie zalicza się znacząco rozszerzonego cytatu.
18. synonim - np. bezkształtny, bezpostaciowy, niewyrazisty, zdeformowany
antonim - np. mający kształt, upostaciowiony, wyrazisty, ukształtowany, uformowany
19. np. stychiczny/ciągły, nieregularny, bezrymowy, nienumeryczny, asylabiczny
2 pkt. za trzy cechy, 1 pkt za dwie cechy
UWAGA: nieuznawana jest odpowiedź wolny (to typ/rodzaj wiersza)
20. Człowiek w czasach komunistycznych/w czasach PRL-u był jednak zdolny do wielkich uczuć - miłości/pragnął innego
życia – „zapłonął” miłością do wolności.
UWAGA: Jedna z interpretacji wystarcza, by zdobyć 1 pkt. Nieuznawana jest odpowiedź, mówiąca o miłości do ojczyzny i
nieeksponująca czasu, w którym funkcjonował bohater liryczny.

HISTORIA
Zadania za 1 punkt
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1 pkt – za każde zadanie
W zadaniach z więcej niż jedną odpowiedzią prawidłową należało zaznaczyć wszystkie, żeby otrzymać 1 punkt
Zadania za 2 punkty
10. Małopolska, Wołyń, Podole
2 pkt. – trzy poprawne odpowiedzi i żadnej błędnej
1 pkt – dwie lub trzy poprawne odpowiedzi (dopuszczony jest jeden dodatkowy, błędny wybór)
11.
A. George Stephenson
B. Jan Zamojski
Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt. Konieczne jest podanie prawidłowych imion.
12. Do podanych poniżej pojęć dopisz definicje.
A.

Unia brzeska – ...

Połączenie Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskokatolickim w Rzeczypospolitej, dokonane w 1596 r. na
synodzie w Brześciu Litewskim. Część duchownych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę swego
Kościoła. Unia spowodowała rozbicie prawosławia na unitów i dyzunitów.
B. Immunitet parlamentarny – ...
Przywilej polegający na tym, że posłowie lub senatorowie nie mogą być aresztowani i pociągnięci do
odpowiedzialności karnej bez zgody sejmu lub senatu.

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt. W przypadku pojawienia się w odpowiedzi błędów rzeczowych w odpowiedzi
punktu się nie przyznaje.
Zadania za 3 punkty
13.
Zakład Ossolińskich

Lwów

Biblioteka Raczyńskich

Poznań

Muzeum księżnej Izabeli Czartoryskiej

Puławy

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.

14.
Na obszarze województwa, obok organów administracji rządowej, reprezentowanej przez … wojewodę, powoływanego
przez premiera, władzę sprawuje administracja samorządowa. Jej organem uchwałodawczym i kontrolnym jest ... sejmik
województwa, w skład którego wchodzą … radni. Wybiera on organ wykonawczy – zarząd, na czele z marszałkiem.
3 pkt. - cztery poprawne odpowiedzi
2 pkt. - trzy poprawne odpowiedzi
1 pkt - dwie poprawne odpowiedzi
0 pkt. - jedna poprawna odpowiedź, brak odpowiedzi lub wszystkie odpowiedzi błędne
Zadanie za 4 punkty
15.
A. Potop szwedzki / ew. II wojna północna
B. 1655-60
C. Autor określa Radziwiłła wrogiem ojczyzny, ponieważ hetman stanął po stronie Szwedów. Zawarł z nimi
w Kiejdanach porozumienie, na mocy którego oddawał im pod protekcję Litwę.
D. Obrona Klasztoru Jasnogórskiego
Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.
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