
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY VI 2013 
Zasady oceniania: 

· za rozwiązanie zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 100 punktów, 

· model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem 
sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych), 

· za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty, 

· za zadania otwarte, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt 
wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną, 

· za zadania, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, 
ile prawidłowych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w modelu) 
przedstawił zdający, 

· jeśli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niż wynika z polecenia 

w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), o ilu jest 

mowa w poleceniu, 

· jeżeli podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają 
z polecenia w zadaniu) świadczą o zupełnym braku zrozumienia omawianego zagadnienia 

i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką należy ocenić na zero 
punktów. 

 

Zadanie 

Model odpowiedzi 

Punktacja 

numer 

zadania 

części 

zadania 

punkty za 

poszczególne 

części zadania 

punkty za 

całe zadanie 

1. A. cywilizacja egipska 1 punkt 3 punkty 

B. Zdający może podać dwie cechy spośród: 
· hieratyczność (monumentalizm, powaga) 
· pozycja frontalna postaci 

· uroczysto-reprezentacyjna postawa postaci 

· statyczność postaci 

· charakterystyczna poza – zatrzymany ruch 

· idealizacja, brak indywidualizacji rysów 

twarzy 

· wysunięta lewa stopa/noga. 

2 punkty 
1 punkt za 

każdą 
właściwą 

cechę 

2.  Panowanie Hammurabiego w Babilonie – A 

Wprowadzenie dominatu przez Dioklecjana – B 

1 punkt 

1 punkt 
2 punkty 

3.  A. Sparta 1 punkt 2 punkty 

B. geruzja 1 punkt 

4.  A. sąd skorupkowy [ostracyzm] 1 punkt 3 punkty 

B. Przykładowe odpowiedzi: 
· Można było usunąć z Aten obywateli, którzy 

mogli zagrażać demokracji. 
· Zapobiegano konfliktom w polis. 

1punkt 

C. Tak. Procedura została wykorzystana do 
własnych/prywatnych celów. 

1 punkt 
za zajęcie 

stanowiska 

i uzasadnienie 
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5. 1. E 

2. D 

3. C 

1 punkt 
za każde 

prawidłowe 
wskazanie 

3 punkty 

6.  A. edykt mediolański 1 punkt 3 punkty 

B. Zdający powinien w odpowiedzi uwzględnić 
informację, że chrześcijanie mogli bez przeszkód 
wyznawać swoją religię w cesarstwie rzymskim. 

1 punkt 

C. Zdający powinien w odpowiedzi uwzględnić 
informację, że – zgodnie z edyktem z 380 r. –
chrześcijaństwo stało się religią panującą, 
natomiast w 313 r. chrześcijanie uzyskali wolność 
wyznania [wprowadzono tolerancję wyznaniową 
w cesarstwie rzymskim]. 

1 punkt 

7. Zdający powinien dostrzec, że Arabowie pełnili 
rolę pośredników (w handlu) między krajami 
Wschodu i Zachodu. 

Przykładowa odpowiedź: 

· Kupcy arabscy byli pośrednikami między 
Orientem a Europą. 

Zdający może także wskazać na ogromny zasięg 
handlu, którzy prowadzili Arabowie, 
od Dalekiego Wschodu po Europę. 

 1 punkt 

8. A. Traktat w Verdun 1 punkt 2 punkty 

B. 3. Karola Wielkiego 1 punkt 

9. Legenda 3.  1 punkt 

10. A – Ślężanie 

B – Wiślanie 

1 punkt 

1 punkt 
2 punkty 

11. A. Gniezno 1 punkt 2 punkty 

B. [Bolesław] Chrobry 1 punkt 

12. Benedyktyni – 1 

Dominikanie – 3 

Franciszkanie – 2 

1 punkt 
za każdą 
właściwą 

odpowiedź 

3 punkty 

13. A. [król] Bolesław [II] Szczodry [Śmiały] 
biskup [krakowski] Stanisław 

1 punkt 

1 punkt 
4 punkty 

B. Zdający powinien wskazać na stronniczość 
autora, który opowiada się po stronie biskupa. 
Argumenty muszą być odniesione do tekstu 

ze zwróceniem uwagi na: pozytywny opis 

biskupa/negatywny opis króla. 
Przykładowa odpowiedź: 

· Kronikarz, będący duchownym, opowiada się 
po stronie biskupa. Określa go mianem 
świętego, króla zaś nazywa bezbożnikiem. 

1 punkt 

 

1 punkt 

14. 1. hołd lenny 

2. immunitet 

1 punkt 

1 punkt 
2 punkty 

15. A. 1580 r. 1 punkt 2 punkty 
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B. Argumentem może być np. informacja o lennach 

(przykładowo Prusy Książęce opisane są 
w tekście jako lenno Polski) lub informacja o unii 

Polski z Litwą i rozroście terytorialnym na 
wschód, lub informacja o włączeniu Mazowsza. 
Uwaga: Punkt przyznawany jest wyłącznie, gdy 

w poleceniu A jest w odpowiedzi zdającego data 

1580. 

1 punkt 

16. 1. Wacław II 
2. Ludwik Andegaweński 

1 punkt 

1 punkt 
2 punkty 

17. A. 1600 r. 1 punkt 3 punkty 

B. Argumentem jest pojawienie się protestantyzmu 
w Europie (ew. protestantyzm w Anglii). 

Uwaga: Punkt przyznawany jest wyłącznie, gdy 

właściwa była odpowiedź w poleceniu A. 

1 punkt 

C. Rzeczypospolita Obojga Narodów [Polska] 1 punkt 

18. A. artykuły henrykowskie 1 punkt 2 punkty 

B. Zdający w swoim wyjaśnieniu powinien zwrócić 
uwagę na osłabienie władzy królewskiej. 
Może również napisać, że artykuły henrykowskie 

· wyznaczały ramy prawne funkcjonowania 
władzy królewskiej oraz instytucji państwa 
(władca musiał działać w granicach opisanych 
prawem). 

· dawały szlachcie prawo do wypowiedzenia 

posłuszeństwa królowi w przypadku 
nieprzestrzegania przez władcę prawa 
(monarcha ponosił odpowiedzialność 
za swoje działanie). 

1 punkt 

19. A. · dążenie do hegemonii [dominacji] jednego 

państwa 

· dążenie do równowagi sił 

1 punkt 
za dwie 

tendencje 

3 punkty 

B. Przykładowe odpowiedzi: 
· dążenie do hegemonii [podporządkowania 

sobie całej Europy] 
· chęć zburzenia równowagi sił 

1 punkt 

C. Przykładowe odpowiedzi: 
· dążenie do zachowania równowagi sił 
· powstanie koalicji przeciw państwom 

zmierzającym do hegemonii 

1 punkt 

20. A. August II Mocny i August III [Wettinowie] 1 punkt 2 punkty 

B. zrywanie sejmów [stosowanie liberum veto] 1 punkt 

21. A. Konstytucja 3 maja 1 punkt 3 punkty 

B. 1. prawda 

3. prawda 

1 punkt 

1 punkt 
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22. A. powstanie kościuszkowskie 1 punkt 2 punkty 

B. II rozbiór Polski 1 punkt 

23. 1. [literą] C 

2. [literą] A 

3. [literą] B 

1 punkt 

1 punkt 

1 punkt 

3 punkty 

24. A. blokada kontynentalna 1 punkt 3 punkty 

B. Napoleon I [Bonaparte] 1 punkt 

C. Przykładowe odpowiedzi: 
· Polityka ta nie osiągnęła zamierzonego celu. 

· Polityka była nieskuteczna, Napoleonowi nie 

udało się pokonać ekonomicznie Anglii. 

1 punkt 

25. 1. prawda 

3. prawda 

1 punkt 

1 punkt 
2 punkty 

26. A. 2. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 1 punkt 2 punkty 

B. 2. fałsz 1 punkt 

27. 1. szczepionka przeciwko wściekliźnie 

2. żarówka 

3. teoria ewolucji 

4. telefon 

1 punkt 
za każdą 

odpowiedź 

4 punkty 

28. A. 3. wojny Austrii z Piemontem 1 punkt 2 punkty 

B. Czerwony Krzyż (Międzynarodowy Komitet 
Czerwonego Krzyża, Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż) 

1 punkt 

29. A. 3. pozytywizmu 1 punkt 2 punkty 

B. Przykładowe odpowiedzi: 
· Autor podkreśla, że w czasie gdy nie ma 

szans na zwycięstwo w walce zbrojnej, 
zadaniem narodu jest walka o swój rozwój 
cywilizacyjny. 

· Świętochowski chciał zwrócić uwagę, że 
zadaniem narodu, który znalazł się pod 
zaborami jest nie tylko walka orężna, ale 
także walka na polu cywilizacyjnym. 

1 punkt 
za prawidłowe 

wyjaśnienie 

30. Stłumienie powstania dekabrystów w Rosji – A 

Ogłoszenie encykliki Rerum novarum – B 

1 punkt 

1 punkt 
2 punkty 

31. A. Nie. 

Przykładowe argumenty: 
· W odezwie jest sformułowanie 

o Polsce/ziemiach polskich „pod berłem 
cesarza”. 

· W dokumencie nie zostały podane/określone 
granice państwa polskiego. 

1 punkt 
za zajecie 

stanowiska 

wraz z 

uzasadnieniem 

2 punkty 
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B. Zdający powinien wskazać na chęć pozyskania 
Polaków przez Rosjan do walki 

z Niemcami/przeciwko Niemcom. 

Przykładowa odpowiedź: 
Celem było pozyskanie Polaków i skłonienie ich 
do lojalności wobec Rosji. 

1 punkt 

32. Zdający powinien wskazać, że dokument nie 
zawiera propozycji powrotu Rzeczypospolitej do 

granic przedrozbiorowych, ponieważ np.: 
· Prezydent proponuje odbudowę Polski z ziem 

zamieszkałych tylko przez ludność 
narodowości polskiej. 

· Rzeczypospolita przed rozbiorami była 
państwem wielonarodowym, a prezydent 
USA proponował odbudowę tylko z ziem 
etnicznie polskich. 

za prawidłowe 
wyjaśnienie 

i uzasadnienie 

(1 punkt) 

1 punkt 

33. Zdający w swojej odpowiedzi powinien wskazać 
dwa problemy: 

· konieczność scalenia trzech różnych 
organizmów (zdający może uwzględnić 
kwestie struktury gospodarczej, postaw 

społeczeństwa, stosunku do władzy, roli 
w kulturze narodowej), 

· konieczność przezwyciężenia antagonizmów 
historycznych („rywalizacja” pomiędzy 
Poznaniem, Krakowem i Warszawą 
o przewodnictwo). 

1 punkt 
za wskazanie 

każdego 
problemu 

2 punkty 

34. 1. prawda 

4. prawda 

1 punkt 

1 punkt 
2 punkty 

35. A. Zdający powinien zauważyć, że celem było 
dążenie do opanowania kluczowych dla 
gospodarki i polityki obszarów świata.  
Zdający może też napisać, że celem było 
zapewnienie Niemcom „przestrzeni życiowej”. 

1 punkt 2 punkty 

B. Zdający w swojej odpowiedzi powinien wskazać, 
że koncepcje te różnił kierunek ekspansji. 
[W przypadku pierwszej – południowy – Bałkany 
i dalej wschód – Indie, a w przypadku drugiej – 

północny – linia Flisynga – i dalej wschód – 

Władywostok]. 

1 punkt 

36. Utworzenie Ligi Narodów – A 

Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow – B 

1 punkt 

1 punkt 
2 punkty 

37. A. 2. 1921r. i 1944 r. 1 punkt 3 punkty 

B. Zdający w swojej odpowiedzi powinien wskazać, 
że doświadczenia z walk na Śląsku wykorzystano 

podczas przygotowania, np.: 

· działań akcji „Wachlarz” 

· planu „Burza” 

· powstania warszawskiego. 

1 punkt 
za każdy 

prawidłowy 
przykład 
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38. A. Monte Cassino 1 punkt 2 punkty 

B. [Władysław] Anders 1 punkt 

39. A. 1955 1 punkt 5 punktów 

B. W tekście 1. jest 

· informacja o kombinacie Nowa Huta, 

· określenie państwa obozu socjalistycznego. 

 

1 punkt 

1 punkt 

C. Podobieństwem jest wskazanie obu autorów na 
słaby rozwój gospodarczy Europy 
Wschodniej/dostrzeganie dysproporcji w Europie. 

Przedstawiając różnice, zdający może zwrócić 
uwagę na kierunki: Delaisi (tekst 2.) kreśli ogólną 
linię podziału: słabo rozwinięty Wschód – dobrze 

rozwinięty Zachód, podczas gdy Braudel (tekst 
1.) wskazuje też na obszary słabego rozwoju 
gospodarczego w Europie Zachodniej. 

Przykładowa odpowiedź: 
Autorzy obu tekstów dostrzegają podział 
gospodarczy Europy. Inaczej wytyczyli natomiast 

granice tego podziału. Np. w tekście 2. całe 
Włochy i Francja zostały zaliczone do Europy A. 

1 punkt 
za właściwe 

podobieństwo 

 

1 punkt 
za właściwą 

różnicę 

40. realizm socjalistyczny (socrealizm)  1 punkt 

41. A. Zdający w odpowiedzi powinien uwzględnić 
informacje o wystąpieniach społecznych, które 
doprowadziły do obalenia reżimów 
komunistycznych w krajach bloku wschodniego. 

1 punkt 2 punkty 

B. Wiosna Ludów 1 punkt 

42. 1. Bronisław Geremek 

2. Ronald Reagan 

3. Willy Brandt 

4. Nikita Chruszczow 

1 punkt 

1punkt 

1 punkt 

1 punkt 

4 punkty 
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