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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA. 
HISTORIA ARKUSZA II 

Zasady oceniania: 

Zadania 1. - 19 – zwi zane z analiz  róde  historycznych – 30 punktów 

Model odpowiedzi: Schemat punktowania: 
Numer 

zadania 
 Zasady przyznawania 

punktów 

Punkty za 

 ca e zdanie 

1. Np.:  

Hipoteza – za o enie // przypuszczenie // zdanie 

wymagaj ce sprawdzenia // badania // 

udowodnienia. 

 

Przyznaje si   

1 punkt za podanie 

prawid owej definicji. 

1 

2. Przyczyn  opisanego kataklizmu // potop by o 

p kni cie bariery l dowej oddzielaj ce oba morza. 

Przyznaje si   

1 punkt za prawid owe 

podanie przyczyny. 
1 

3. Biblia // Stary Testament // Pismo wi te. Przyznaje si   

1 punkt za prawid owe 

podanie tytu u. 
1 

4. Np.:  

1. Zniszczenia materialne // domostw. 

2. Migracje, tu aczka ludno ci. 

3. Ucieczka przed potopem. 

Przyznaje si   

1 punkt za prawid owe 

podanie ka dego skutku. 3 

5. Autorzy powo ali si  na wyniki bada  osadów 

morskich. 

Przyznaje si   

1 punkt za prawid owe 

podanie argumentu. 
1 

6. Geologia Przyznaje si   

1 punkt za prawid owe 

podanie nazwy. 
1 

7. Wojna  peloponeska. Przyznaje si   

1 punkt za prawid owe 

podanie nazwy. 
1 

8. 1. Zatrucie studni przez Peloponezyjczyków. 

2. Spe nienie si  przepowiedni o wojnie  

doryckiej 

Przyznaje si  po 

1 punkcie za ka d   

z przyczyn. 
2 

9. 1. Dzia alno  lekarzy. 

2. Modlitwa, odwo anie si  do religii. 

Przyznaje si  po 

1 punkcie za ka d   

z metod. 
2 

10. Np.: 

1. Nag y wzrost miertelno ci. 

2. Depresja, za amanie psychiczne. 

3. Migracje ludzi. 

4. Za amanie si  zasad i obyczajów. 

5. Szerzenie si  bezprawia. 

 

Przyznaje si  po 

1 punkcie za ka dy  

ze skutków. 

5 

11. Zdaj cy opisuje drog  rozwoju epidemii od Etiopii 

do Aten. 

Przyznaje si  po 1 

punkcie za nazwy 

Etiopia, Egipt, Persja 

lub nazwy trzech 

kontynentów. 

3 

12. Trudy ci kiej wojny, zniszczenia ni  wywo ane 

oraz skutki epidemii mia y wp yw na nastroje, 

które uzasadnia y krytyk  i niech  do Peryklesa. 

Przyznaje si  po 1 

punkcie za po czenie 

skutków wojny i 

epidemii w ocenie 

Peryklesa 

2 
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13. Mi o  i mier  odwieczne towarzyszki ycia 

ludzkiego, i ród a inspiracji literackich. 

 1 punkt  

za prawid owe 

wyja nienie. 
1 

14. Np.: 

mier  1/3 ludno ci // wyludnienie. 

Os abienie w adzy królewskiej // monarchii. 

 1 punkt  

za prawid owe 

wskazanie. 
1 

15. Na podstawie ród a B epidemia mia a pocz tek  

w Afryce i obj a cz  Azji i Europy. W ródle C 

epidemia narodzi a si  w Azji i obj a ca y 

kontynent europejski. 

Przyznaje si  1 punkt za 

wskazanie ró nic. 
1 

16. Ludobójstwo w XX wieku // Holocaust.  1 

17. Kartograficzne.  1 

18. Statystyczne  1 

19. ZSRR, Polska, Jugos awia, Chiny  1 

 

 

 

Zadanie 20. – zadanie rozszerzonej odpowiedzi – 20 punktów 

 

Temat I i II 

 

Kryterium szczegó owe dla poszczególnych poziomów Punkty 

I poziom: 
Zdaj cy poda  jedynie kilka informacji wiadcz cych o tym, e podj  prób  

rozwi zania problemów zawartych w temacie; poda  kilka, nie zawsze 

uporz dkowanych faktów, zjawisk, przyczyn i skutków omawianego problemu. 

 

1 – 5 

 

II poziom: 
Zdaj cy wykaza  si  rozumowaniem historycznym – poda  fakty zjawiska, dostrzeg  

przyczyny i skutki wydarze . Przyst pi  do charakterystyki problemów tematu 

dostrzegaj c zwi zki czasowo-przestrzenne. W prostej formie odkry  elementy procesu 

historycznego. 

 

6 – 10 

 

III poziom: 
Zdaj cy obj  swoimi rozwa aniami wszystkie problemy tematu. Dokona  selekcji 

zjawisk, zrekonstruowa  proces historyczny. Wykaza  si  zrozumieniem problemów  

i wyja ni  zachodz ce zwi zki. Zrekonstruowa  proces historyczny.  

 

11 – 15 

 

IV poziom: 
Zdaj cy zrekonstruowa  proces historyczny, wykaza  si  zrozumieniem zjawisk  

i wyja ni  problemy w  ró nych jego aspektach procesu dziejowego, odniós  si   

do stanowisk i opinii prezentowanych w historiografii, sformu owa  wnioski, oceny  

i przestawi  w asne uwagi i podsumowania.  

16 – 20 

 

 

Uwaga:  

Przy przyznawaniu punktów na okre lonym poziomie egzaminator b dzie uwzgl dnia : 

poprawno  j zykow , stylistyczn  oraz estetyk  pracy. 
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