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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

ARKUSZA II Z HISTORII 

 

Zasady oceniania: 

- za rozwi zanie wszystkich zada  z arkusza II mo na uzyska  maksymalnie 50 punktów 

(za rozwi zanie zada  zwi zanych z analiz  róde  [zadania 41. – 59.] 30 punktów 

i za zadanie rozszerzonej odpowiedzi [zadanie 60.] 20 punktów) 

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

sformu owania 

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

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

wy cznie za odpowied  w pe ni poprawn  

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

ile prawid owych elementów odpowiedzi (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. 

Zadania 41. – 59. – zadania zwi zane z analiz  róde  wiedzy historycznej – 30 punktów 

 

ZADANIE 

 

SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

 

MODEL ODPOWIEDZI 

 

 Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty 

za zadanie 

41.   

 

W adca uwa a  si  za namiestnika boskiego, za syna 

bogów. 

Wystarczy okre lenie – syn boski. 

 1 pkt  

42.   Mo liwe odpowiedzi: 

- Ramzes III wysoko ocenia  swoje panowanie, 

poniewa  post powa  we w a ciwy (nale yty) 

sposób. 

- Panowanie Ramzesa przynios o pozytywne skutki. 

Do przyznania punktu konieczne jest uwzgl dnienie

w odpowiedzi jednej informacji. 

 1 pkt  

43.   Polityka Oktawiana Augusta okaza a si  skuteczna. 

Argumenty mo liwe do u ycia przez odpowiadaj cego, 

np.: 

- polityka okaza a si  skuteczna, gdy  Oktawian 

zdoby  w adz  

  1 pkt  
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ZADANIE 

 

SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

 

MODEL ODPOWIEDZI 

 

 Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty 

za zadanie 

- uda o mu si  wyeliminowa  (lub zjedna  sobie) 

przeciwników 

- zdoby  popularno  w spo ecze stwie 

- zyska  poparcie prowincji. 

Punktacja: 

1 punkt jest przyznawany za okre lenie skuteczno ci 

polityki i za podanie jednego argumentu. 

44.   Zdaj cy zajmuje stanowisko i logicznie je argumentuje, 

np. uznaje ród o za wiarygodne. 

Przyk adowe argumenty: 

- autor przedstawia posta  Dioklecjana wielostronnie, 

krytycznie, a jednocze nie nie jest do niego 

nastawiony wrogo 

- oceniaj c rz dy cesarza, zwraca uwag  na wady 

w adcy, zami owanie do przepychu i danie 

oddawania czci boskiej, ale zaznacza, i  - jego 

zdaniem - wady te wyrównuj  zalety – cesarz jest 

dobrym w adc ; nazywa go „ojcem poddanych” 

- zdaj cy mo e równie  zwróci  uwag  na czas 

powstania yciorysu cesarza. 

Punktacja: 

1 pkt - za zaj cie stanowiska  

1 pkt - za podanie argumentu. 

Uwaga: je eli zdaj cy zajmie inne stanowisko

i je logicznie uargumentuje nale y przyzna  punkty. 

 2 pkt  

45.   Dominat (dominus ac. pan) – forma rz dów

w staro ytnym Rzymie od czasów Dioklecjana (koniec 

III w.) polegaj ca na absolutnej w adzy panuj cego, 

któremu oddawano cze  bosk . 

Punktacja: 

1 punkt – za podanie informacji o tym, e by  to system 

rz dów absolutnych, 

1 punkt – za podanie informacji, e w adca wymaga  

oddawania mu czci boskiej. 

  2 pkt  

46.   Karol wspiera  papie a (broni  go przed wrogami 

wewn trznymi i zewn trznymi), zobowi za  si  

umacnia  i rozszerza  wiar . 

 

Papie  wspiera  swoim autorytetem pozycj  w adcy

w wiecie chrze cija skim, wspomaga  duchowo, 

1 pkt 

 

 

 

1 pkt 

2 pkt  
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ZADANIE 

 

SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

 

MODEL ODPOWIEDZI 

 

 Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty 

za zadanie 

u wi ca  w adz  Karola poprzez ceremoni  koronacji. 

Punktacja: 

1 punkt – za podanie przynajmniej dwóch zobowi za  

w adcy 

1 punkt – za podanie przynajmniej dwóch zobowi za  

papie a. 

47.   Nawi za  poprzez tytulatur  (tytu  cesarza i Augusta). 

1 punkt za podanie sposobu (tj. przyj cie tytulatury) lub 

za wymienienie obu tytu ów. 

 1 pkt  

48. 

 

 Einhard my la  o cesarzach wschodnio-rzymskich, 

(bizantyjskich). 

 1 pkt  

49.   Cesarze bizantyjscy uwa ali, e maj  wy czne 

prawo do tytu u cesarza, s  jedynymi spadkobiercami 

Cesarstwa Rzymskiego i dlatego widzieli w Karolu 

Wielkim uzurpatora. 

Do zaliczenia odpowiedzi i przyznania 1 punktu 

konieczne jest zaznaczenie uznawania przez cesarzy 

wschodnio-rzymskich (bizantyjskich) w asnego prawa 

do wy czno ci tytu u cesarza. 

 1 pkt   

50.  Wierzono, e król mo e uzdrawia ; ma dar uzdrawiania 

pewnych chorób przez dotkni cie r k . 

Tytu  np.: Król uzdrowiciel, Król opiekun cierpiacych. 

Za poprawny tytu  - 1 punkt. 

 1 pkt  

51.   Mo liwe do podania rodzaje argumentów: 

- cechy osobowe Kazimierza jako cz owieka

(np. umi owanie pokoju, sprawiedliwo ) 

- dokonania króla: w dziedzinie prawodawstwa, 

gospodarki, zapewnienie adu wewn trznego, 

spokoju i bezpiecze stwa poddanych 

- odwo ania religijne (boskie pochodzenie w adcy, 

porównanie jego dokona  do osi gni  Salomona). 

Punktacja: 

- za podanie obu rodzajów argumentów bez 

przyk adów – 1 punkt 

- za podanie jednego rodzaju argumentu

z przyk adem – 1 punkt 

- za podanie dwóch rodzajów argumentów

z przyk adami – 2 punkty. 

 2 pkt  

52.  Insygnia w adzy królewskiej przedstawione na piecz ci 

Kazimierza Wielkiego to: ber o, jab ko królewskie 

  1 pkt  
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ZADANIE 

 

SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

 

MODEL ODPOWIEDZI 

 

 Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty 

za zadanie 

i korona. 

Za wymienienie dwóch insygniów w adzy spo ród 

wy ej podanych 1 punkt. 

53.  Cechy w adcy suwerennego, zdaniem J. Bodina: 

- niezale no  od innych w adców (nie mo e 

podlega  adnym innym monarchom) 

- mo liwo  stanowienia praw (sam ustanawia prawa 

i jest ponad prawem) 

- zdolno  do rozkazywania ludziom (poddani 

zobowi zani s  wobec niego do bezwzgl dnego 

pos usze stwa) 

Punktacja: za podanie jednej cechy – 1 punkt, zdaj cy 

ma poda  dwie cechy, aby otrzyma  2 punkty. 

 2 pkt  

54.  Absolutn  w adz  króla ograniczaj  prawa boskie 

i prawa natury (ludzkie, powszechnie uznawane). 

Do zaliczenia 1 pkt konieczne jest wskazanie zarówno 

praw boskich, jak i naturalnych. 

 1 pkt  

A. Elementy wspólne: Obaj autorzy uwa aj , e: 

- w adza pochodzi od Boga, [w adca jest s ug , 

zast pc  Boga na ziemi (Bossuet), obrazem Boga

na ziemi (Bodin)] 

- poddani maj  w adcy oddawa  cze  (winni s  mu 

pos usze stwo). 

1 pkt 

za 

wskazanie 

obu cech 

wspólnych 

55. 

B. Elementy ró ne: Bossuet nie stawia w adcy adnych 

ogranicze  w odró nieniu od Bodina (nie wskazuje

na adne ograniczenia w adzy monarchy). 

1 pkt  

za 

wskazanie 

ró nicy 

2 pkt  

56.   Pos gi Oktawiana Augusta i Ludwika XIV – podobnie 

jak pos g Apolla promieniej  bosko ci  – spe nia y rol  

propagandow ; przypomina y o boskim pochodzeniu 

w adcy.  

Za wskazanie aspektu bosko ci 1 punkt. 

 1 pkt  

57.  Zasady: 

- oddanie swej wolno ci w adcy/zgromadzeniu-

zbiorowej osobie (zrzeczenie si  swej wolno ci) 

- osobiste zobowi zanie ka dego cz owieka

do ca kowitego podporz dkowania si  

w adcy/zgromadzeniu-zbiorowej osobie 

- uznanie nieomylno ci w adcy/zgromadzenia-

  2 pkt  
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ZADANIE 

 

SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

 

MODEL ODPOWIEDZI 

 

 Punkty za 

poszczególne 

cz ci 

zadania 

Punkty 

za zadanie 

zbiorowej osoby. 

Punktacja: 

za jedn  zasad  – 1 punkt. 

A. 

 

Zarówno w tek cie, jak i na ilustracji cia o Lewiatana

to spo ecze stwo zespolone ze swym w adc  w jedn  

osob  (ca o ). 

Punktacja: 

za uto samienie Lewiatana ze spo ecze stwem 

zjednoczonym z w adc  – 1 punkt. 

1 pkt 58. 

 

B. Insygnia w adzy na ilustracji: korona, miecz, pastora . 

Wyja nienie symbolicznego znaczenia:  

- korona jest symbolem suwerenno ci, w adzy 

monarszej, pot gi 

- miecz jest symbolem w adzy wieckiej 

(pa stwowej), si y, walki 

- pastora  – symbol w adzy duchownej (przywództwa 

duchowego), tak e symbol opieki nad lud mi. 

Punktacja: 

- za wymienienie z wyja nieniem znaczenia jednego 

z insygniów – 1 punkt. [wyja nienia znaczenia 

insygniów powinny by  zbli one do podanych

w modelu odpowiedzi] 

Uwaga: za wymienienie wszystkich insygniów w adzy 

bez omówienia – 1 punkt 

3 pkt 

4 pkt  

59.  G ówne cechy w adcy to: gospodarno , opieku czo , 

m dro , sprawiedliwo , hojno , waleczno , 

uczciwo , majestatyczno , odwaga. 

Punktacja: 

- za poprawne podanie dwóch cech - 1 punkt 

- za poprawne podanie trzech cech - 2 punkty. 

 2 pkt  
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Zadanie 60.  Zadanie rozszerzonej odpowiedzi – 20 punktów 

 

Temat I. 

 

Kryterium szczegó owe dla poszczególnych poziomów Punkty 

I poziom : 

Zdaj cy umie ci  temat w czasie – poda  wybrane przez siebie cezury 

(np. 1815-1905). Skoncentrowa  si  na opisie monarchii rosyjskiej, poda  kilka jej 

cech. Temat uj  statycznie, bez charakteryzowania przemian, którym podlega a 

monarchia w Rosji.  

 

1-5 

II poziom: 

Zdaj cy poszerzy  zakres tematyczny pracy, dostrzeg  pewne etapy w dziejach 

Rosji w XIX w. Podj  prób  charakterystyki sytuacji spo ecznej i ekonomicznej 

w Rosji. Podj  prób  wskazania czynników, które wp yn y na odmienno  

dziejów Rosji na tle innych monarchii europejskich w XIX w.  

 

6-10 

III poziom: 

Zdaj cy wskaza  wa ne momenty zwrotne w dziejach monarchii rosyjskiej 

(np. odwil  posewastopolska). Dokona  dynamicznej charakterystyki rozwoju 

wydarze  w Rosji. Potrafi  skonfrontowa  monarchi  rosyjsk  z innymi 

monarchiami europejskimi – uchwyci  podobie stwa i ró nice (w ró nych 

dziedzinach ycia spo ecznego). Podj  prób  oceny zjawiska.  

 

11-15 

IV poziom: 

Zdaj cy wszechstronnie zanalizowa  monarchi  rosyjsk  w XIX w. Dostrzeg  

odmienno  jej losów od innych monarchii europejskich. Powi za  system 

polityczny z problematyk  spo eczn  i ekonomiczn . Sformu owa  uzasadnion  

ocen  wydarze , uwzgl dniaj c  nast pstwa sytuacji politycznej i spo ecznej Rosji 

w XIX w. dla dalszych losów tego pa stwa. Potrafi  odnie  si  do przeczytanych 

lektur.  

 

16-20 

 

Przy przyznawaniu punktów na okre lonym poziomie w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi 

egzaminator b dzie uwzgl dnia  równie : poprawno  j zykow  i stylistyczn  oraz estetyk  

pracy. 
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Temat II. 

 

Kryterium szczegó owe dla poszczególnych poziomów Punkty 

I poziom : 

Zdaj cy poprawnie umie ci  temat w czasie. Przedstawi  kilka informacji 

wiadcz cych o tym, e zrozumia  temat; poda  kilka, nie zawsze powi zanych, 

przyczyn i skutków omawianych wydarze . 

 

1-5 

II poziom: 

Zdaj cy wyja ni  cezury. Poprawnie przedstawi  formy ustrojowe pa stwa 

francuskiego w omawianym okresie – podj  prób  omówienia przyczyn przemian 

ustrojowych pa stwa francuskiego i dostrzeg  zwi zki przyczynowo - skutkowe. 

 

6-10 

III poziom:  

Zdaj cy scharakteryzowa  poszczególne formy ustrojowe pa stwa francuskiego 

i uwzgl dni  kontekst wewn trzny. Dostrzeg  mi dzynarodowy aspekt tych 

wydarze . Podj  prób  oceny charakteryzowanych wydarze . 

 

11-15 

IV poziom:  

Zdaj cy wszechstronnie ukaza  przemiany ustrojowe we Francji w analizowanym 

okresie. Przedstawi  i oceni  przyczyny przemian ustrojowych pa stwa 

francuskiego, w tym ich wp yw na wydarzenia europejskie. Przedstawi  

przemy lane i uzasadnione wnioski ko cowe. Potrafi  odnie  si  

do przeczytanych lektur.  

 

16-20 

 

Przy przyznawaniu punktów na okre lonym poziomie w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi 

egzaminator b dzie uwzgl dnia  równie : poprawno  j zykow  i stylistyczn  oraz estetyk  

pracy. 
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