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Model odpowiedzi i schemat oceniania Arkusza I z historii 
 

Zasady oceniania: 

za rozwi zanie zada  z arkusza mo na uzyska  maksymalnie 100 punktów 

model odpowiedzi uwzgl dnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest cis ym wzorcem 

sformu owania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zada  zamkni tych) 

za odpowiedzi do poszczególnych zada  przyznaje si  wy cznie pe ne punkty 

za zadania otwarte, za które mo na przyzna  tylko jeden punkt, przyznaje si  punkt 

za odpowied  wy cznie prawid ow  

 za zadania, za które mo na przyzna  wi cej ni  jeden punkt, przyznaje si  tyle 

punktów, ile prawid owych elementów (zgodnie z wyszczególnieniem w kluczu) 

przedstawi  zdaj cy 

je li podano wi cej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) ni  wynika z polecenia 

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

w poleceniu 

je eli podane w odpowiedzi informacje (równie  dodatkowe, które nie wynikaj  

z polecenia w zadaniu) wiadcz  o zupe nym braku zrozumienia omawianego 

zagadnienia i zaprzeczaj  udzielonej prawid owej odpowiedzi, odpowied  tak  nale y 

oceni  na zero punktów.  

 

ZADANIE: 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA: 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI: Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty za 

ca e 

zadanie 

A. Na Bliskim Wschodzie. Mo na równie  uzna : 

yzny Pó ksi yc (ewentualnie – Mezopotamia). 

Ponadto mo na uzna  okre lenia (np. zach. cz  

Azji i p n.-wsch. cz  Afryki).  

1 punkt 1. 

B. Okres przed rewolucj  

neolityczn  

po rewolucji 

neolitycznej 

zaj cie b d ce 

podstaw  

egzystencji 

ludzi 

zbieractwo 

my listwo 

rybo ówstwo 

rolnictwo 

(uprawa ziemi) 

hodowla 

Punktacja: 

- 1 pkt, je eli b dzie podane co najmniej jedno 

zaj cie w ka dej kolumnie, np. zbieractwo,

czy uprawa roli 

- 2 pkt za poprawne informacje w obu 

kolumnach (po jednym zaj ciu). 

Uwaga: 

Informacje dotycz ce trybu ycia (np. osiad ego, 

czy koczowniczego) nie s  uznawane. 

2 punkty 

3 punkty 

2. Fenicjanie 

Germanowie 

1 punkt 2 punkty
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ZADANIE: 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA: 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI: Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty za 

ca e 

zadanie 

3.  

 

 

 

Punktacja: 

- 1 pkt tak e za pe ne uzupe nienie tylko jednej 

kolumny 

- 2 pkt za odpowied  w pe ni poprawn . 
 

Ateny Sparta 

demokracja 

ostracyzm 

oligarchia 

geruzja 

1 punkt 2 punkty 

4.  A. bitwa pod Maratonem 

B. uzale nienie greckich pa stw-miast przez 

Macedoni  

1 punkt 2 punkty 

A. Rok 31 p.n.e. Dopuszczalne mniej precyzyjne 

okre lenie czasu: II po owa I wieku p.n.e.  

Do zaliczenia odpowiedzi – wymagane jest 

podanie odpowiedzi zgodnej z modelem. 

1 punkt 5.  

B. Wydarzenie uznawane jest za koniec republiki

w Rzymie i pocz tek cesarstwa; inne mo liwe 

stwierdzenie: ustanowienie pryncypatu przez 

Oktawiana Augusta.  

Punkt mo na przyzna  za wskazanie 

prze omowego znaczenia wydarzenia w dziejach 

antycznego Rzymu (koniec jednej epoki

i pocz tek drugiej). 

1 punkt 

2 punkty 

6.  - Podzia  Cesarstwa na Wschodnie i Zachodnie 

- Wielka w drówka ludów 

- Nieuregulowana kwestia nast pstwa tronu 

cesarskiego 

1 punkt 3 punkty 

A. 2 1 punkt 

B. 4 1 punkt 

C. 3 1 punkt 

7. 

D. 5 1 punkt 

4 punkty 

8. Wczesne 

redniowiecze 

A 

Pe ne 

redniowiecze 

B, C, F 

Pó ne 

redniowiecze 

D, E 

Punktacja: 

3 punkty za wszystkie poprawnie zamieszczone 

informacje – po 1 punkcie za ka dy poprawnie 

wype niony wiersz tabeli. 

 3 punkty 
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ZADANIE: 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA: 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI: Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty za 

ca e 

zadanie 

9. A. Koronacja cesarska Karola Wielkiego 

B. Pierwszy najazd Mongo ów na Polsk  

1 punkt 2 punkty 

A. Opini  zawiera cz  tekstu nr 1, zaczynaj ca si  

po s owach [z Awinionu]. Punkt mo na równie  

przyzna , je eli zdaj cy przepisze tekst po 

s owach „odnowy Ko cio a”.  

1 punkt 10. 

B. „Wielka schizma zachodnia”, mo emy równie  

uzna  „schizma zachodnia”. 

1 punkt 

2 punkty 

A. Podane zdanie jest prawdziwe. 1 punkt 11. 

B. Miasta by y: 

- o rodkami produkcji rzemie lniczej 

- miejscami handlu/wymiany (jarmarki, targi). 

 

Za ka dy z tych elementów odpowiedzi po 

1 punkcie. Wa ny jest sens merytoryczny 

wypowiedzi. Nie nale y uznawa  odpowiedzi 

opisuj cych administracyjn  b d  kulturow  rol  

miast. 

2 punkty 

3 punkty 

A. 1 1 punkt 

B. 4 1 punkt 

12.  

C. 2 1 punkt 

3 punkty 

13.   Wydarzenie Skutek (nastepstwo) 

1 mier  cesarza 

Henryka II 

(B) Koronacja 

Boles awa Chrobrego 

2 Zaj cie 

Pomorza 

Gda skiego 

 przez 

Brandenburgi  

(A) Utrata Pomorza 

Gda skiego przez 

W adys awa okietka. 

3 Wojna 

trzynastoletnia 

(D) Prusy Krzy ackie 

lennem Polski 

Punktacja: 

za ka de poprawne zestawienie – po 1 punkcie.  

1 punkt 3 punkty 

14. sztuka roma ska: rysunek 2 i 3 

sztuka gotycka: rysunek 1 i 4 

Za ka de poprawne zakwalifikowanie rysunku –

1 pkt. 

1 punkt 4 punkty 

15.  A. Jadwiga 1 punkty 3 punkty 
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ZADANIE: 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA: 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI: Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty za 

ca e 

zadanie 

 B. Przyk adowe odpowiedzi: 

- spowodowa  ograniczanie pozycji monarchy 

- spowodowa  wzrost znaczenia politycznego 

stanu szlacheckiego 

- zapocz tkowa  ewolucj  ustroju pa stwowego 

od monarchii stanowej do  Rzeczypospolitej 

szlacheckiej. 

Uwaga: nale y uzna  tak e inne odpowiedzi, o ile 

s  one zgodne z prawd  historyczn . 

Za ka d  poprawn  odpowied  po 1 punkcie. 

2 punkty  

16. Odpowied  powinna uwzgl dnia  dwie kwestie: 

1. Humani ci renesansowi bardzo krytycznie 

oceniali czasy redniowieczne (jako okres 

ciemny, nacechowany barbarzy stwem, 

ca kowicie zmarnowany, po redni pomi dzy 

antykiem a czasami, w których yli). 

2. Humani ci renesansowi byli zafascynowani 

kultur  antyczn  i przekonani, e dopiero jej 

odrodzenie w czasach, w których oni yli, 

stworzy o warunki do dalszego rozkwitu 

kultury. 

Punktacja: 

za ka dy z tych argumentów (niezale nie

od konkretnego sformu owania) po 1 punkcie. 

 2 punkty 

17. (a) Albrecht Hohenzollern 

(b) Zygmuntowi I (Staremu) 

(c) Prus (Ksi cych) 

Za poprawne wpisanie ka dej informacji –

1 punkt, za 3 poprawne informacje – 3 punkty. 

 3 punkty 

18.  Religie chrze cija stwo, islam, 

judaizm 

Wyznania 

(konfesje) 

katolicyzm, prawos awie, 

luteranizm 

Punktacja: 

- 1 pkt za poprawne wype nienie jednego 

wiersza tabeli 

- 2 pkt za odpowied  w pe ni poprawn .  

Nie przyznajemy pkt, je eli odpowied  zawiera 

b d. 

 2 punkty 
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ZADANIE: 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA: 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI: Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty za 

ca e 

zadanie 

19. Mo liwe odpowiedzi: 

– wzrost zapotrzebowania na artyku y rolne 

( ywno ) w Europie Zachodniej (wzrost 

demograficzny, urbanizacja) 

– rewolucja cen – korzystny dla Polski uk ad 

cen, rosn ca op acalno  produkcji i eksportu 

–  rozwój techniki eglugi – powstanie 

technicznych mo liwo ci przewozu du ych,

a wi c op acalnych adunków 

– ch  zysku. 

Punktacja: 

- za jedn  odpowied  – 1 pkt  

- za dwie odpowiedzi – 2 pkt.  

Mo na uzna  inne, merytorycznie poprawne 

odpowiedzi wyja niaj ce uwarunkowania rozwoju 

gospodarki folwarcznej w Polsce. 

 

 2 punkty 

20.  C  1 punkt 

A. Ziemia smole ska, siewierska, czernihowska; 

lewobrze na Ukraina z Kijowem i Zaporo e 

(mo na uzna  odpowied : lewobrze na Ukraina). 

1 punkt 21. 

B. Cz  Inflant po rzek  D win  (mo na uzna  

odpowied : Inflanty). 

1 punkt 

2 punkty 

22. 1 – B, 2 – A, 3 – E, 4 – D, 5 – C.  1 punkt 

A. Od XIX wieku. 1 punkt 23. 

B. Manufaktura – produkcja r kodzielnicza,

fabryka – produkcja zmechanizowana. 

 

Za poprawn  odpowied  – 1 pkt.  

Innych odpowiedzi podkre laj cych, np. wy sz  

wydajno  pracy, lepsz  organizacj ,

nie uznajemy, gdy  pytanie dotyczy techniki, a nie 

warunków i efektów jej stosowania. 

 

1 punkt 

2 punkty 

24. Odpowied  powinna wyra nie podkre la , e idea 

naturalnych, przyrodzonych, niezbywalnych praw 

cz owieka oraz idea umowy spo ecznej jako ród a 

w adzy, nie dadz  si  logicznie pogodzi  z istot  

w adzy dziedzicznej, absolutnej, nieograniczonej.  

 

Za poprawn  argumentacj  – 1 pkt. 

 

 1 punkt 

25.  A. Konfederacja barska. 1 punkt 3 punkty 
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ZADANIE: 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA: 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI: Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty za 

ca e 

zadanie 

 B. Argumenty:  

- chronologia (czas, który up yn  od mierci 

króla Augusta III) 

- stosunek do króla Augusta III 

- cele konfederacji: obrona wiary (reakcja

na kwesti  dysydenck ) 

- cele konfederacji: obrona ustroju 

- nawi zanie do aresztowa  przywódców 

opozycji (antyrosyjskiej i antykrólewskiej) 

- nawi zanie do obecno ci wojsk rosyjskich

w Polsce 

- podczas zawi zania konfederacji targowickiej 

Karol Radziwi  ju  nie y . 

 

Punktacja: 

- za ka dy argument po 1 punkcie, za 2 argumenty 

2 punkty. 

 

2 punkty  

26. podpis nr 3  1 punkt 

A. I rozbiór – 1772 r., II – 1793 r., III – 1795 r. 1 punkt 27. 

B. 1. Prusy, 2. Austria, 3. Rosja. 1 punkt 

2 punkty 

A. 5  1 punkt 

B. 2 1 punkt 

C 1 1 punkt 

28.  

D. 4 1 punkt 

4 punkty 

29. A. W stopniu najwi kszym - w Królestwie Polskim 

(zabór rosyjski). 

W stopniu najmniejszym - w zaborze pruskim. 

 

Punktacja: 

za ka d  informacj  po 1 punkcie. 

Uwaga: Nie przyznajemy punktu za wskazanie 

zaboru pruskiego, je eli zostanie uto samiony 

tylko z jego cz ci , np. z Pozna skiem, dotyczy 

to równie  uzasadnienia w pkt B. 

 

2 punkty 4 punkty 
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ZADANIE: 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA: 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI: Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty za 

ca e 

zadanie 

 B. W Królestwie Polskim w okresie 1870 – 1905 

area  folwarków zmniejszy  si  o 10 %.  

W zaborze pruskim, w porównywalnym okresie, 

w mniejszym stopniu (w Pozna skiem tylko o 2%, 

na Pomorzu Gda skim o 6%), czyli w ca ym 

zaborze (ró nych jego cz ciach) spadek nast pi  

rednio o 4%. 

W Galicji (zabór austriacki) nast pi  spadek o 7%. 

Dlatego zabór austriacki nie mo e by  brany pod 

uwag . 

Punktacja:  

- 1 pkt – za przytoczenie odpowiednich danych 

statystycznych dotycz cych jednego

z zaborów 

- 2 pkt – je eli odpowied  b dzie, w sposób 

udokumentowany, odnosi a si  do obu 

zaborów. 

2 punkty  

30. Zabór Nazwy 

austriacki Uniwersytet Jagiello ski, 

sta czycy, „polski Piemont” 

pruski Komisja Kolonizacyjna, 

Hakata, Kulturkampf 

rosyjski X Pawilon, genera -gubernator,

„Kraj Przywi la ski” 

Punktacja: 

za poprawne wpisanie do jednego wiersza tabeli 

dwóch nazw – 1 punkt. 

Uwaga: wpis do wiersza tabeli musi by  

merytorycznie bezb dny. 

 3 punkty 

A. Tekst nr 1: uw aszczenie ch opów (lub wsi). 

Za poprawn  odpowied  1 punkt. 

Tekst nr 2: reforma rolna (lub parcelacja wielkich 

maj tków).  

Za poprawn  odpowied  1 punkt. 

2 punkty 31. 

B. Mo liwe odpowiedzi:  

- Ró nica wynika a z odmiennego kontekstu 

historycznego. 

- Ponadto ró nica mo e wynika  z odmiennego 

charakteru tekstu (publicystyka, wyst pienie 

sejmowe). 

Do zaliczenia wystarczy jedna odpowied . 

1 punkt 

3 punkty 

32.  A. Okres z amania demograficznego przypada na lata 

1912 – 1926.  

1 punkt 4 punkty 
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ZADANIE: 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA: 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI: Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty za 

ca e 

zadanie 

 B. Punkty przyznajemy tylko wówczas, gdy zdaj cy 

udzieli  poprawnej odpowiedzi na pkt A. 

Przyk adowe przyczyny:  

- I wojna wiatowa (straty b d ce skutkiem

I wojny wiatowej) 

- rozpad imperium (ubytki terytorialne Rosji) 

- przewrót bolszewicki 

- wojna domowa 

- terror bolszewicki. 

 

Punktacja: 

za wskazanie ka dej przyczyny - 1 pkt.  

3 punkty  

33.  

 

Za poprawne uzupe nienie jednego wiersza tabeli 

– 1 pkt. 

 Wydarzenie Skutek 

(nast pstwo) 

1. Kl ska wojenna 

Niemiec w 1918 

roku 

D 

2. Podpisanie uk adu w 

Rapallo 

B 

3. Obj cie w adzy 

przez Hitlera 

C 

 3 punkty 

34. 1. G. Narutowicz 

2. S. Wojciechowski 

3. I. Mo cicki 

4. W. Raczkiewicz 

 1 punkt 

35. A. Za podkre lenie: „W czasach PRL nast pi o 

zasadnicze przekszta cenie struktury spo ecznej 

Polski”.  

1 punkt 4 punkty 
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ZADANIE: 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA: 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI: Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty za 

ca e 

zadanie 

 B. Mo liwe do podania argumenty: 

- wzrost liczebny i procentowy grupy 

robotników (o 18%) 

- zmniejszenie si  liczebno ci ch opstwa 

(prawie dwukrotne) 

- wzrost liczby inteligencji (czterokrotny) 

- znaczne zmniejszenie udzia u 

drobnomieszcza stwa i tzw. Innych grup

w strukturze spo ecznej 

- likwidacja klasy w a cicieli kapita ów 

i maj tków ziemskich. 

Uwaga: uznajemy odpowied , je eli zdaj cy 

przytoczy tylko w a ciwe dane liczbowe 

ilustruj ce tez . 

Za ka dy z tych argumentów po 1 punkcie.  

3 punkty  

A. konferencja ja ta ska 1 punkt 36. 

B. Argumenty uznajemy tylko w przypadku 

poprawnej odpowiedzi na pkt A. 

Istota odpowiedzi powinna zawiera  

informacj /stwierdzenie, e w wyniku ustale

w Ja cie Polska znalaz a si  w strefie wp ywów 

ZSRR. 

Dopuszczalne sformu owania: 

- Polska utraci a suwerenno  

- okre lenie sposobu powo ania powojennych 

w adz Polski, co zapewni o obj cie 

i utrzymanie w adzy przez PPR 

- pozbawienie mocarstw zachodnich mo liwo ci 

kontroli powojennych wyborów 

- wykluczenie mo liwo ci powrotu do kraju 

legalnych w adz RP 

- akceptacja przez mocarstwa zachodnie 

obecno ci radzieckich si  zbrojnych i organów 

bezpiecze stwa w Polsce 

- przekszta cenie terytorium Polski zgodnie 

z wol  Stalina.  

Nale y uzna  tak e inne odpowiedzi, o ile s  one 

zgodne z prawd  historyczn . 

1 punkt 

2 punkty 

37. (a) 1947 

(b) Polsk  Parti  Robotnicz  

(c) Polskie Stronnictwo Ludowe 

Za poprawne odpowiedzi po 1 punkcie. 

 3 punkty 
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ZADANIE: 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA: 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI: Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty za 

ca e 

zadanie 

38. a 
Cyrankiewicz [Józef] 

b 
Gomu ka [W adys aw] 

c 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

 

Za ka d  poprawn  identyfikacj  po 1 punkcie. 

W podpunkcie 
c 

nale y uznawa  tylko pe n  

nazw . 

 3 punkty 

39. A. 1952 1 punkt 

 B 1976 1 punkt 

2 punkty 

40. Mo liwe odpowiedzi: 

– odzyskanie niepodleg o ci przez te kraje 

– wyzwolenie spod hegemonii radzieckiej 

– otwarcie na Zachód i zapocz tkowanie procesu 

integracji z Europ  Zachodni . 

Nale y uzna  tak e inne, to same znaczeniowo, 

odpowiedzi.  

Do zaliczenia zadania wystarcza jedna prawid owa 

odpowied . 

 1 punkt 
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