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Przyk adowy zestaw zada  z historii 

Odpowiedzi i schemat punktowania – poziom podstawowy 
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ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Zasady oceniania: 

 

za rozwi zanie wszystkich 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 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  logice udzielonej prawid owej odpowiedzi, odpowied  tak  nale y oceni  

na zero punktów. 

 

ZADANIE 
Schemat 

punktowania 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty za 

cz ci 

zadania 

Punkty  

za ca e 

zadanie 

A. Klinowe, mo liwa tak e odpowied : ideograficzne 1 
B. Sumerowie 1 
C. Mezopotamia (Mi dzyrzecze, Dwurzecze) lub bardziej cis e 

odpowiedzi, np. Dolna Mezopotamia, Sumero-Akad  
1 

1. 

D. IV tysi clecie p.n.e. 1 

4 

A. Demokracja (ustrój demokratyczny) 1 2. 

B. Przyk adowe odpowiedzi: 

Arystoteles przytacza krytyczne opinie dotycz ce 

funkcjonowania s dów po reformie Peryklesa. 

Arystoteles dostrzega podatno  demokracji na korupcj . 

Arystoteles zwraca uwag , e s dziami zostaj  ludzie 

niewykszta ceni, bez odpowiednich kompetencji, czasami 

chc c atwo zapewni  sobie utrzymanie. 

1 

2 

C. 1 1 3. 

E. 6 1 

2 

A. Jo ski 1 
B. G owica (kapitel) 1 

4. 

C. Baza 1 

3 

5. D, E 

Za ka d  poprawn  odpowied : 1 punkt.  
 2 

A. Patrycjusze (arystokracja senatorska, nobilitas) 

Nie uznajemy odpowiedzi: przeciwko senatowi.  
1 6. 

B. Lud (plebejusze, plebs, warstwa plebejska)  1 

2 
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ZADANIE 
Schemat 

punktowania 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty za 

cz ci 

zadania 

Punkty  

za ca e 

zadanie 

A. Wizygoci 1 
B. Frankowie 1 

7. 

C. Wandalowie 1 

3 

A. Konstantyn (mo na równie  uzna  – Cyryl) i Metody 

Punkt przyznaje si  za podanie imion obydwu misjonarzy. 
1 

B. Pa stwo Wielkomorawskie (Wielkie Morawy) 1 

8. 

C. Chrystianizacja (ewangelizacja) poddanych 

Poprawna jest równie  odpowied  wi ca cel religijny z 

politycznym – z d eniem Ro cis awa do uniezale nienia od 

królestwa wschodniofrankijskiego. 

1 

3 

A. prawda 1 
B. prawda 1 

9. 

C. fa sz 1 

3 

A. prawda 1 
B. fa sz 1 
C. fa sz 1 

10. 

D. fa sz 1 

4 

11. a  1 

A. XII wiek 1 12. 

B. a) Mieszko 

b) Lestek (Leszek) 

c) Konrad 

Do przyznania punktu nie s  wymagane przydomki ksi t. 

3 

4 

13. Przyk adowe odpowiedzi: 

zapewnienie wy czno ci (monopolu) produkcji w mie cie 

kontrola jako ci wyrobów 

karanie dzia alno ci obni aj cej jako  produktów (jako 

dzia ania na szkod  cechu) 

szkolenie pracowników (czeladników, uczniów) 

okre lanie warunków zatrudnienia (liczby pracowników i 

wysoko ci zarobków) 

eliminacja konkurencji wewn trz cechu 

tworzenie przepisów cechowych i egzekwowanie ich 

przestrzegania 

wydawanie wiadectw (dokumentów) umo liwiaj cych 

wykonywanie zawodu 

Za ka d  poprawn  odpowied  1 punkt.  

 3 
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ZADANIE 
Schemat 

punktowania 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty za 

cz ci 

zadania 

Punkty  

za ca e 

zadanie 

14. Przyk adowe wnioski: 

Kryzys ogarn  instytucje centralne Ko cio a (papiestwo, 

kuri  rzymsk ), lecz nie obj  wszystkich instytucji 

ko cielnych. 

Instytucje centralne Ko cio a rzymskiego (papiestwo, kuria 

rzymska) pogr one by y w kryzysie, ale w wielu 

instytucjach ko cielnych zachowa  si  duch 

chrze cija skiej mi o ci bli niego. 

Do zaliczenia wniosku wymagane jest uchwycenie dwoisto ci 

wewn trznej sytuacji Ko cio a. 

 1 

A. XVI w. prawda 1 
B. XIV w. prawda 1 
C. XVI w. prawda 1 

15. 

D. XVI w. prawda 1 

4 

16. c  1 

A. Tak, zawiera. 

Przyznajemy 1 punkt za poprawn  ocen . 
1 17. 

B. Uzasadnienie: 

wiadcz  o tym informacje o ró nicach w poziomie 

g ówszczyzny. 

Zdaj cy mo e równie  zwróci  uwag , e w tek cie 

wymienione zosta y stany, a wi c wiadczy to o istnieniu 

struktury stanowej. 

Uwaga: punkt przyznajemy tylko w przypadku poprawnej 

odpowiedzi w cz ci A. 

1 

2 

A. prawda 1 
B. fa sz 1 
C. prawda 1 

18. 

D. fa sz 1 

4 

19. d  1 

20. A. Ocenia  negatywnie. 

Uzasadnienie: W ródle 1. znajduje si  stwierdzenie o 

zgubnym wp ywie zrywania sejmów na sprawy pa stwa. 

Jeden punkt za ocen , jeden za poprawne uzasadnienie. 

Uwaga: nie przyznajemy punktów za argumenty w przypadku 

sformu owania b dnej oceny. 

2 6 
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ZADANIE 
Schemat 

punktowania 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty za 

cz ci 

zadania 

Punkty  

za ca e 

zadanie 

B. Mo liwe odpowiedzi: 

1. Nie. 

Uzasadnienie: 

Odpowied  powinna podkre la , e Konarski by  

zwolennikiem reformy sejmu, a szlachta d y a do utrzymania 

istniej cego stanu rzeczy. 

2. Tak 

Uzasadnienie: 

Zarówno Konarski, jak i szlachta widzieli z e skutki zrywania 

sejmów, natomiast ró nili si  w sposobie rozwi zania 

problemu. 

Uwaga: przyznanie punktu za zaj cie stanowiska jest 

uzale nione od odpowiedniej argumentacji; za samo zaj cie 

stanowiska zdaj cy nie otrzymuje punktu. 

2 

C. Massalski pe ni  funkcj  marsza ka (przewodniczy  obradom 

sejmu). 
1 

 

D. Nadzwyczajny (zwo ywany poza normalnym trybem) 1 

 

21. d  1 

A. Proces urbanizacji 1 
B. Zabór austriacki (Galicja) 1 
C. Rozwój nowoczesnego przemys u (uprzemys owienie, czyli 

industrializacja, rewolucja przemys owa). 
1 

22. 

D. Królestwo Polskie, Pomorze Gda skie 2 

5 

A. prawda 1 
B. fa sz 1 

23. 

C. fa sz 1 

3 

24. Elementy widoczne na ilustracji to: 

budynki przemys owe (fabryki) 

kominy fabryczne 

 1 

A. car lub cesarz (Rosji) Aleksander II 1 25. 

B. Uw aszczenie (uw aszczenie ch opów, nadanie ch opom ziemi 

na w asno )  

Nie zaliczamy odpowiedzi, je eli b dzie zawiera a tylko 

informacj  o zniesieniu pa szczyzny. 

1 

2 

A.  prawda 1 
B. prawda 1 
C. prawda 1 

26. 

D. fa sz 1 

4 

27. Przyk adowe argumenty: 

przej cie do rz dów autorytarnych 

ograniczenie swobód demokratycznych 

nowelizacja konstytucji i modelu ustrojowego pa stwa 

zmiana si  politycznych rz dz cych Polsk . 

Za jeden argument: 1 punkt. 

 2 
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ZADANIE 
Schemat 

punktowania 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty za 

cz ci 

zadania 

Punkty  

za ca e 

zadanie 

A. fa sz 1 
B. prawda 1 

28. 

C. fa sz 1 

3 

A. c 1 29. 

B. Zasi g ofensywy radzieckiej dochodz cej do Wis y (wojska 

bolszewickie pod Warszaw ) 

Punkt przyznajemy tylko w przypadku poprawnej odpowiedzi 

w cz ci A. 

1 

2 

A. Konferencja monachijska 1 30. 

B. 1) (Adolf) Hitler 

2) (Neville) Chamberlain 

3) ( douard) Daladier 

4) (Benito) Mussolini 

5) (Józef) Stalin 

Za jedn  poprawnie zidentyfikowan  osob  (wystarczy 

podanie samego nazwiska) 1 punkt.  

4 

5 

A.  1932 1 31. 

B. wiatowy kryzys gospodarczy (ewentualnie: wielki kryzys, 

kryzys z lat 1929-1933) 

1 

2 

A. Tekst mówi o mordzie pope nionym przez w adze radzieckie 

na polskich oficerach w 1940 roku (wystarczy, je eli 

odpowiadaj cy wymieni nazw  Katy , b d c  symbolem tej 

zbrodni).  

1 32. 

B. Odpowied  powinna podkre la , e sojusz z ZSRR, maj cy 

kluczowe znaczenie dla Wielkiej Brytanii (kwestia utrzymania 

frontu niemiecko-sowieckiego), wart by  rezygnacji z prawdy 

(milczenia w sprawie katy skiej, stosowania cenzury w tej 

kwestii).  

1 

2 

A. nr 1 lub nr 2, tak e mo na uzna  nr 4 1 
B. nr 3 1 
C. nr 4 1 

33. 

D. (Boles aw) Bierut 1 

4 

34. A. c 1 3 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Przyk adowy zestaw zada  z historii 

Odpowiedzi i schemat punktowania – poziom podstawowy 

 

6

ZADANIE 
Schemat 

punktowania 

Numer 

zadania 

Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty za 

cz ci 

zadania 

Punkty  

za ca e 

zadanie 

 B. Przyk adowe argumenty: 

tre  napisu (sformu owania charakterystyczne dla lat 50., 

np. „Walka o pokój”, „Front walki”) 

u ywana symbolika (budowa, wznoszone mury itp.) 

charakterystyczna dla epoki 

odwo anie do polityki spo ecznej lat 50. – walka z tzw. 

bumelanctwem (uchylaniem si  od obowi zku pracy) 

sposób rysowania (stylistyka) w a ciwy dla sztuki 

socrealizmu. 

Za podanie jednego argumentu: 1 punkt. 

Przyznanie punktu w cz ci B wi e z udzieleniem 

prawid owej odpowiedzi w cz ci A.  

2  

A. Jan XXIII 1 35. 

B. Paw a VI 1 

2 

a) Lech Wa sa  1 36. 

b) Szczecin 1 

2 

A. 1989  1 37. 

B. Autor niejednoznacznie ocenia nast pstwa Okr g ego Sto u. 

Z jednej strony uwa a, e Okr g y Stó  by  sukcesem opozycji 

(wybory), ale z drugiej strony twierdzi, e opozycja nie 

wykorzysta a s abo ci obozu komunistycznego, rozpadu obozu 

w adzy. 

 

Punkt przyznajemy za odpowied  uwzgl dniaj c  dwoist , 

ambiwalentn  ocen . 

Punktu nie przyznajemy za stwierdzenia warto ciuj ce (dobre, 

z e itp.) 

1 

2 
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