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ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA  

POZIOM ROZSZERZONY 

Zasady oceniania: 

 

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

(za test 20 punktów, za rozwi zanie zada  zwi zanych z analiz  róde  10 punktów 

i za zadanie rozszerzonej odpowiedzi 20 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 

w modelu odpowiedzi, przy poszczególnych zadaniach – w nawiasach, podano 

odpowiedzi alternatywne, mo liwe rozszerzenia, nie s  to sformu owania oczekiwane 

od zdaj cego 

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

wy cznie za odpowied  w pe ni poprawn  

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. 

 

Zadania 1. – 15. – test sprawdzaj cy wiadomo ci i umiej tno ci – 20 punktów 

Zadania 16. – 24. – zadania zwi zane z analiz  róde  wiedzy historycznej – 10 punktów 

 

ZADANIE 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty 

za poszczególne 

cz ci zadania 

Punkty 

za 

zadanie 

1. B bazylika  1 

2. d  1 

3. kolejno: E, D, A, C, B  1 

A. prawda 

B. prawda 

C. fa sz 

4. 

D. fa sz 

za dwie 

poprawne 

odpowiedzi: 

1 pkt, za trzy 

lub cztery 

poprawne: 2 pkt

2 

A. fa sz 

B. prawda 

5. 

C. prawda 

za dwie lub trzy 

poprawne 

odpowiedzi 

1 

6. Kazimierz IV (Kazimierz Jagiello czyk), 

Zygmunt II August (Zygmunt August) 

za podanie obu 

w adców 

1 
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ZADANIE 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty 

za poszczególne 

cz ci zadania 

Punkty 

za 

zadanie 

A. Uprawnienia: 

nietykalno  osobista 

prawo do nabywania dóbr ziemskich 

prawo do wysy ania plenipotentów na sejmy 

prawo do uzyskania stopni oficerskich

(w armii). 

1 

za trzy 

uprawnienia 

7. 

B. Przyk adowe odpowiedzi: 

Ustawa nie likwidowa a podzia u na stany, 

bowiem szlachta nadal posiada a uprawnienia 

(prawa) niedost pne mieszcza stwu. 

Mieszczanie mieli swoich przedstawicieli 

(plenipotentów) w sejmie, lecz nie 

uczestniczyli w g osowaniu, co oznacza, e nie 

mieli równych praw ze szlacht . 

1 

2 

A. prawda 

B. fa sz 

C. prawda 

8. 

D. fa sz 

za dwie 

poprawne 

odpowiedzi: 

1 pkt, za trzy 

lub cztery 

poprawne: 2 pkt 

2 

9. Ilustracja przedstawia god o Królestwa Polskiego. 

Przyk adowe uzasadnienie: 

God o przedstawia rosyjskiego dwug owego 

or a cesarskiego (czyli god o rosyjskie) 

po czone z god em polskim (polskim or em

w koronie) 

God o Ksi stwa Warszawskiego by o zupe nie 

inne (dwudzielna tarcza przedstawiaj ca herb 

Wettinów i or a w koronie), a zatem musi

to by  god o Królestwa Polskiego. 

 1 

A. Przyk adowe odpowiedzi: 

Ch opi ywi , bo produkuj  ywno , a tak e 

broni , bo s u  w armii. 

Napis odwo uje si  do roli ch opów

w spo ecze stwie jako grupy spo ecznej, która 

produkuje ywno  dla innych grup i broni 

kraju, stanowi c podstaw  armii. 

1 10. 

B. Ruch ludowy (ch opski) 1 

2 

11. A. Przyk adowe odpowiedzi: 

Francja przesta a deklarowa  poparcie dla 

polskiego ruchu niepodleg o ciowego. 

Rz d francuski wstrzyma  poparcie dla 

polskich d e  niepodleg o ciowych. 

1 2 
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ZADANIE 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty 

za poszczególne 

cz ci zadania 

Punkty 

za 

zadanie 

 B. Przyk adowe odpowiedzi: 

kl ska Francji w wojnie z Prusami 

zjednoczenie Niemiec 

1 

za jedno 

wydarzenie 

 

12. Przyk adowe sformu owanie: 

Tak, by o zgodne z polsk  racj  stanu, bo 

przyj cie niemieckich da  wi za o si  z utrat  

suwerenno ci. 

 1 

13. Wyja nienie: 

Przes anie zawiera si  w tym, e

w wyniku planu sze cioletniego Polska 

przekszta ci si  w kraj o wysoko rozwini tym 

przemy le. 

Tre ci, do których mo na si  odwo a : 

sformu owania: „Polska wielkiego 

przemys u”, „Zbudujemy ...” 

wykres (dane liczbowe) prognozuj cy 

kierunek i dynamik  produkcji 

przedstawienie preferowanych rodzajów 

przemys u (górnictwo, przemys  ci ki

– hutnictwo). 

Przyk adowa odpowied : 

Plakat propaguje rozwój przemys u ci kiego

w Polsce, czego dowodzi zamieszczony na 

plakacie wizerunek zak adów produkcyjnych 

charakterystycznych dla przemys u ci kiego 

(kopal  i hut).  

 1 

14. a  1 

15. Postulat utworzenia zwi zków zawodowych 

samorz dnych [niezale nych od partii (od w adz)].

Uznajemy tak e odpowied : rejestracja 

(legalizacja) zwi zku zawodowego niezale nego 

od w adzy. 

Przyk adowe sformu owanie: 

Postulat dotyczy  utworzenia zwi zków 

zawodowych, w których dokumenty programowe

i funkcjonowanie nie b d  ingerowa  w adze. 

 1 
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ZADANIE 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty 

za poszczególne 

cz ci zadania 

Punkty 

za 

zadanie 

16.  Przyk adowe odpowiedzi: 

wolno  (pod panowaniem perskim 

mieszka cy Miletu s  niewolnikami, niewola 

jest ha b ) 

braterstwo (wszystkich Greków) 

solidarno  (jedno  wynikaj ca ze wspólnoty 

kulturowej i religijnej) 

m stwo 

Uwaga: nie uznajemy odpowiedzi odwo uj cych 

si  do „wspólnoty krwi, wi zów krwi”. 

Za podanie dwóch warto ci: 1 punkt. 

 1 

17.  Przyczyny sukcesu: 

lekcewa enie (niedocenianie) Spartakusa przez 

Rzymian 

pogarda wobec Spartakusa i jego ludzi 

u ycie przez Rzymian nieregularnych 

oddzia ów w walce ze Spartakusem 

Przyczyny kl ski: 

przewaga wojsk rzymskich 

obj cie dowództwa przez rzymskiego wodza – 

Krassusa 

Punkt przyznajemy za poprawne podanie jednej 

przyczyny sukcesu i jednej przyczyny pora ki. 

 1 

18.  Przyczyny polityczne: 

wojna Francji z Angli  (tak e: wojna stuletnia)

uwi zienie króla (przez Anglików) 

oskar anie szlachty o sprowadzenie nieszcz  

na Francj  

Przyczyny gospodarczo-spo eczne:  

wyzysk ch opów przez szlacht  

bieda (niedostatek) 

ruina gospodarki spowodowana wojnami 

Warunkiem przyznania punktu jest podanie jednej 

przyczyny politycznej i jednej przyczyny 

gospodarczo-spo ecznej. 

 1 

19. Mo liwe odpowiedzi: 

po o y a wielkie zas ugi w walce

z okupantami angielskimi 

zjednoczy a spo ecze stwo francuskie przeciw 

Anglikom  

sta a si  symbolem walki z Anglikami 

 

 1 
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ZADANIE 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty 

za poszczególne 

cz ci zadania 

Punkty 

za 

zadanie 

A. Zbroja, miecz – symbole walki, rycersko ci

i m stwa 
1 20. 

B. wieca, o tarz – symbole religijno ci, g bokiej 

wiary, misji od Boga, Boskiej ingerencji w czyny 

Joanny d’Arc 

1 

2 

21. Województwa obj te w ca o ci lub w cz ci 

powstaniem Chmielnickiego: 

be skie 

brac awskie 

brzesko-litewskie 

czernihowskie 

kijowskie 

mi skie 

podolskie 

ruskie 

wo y skie.  

Za podanie trzech województw: 1 punkt. 

 1 

22. Odpowied  mo e koncentrowa  si  wokó  dwóch 

mo liwych przyczyn ró nic w ocenie postaci 

Chmielnickiego: 

odmienno ci w pozycji osób wypowiadaj cych 

si  o Chmielnickim (król polski Jan Kazimierz 

kontra Samuel Zorka – mówca na pogrzebie 

Chmielnickiego) 

odmienno ci oceny roli (osoby) 

Chmielnickiego jako polityka [wedle polskiej 

oceny os abi  pa stwo, wedle kozackiej 

(ukrai skiej) walczy  o zbudowanie 

niepodleg ej (niezale nej) Ukrainy] 

Do uzyskania punktu wystarczy uchwycenie 

jednego z tych dwóch aspektów.  

 1 

23. Przyk adowe odpowiedzi: 

sprzeniewierzenie si  celom, dla realizacji 

których w adza zosta a ustanowiona 

(okre lonych w Deklaracji) 

ucisk ludu 

amanie (naruszanie, gwa cenie) praw ludu 

przez w adz  

Do zaliczenia punktu wystarczy jedno z tych 

wyja nie . 

 1 
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ZADANIE 
SCHEMAT 

PUNKTOWANIA 

Numer 

zadania 
Cz ci 

zadania 

MODEL ODPOWIEDZI Punkty 

za poszczególne 

cz ci zadania 

Punkty 

za 

zadanie 

24. Przyk adowe odpowiedzi: 

Mieszka cy Thouaré czuli si  lud mi 

wolnymi, a wi c uwa ali, e maj  prawo do 

zajmowania si  swoimi w asnymi sprawami.  

W adze rewolucyjne, deklaruj c wolno , 

musz  uznawa  prawo do korzystania z niej 

przez wszystkich cz onków spo ecze stwa. 

 1 
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Zadanie 25. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi – 20 punktów 

 

Temat I 

 

Kryterium szczegó owe dla poszczególnych poziomów Punkty 

I poziom : 

Zdaj cy poprawnie umie ci  temat w czasie; poda  jedynie kilka informacji 

wiadcz cych o tym, e zrozumia  temat, bez wskazania zwi zków mi dzy nimi; 

wymieni  kilka nie zawsze uporz dkowanych i powi zanych wydarze  

dotycz cych przyczyn powsta  (np. rewolucja lipcowa, wojna krymska, polityka 

carów wobec Królestwa Polskiego).  

1-5 

II poziom: 

Zdaj cy uwzgl dni  podstawow  faktografi  dotycz c  przyczyn powsta  

(np. poprawnie wymieni  kilka najwa niejszych przyczyn obu powsta ); wykaza  

si  rozumowaniem historycznym, wi c wydarzenia w zwi zki przyczynowe 

(np. zale no ci mi dzy przebiegiem wydarze  poprzedzaj cych a podj ciem 

decyzji o powstaniu); podj  prób  charakterystyki podstawowych uwarunkowa  

wewn trznych i zewn trznych obu powsta  narodowych; podj  prób  porównania 

przyczyn obu powsta , wskazuj c elementy wspólne (podobne) i odr bne 

(np. specyfika wydarze  poprzedzaj cych wybuch powsta , rozwój sytuacji 

mi dzynarodowej).  

6-10 

III poziom: 

Zdaj cy dokona  trafnej selekcji faktów; dostrzeg  najwa niejsze problemy 

dotycz ce wewn trznych i zewn trznych uwarunkowa  powsta  (np. zwi zki 

z wydarzeniami europejskimi, rozwój sytuacji politycznej na ziemiach polskich); 

wykaza  si  rozumieniem poj  niezb dnych do w a ciwego przedstawienia 

tematu; u y  sformu owa  w a ciwych dla omawianych wydarze  (np. brak 

ahistoryzmów w u ywanej terminologii); podj  prób  sformu owania oceny 

przyczyn powsta  narodowych.  

11-15 

IV poziom: 

Zdaj cy zaprezentowa  bogat  faktografi , uwzgl dniaj c wydarzenia 

mi dzynarodowe i wewn trzne; wnikliwie scharakteryzowa  uwarunkowania 

wewn trzne i zewn trzne polskich powsta  narodowych, ukaza  z o ono  

omawianych zjawisk i ich specyfik  (podobie stwa i odmienno ci obu powsta ); 

wykaza  zale no ci mi dzy sytuacj  wewn trzn  na ziemiach polskich a sytuacj  

mi dzynarodow ; odwo a  si  do ocen historiografii; sformu owa  uzasadnione 

i przemy lane wnioski ko cowe oraz ocen . 

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 poda  jedynie kilka informacji wiadcz cych o tym, e zrozumia  temat; 

przedstawi  je bez wskazania zwi zków mi dzy nimi; temat uj  statycznie, nie 

analizuj c rozwoju wydarze  powi zanych z przyczynami i nast pstwami 

powstania; poda  kilka nie zawsze uporz dkowanych i odpowiednio 

uzasadnionych ocen (np. oceny nie wykroczy y poza slogany i ogólniki). 

1-5 

II poziom: 

Zdaj cy przedstawi  podstawow  faktografi  zwi zan  z wydarzeniami 

poprzedzaj cymi powstanie; wykaza  si  rozumowaniem historycznym, dostrzeg  

najwa niejsze zwi zki przyczynowo-skutkowe mi dzy wydarzeniami 

historycznymi (np. rozwój sytuacji na froncie wschodnim a podj cie decyzji 

o powstaniu); podj  prób  charakterystyki sytuacji mi dzynarodowej (militarnej 

i politycznej) oraz wewn trznej (militarnej i politycznej) towarzysz cej decyzji 

o wybuchu powstania. 

6-10 

III poziom: 

Zdaj cy dokona  trafnej selekcji faktów; scharakteryzowa  zjawisko w uj ciu 

dynamicznym, umieszczaj c je w szerokim kontek cie mi dzynarodowym (np. na 

tle konfliktu polsko-radzieckiego, rywalizacji o pozycj  wewn trz koalicji 

antyhitlerowskiej); podj  prób  powi zania aspektów politycznych, 

ideologicznych, militarnych i moralnych; dostrzeg  z o ono  omawianych 

zjawisk i dokona  ich oceny (np. ukaza  dramatyzm dokonywanych wyborów); 

wykaza  si  rozumieniem poj  niezb dnych do w a ciwego przedstawienia 

tematu. 

11-15 

IV poziom: 

Zdaj cy prze ledzi  polityczne, wojskowe i moralne motywy decyzji o wybuchu 

powstania, popar  swój wywód dobranymi faktami i argumentami; wszechstronnie 

scharakteryzowa  wzajemne zale no ci mi dzy nimi; sformu owa  wnioski, 

zwracaj c uwag  na dalekosi ne skutki decyzji o wybuchu powstania (zwróci  

uwag  na konsekwencje powstania dla dalszych losów Polski); zaprezentowa  

bogat  faktografi ; nawi za  do literatury przedmiotu; sformu owa  uzasadnione 

i przemy lane wnioski ko cowe oraz ocen . 

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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