
Pobrano ze strony www.sqlmedia.plPobrano ze strony www.sqlmedia.pl

Egzamin maturalny 

maj 2009 

HISTORIA

POZIOM PODSTAWOWY 

KLUCZ PUNKTOWANIA 

ODPOWIEDZI

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Historia – poziom podstawowy 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 3

Zadanie 1.  

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie charakterystycznych cech cywilizacji 

staro ytnych przedstawionych na ilustracjach. 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied  – przyporz dkowanie wizerunku 

bóstwa wiata staro ytnego do w a ciwego kr gu kulturowego. 

Poprawne odpowiedzi: 

A. 3. Egipt 

B. 4. Mezopotamia 

C. 2. Grecja 

Zadanie 2.  

A.

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji i rozpoznanie polis greckiej 

na podstawie tekstu. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za identyfikacj  polis. 

Poprawna odpowied : 

Sparta 

B.

Tworzenie informacji Uzasadnienie odpowiedzi – podanie argumentu. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie jednego argumentu, w którym zwróci uwag  

na elementy charakterystyczne dla systemu politycznego Sparty wyst puj ce w tek cie 

Plutarcha. 

Uwaga: Zdaj cy otrzymuje punkt za cz  B pod warunkiem dobrej odpowiedzi w cz ci A 

zadania. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

W tek cie jest mowa o instytucjach politycznych charakterystycznych dla Sparty. 

Plutarch podaje, e w tej polis by o dwóch królów. 

W tek cie wspomina si  legendarnego prawodawc  sparta skiego Likurga. 

Zadanie 3.  

A.

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji z tekstu i podanie nazwy 

gatunku literackiego. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie terminu. 

Poprawna odpowied : 

tragedia 
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B.

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem terminów 

historycznych z zakresu kultury antycznej Grecji. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy uroczysto ci zwi zanej z kultem Dionizosa. 

 

Poprawna odpowied : 

Wielkie Dionizje lub okre lenia synonimiczne 

Zadanie 4.  

A.

Korzystanie z informacji 
Odczytanie informacji z tekstu  i podanie nazwy 

zwi zku miast-pa stw greckich. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy zwi zku. 

Poprawna odpowied : 

Ate ski Zwi zek Morski lub Zwi zek Morski, lub Zwi zek Ate ski, lub Zwi zek Delijski, 

lub Symmachia Delijska 

 

B.

Korzystanie z informacji Podanie przyczyny utworzenia zwi zku. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie przyczyny utworzenia zwi zku. 

Poprawna odpowied : 

budowa floty lub organizowanie obrony przed Persami 

 

C.

Tworzenie informacji 
Wyja nienie przyczyny zarzutów stawianych 

Peryklesowi. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie, w którym zwróci uwag  na fakt, e decyzja 

o wzniesieniu budowli publicznych ods ania a prawdziwy cel przeniesienia skarbca Zwi zku 

Morskiego do Aten – zagarni cie go przez Ateny. 

 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Decyzje podj te przez Peryklesa, dotycz ce rozbudowy Aten, przekre la y mo liwo  

pos ugiwania si  zr czn  wymówk  o bezpiecze stwie skarbca – jako celu przeniesienia 

go do Aten. 

Za pieni dze Zwi zku Morskiego budowano gmachy publiczne w Atenach, co zdradza o 

zamiary Peryklesa. 

Przeniesienie skarbca t umaczono dotychczas wzgl dami bezpiecze stwa, a teraz nie da o 

si  ukry  ch ci zagarni cia gromadzonych tam pieni dzy. 
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Zadanie 5.  

A.

Wiadomo ci i rozumienie 

Wykazanie si  znajomo ci  faktografii z zakresu 

historii staro ytnej – rozpoznanie pa stw 

staro ytnych, w których stosowano cytowane zbiory 

praw. 

0–2 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy ka dego pa stwa. 

Poprawne odpowiedzi: 

Babilon lub Babilonia oraz Rzym lub inne nazwy pa stwa, w którym do og oszenia Kodeksu 

Justyniana obowi zywa o Prawo XII tablic, np. republika rzymska, Cesarstwo Rzymskie, 

Cesarstwo Bizantyjskie 

 

B.

Tworzenie informacji 
Porównanie norm prawnych stosowanych w tych 

pa stwach i wskazanie podobie stwa. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za sformu owanie wniosku, w którym  zwróci uwag  

na podobie stwo lub surowo  kary. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

W Babilonie i w Rzymie stosowano bardzo surowe kary. 

W obu pa stwach za fa szywe zeznania karano mierci . 

Obie normy dotyczy y tego samego przest pstwa, fa szywych zezna . 

Zadanie 6.  

A.

Korzystanie z informacji 
Zidentyfikowanie wodza wyprawy na podstawie 

tekstu. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za rozpoznanie postaci. 

Poprawna odpowied : 

Hannibal 

 

B.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem wydarze  

z dziejów Rzymu. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie celu politycznego wyprawy. 

Poprawna odpowied : 

pokonanie Rzymu lub atak na Rzym 
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Zadanie 7.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem wydarze  

z dziejów Polski wczesnopiastowskiej. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wybranie w a ciwej odpowiedzi – wskazanie bezpo redniego 

skutku zjazdu gnie nie skiego. 

Poprawna odpowied : 

4. Pokój w Budziszynie 

Zadanie 8.  

Korzystanie z informacji 

Uporz dkowanie chronologiczne wydarze  

historycznych – wskazanie w podanym zestawie 

wydarzenia chronologicznie pierwszego (A) 

i ostatniego (B). 

0–2 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied . 

Poprawne odpowiedzi: 

A. Chrzest Chlodwiga I 

B. Spalenie Joanny d’Arc 

Zadanie 9.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  wydarze  i postaci 

z dziejów Polski w redniowieczu. 
0–4 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied  – podanie w adcy, za panowania 

którego mia o miejsce wymienione wydarzenie. 

Poprawne odpowiedzi: 

1. Boles aw II mia y lub Boles aw mia y, lub Boles aw Szczodry 

2. Boles aw III Krzywousty lub Boles aw Krzywousty 

3. Ludwik W gierski lub Ludwik Andegawe ski 

4. Kazimierz Jagiello czyk lub Kazimierz IV Jagiello czyk 

Zadanie 10.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem poj  

historycznych z zakresu gospodarki. 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied  – stwierdzenie poprawno ci u ycia 

poj  w podanych zdaniach. 

Poprawne odpowiedzi: 

1. prawda 

2. fa sz 

3. prawda 
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Zadanie 11.  

A.

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem poj  

z zakresu historii architektury. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie terminu. 

Poprawna odpowied : 

portal 

 

B.

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie cech charakterystycznych stylów 

architektonicznych na podstawie fotografii. 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka de poprawne przyporz dkowanie portalu do stylu 

architektonicznego. 

Poprawne odpowiedzi: 

1. barok 

2. romanizm (styl roma ski) 

3. gotyk 

Zadanie 12.  

A.

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji – rozpoznanie postaci 

na podstawie fragmentu kroniki. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za zidentyfikowanie postaci. 

Poprawna odpowied : 

Wierzynek lub Miko aj Wierzynek 

B.

Korzystanie z informacji Wyja nienie przyczyny decyzji gospodarza uczty. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie. 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Zdaj cy móg  zwróci  uwag , e intencj  Wierzynka by o publiczne podkre lenie, 

i  w Polsce w adza Kazimierza Wielkiego jest najwy sza, np.: 

Chcia  podkre li , e w Polsce Kazimierz Wielki jest dla poddanych wa niejszy 

od cesarza i innych w adców. 

Chcia  podkre li  rang  w adzy Kazimierza Wielkiego w Polsce, odda  mu cze . 

Podkre li  w adz  suwerenn  Kazimierza w Polsce. 
 

Zdaj cy móg  równie  napisa  o osobistych intencjach Wierzynka, np.: 

Chcia  w ten sposób wyrazi  szacunek dla swego króla. 

Chcia  podzi kowa  za opiek  i zaufanie oraz powierzone godno ci. 

Chcia  zjedna  sobie przychylno  Kazimierza Wielkiego. 
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Zdaj cy móg  równie  odwo a  si  do protoko u dyplomatycznego, np.: 

Kazimierz Wielki by  inicjatorem spotkania – gospodarzem Zjazdu. 

Zadanie 13.  

A.

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji z tekstu – wyja nienie 

metody chrystianizacji. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie metody chrystianizacji, któr  akceptowa  Pawe  

W odkowic. 

Poprawna odpowied : 

pokojowe lub bez u ycia przemocy, lub misyjne, lub oddzia ywanie s owem i modlitw  
 

B.

Tworzenie informacji 

Wyja nienie sugestii  zawartej w tek cie 

i uzasadnienie odpowiedzi poprzez wskazanie 

w a ciwego cytatu. 

0–2 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt, je eli w wyja nieniu napisa , e tekst sugeruje, i  Pomorze 

Gda skie powinno by  zwrócone pa stwu polskiemu oraz 1 punkt za wypisanie w a ciwego 

fragmentu z przytoczonego ród a. 

Uwaga: Punkt za cytat jest przyznawany pod warunkiem udzielenia prawid owego 

wyja nienia. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Autor uwa a , e Krzy acy powinni zwróci  Polsce Pomorze Gda skie, które bezprawnie 

przyw aszczyli. Mówi o tym tekst: „Gdy posiadanie rzeczy ukradzionej lub si  zdobytej 

jest wadliwe [...]. Z tego p ynie wniosek, e wszystkie rzeczy tak nabyte [...] musz  [...] 

by  zwrócone [...].” 

Pawe  W odkowic sugeruje, e spór Królestwa Polskiego z Zakonem Krzy ackim 

powinien by  rozstrzygni ty na korzy  Polski, gdy  zagarni cie Pomorza Gda skiego 

by o kradzie . Cytat: „Gdy posiadanie rzeczy ukradzionej lub si  zdobytej jest wadliwe, 

nie mog  takie rzeczy by  nabyte przez zasiedzenie lub przedawnienie [...].. Z tego p ynie 

wniosek, e wszystkie rzeczy tak nabyte [...] musz  [...] by  zwrócone [...].” 
 

Zadanie 14.  

A.

Korzystanie z informacji 
Odczytanie danych z wykresu i wskazanie 

odpowiedniego roku. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie roku, w którym liczba Polaków przyj tych do prawa 

miejskiego by a najwi ksza. 

Poprawna odpowied : 

1415 
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B.

Tworzenie informacji 

Sformu owanie wniosku dotycz cego zmian liczby 

przyj  Niemców do prawa miejskiego 

we wskazanym okresie na podstawie wykresu. 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawny wniosek. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Liczba przyj  Niemców do prawa miejskiego w Krakowie wykazuje w tym okresie 

tendencj  malej c . 

Liczba przyj  Niemców do prawa miejskiego w latach 1425–1455 zmniejszy a si . 

 

Zadanie 15.  

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji i zatytu owanie mapy. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawnie sformu owany pe ny tytu  mapy z uwzgl dnieniem 

tematyki, czasu i zasi gu terytorialnego. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Rozwój terytorialny Turcji od po owy XIV w. do ko ca XV w. 

Zmiany terytorialne Imperium Osma skiego w XIV–XV w. 

Ekspansja imperium ottoma skiego w latach 1355–1481 

Zadanie 16.  

A.

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji z tekstu – zidentyfikowanie 

postaci. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie imienia królowej. 

Poprawna odpowied : 

Bona lub Bona Sforza 

B.

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  faktografii z zakresu 

historii Polski Jagiellonów. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie imienia wraz z przydomkiem ma onka królowej 

Bony. 

Poprawna odpowied : 

Zygmunt Stary lub Zygmunt I Stary 

 

C.

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  faktografii z zakresu 

historii Polski Jagiellonów. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie pa stwa, z którego pochodzi a w adczyni. 
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Poprawna odpowied : 

4. z Ksi stwa Mediolanu 

 

Zadanie 17.  

A.

Korzystanie z informacji 
Odczytanie informacji z tekstu – podanie nazwy 

piechoty. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawne nazwanie rodzaju oddzia ów wojskowych. 

Poprawna odpowied : 

piechota wybraniecka 

B.

Korzystanie z informacji Umieszczenie faktu historycznego w czasie. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawne okre lenie czasu powstania piechoty wybranieckiej. 

Poprawna odpowied : 

XVI w. 

 

C.

Korzystanie z informacji Wyja nienie przyczyny opinii szlachty. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawn  odpowied , w której wyja ni przyczyn  niech ci 

szlachty do s u by w piechocie. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Kultywowanie tradycji rycerskich sk ania o szlacht  do s u by w je dzie. 

Szlachta by a przekonana, e s u ba w piechocie wiadczy o ni szym statusie spo ecznym. 

Prze wiadczenie, e walka pieszo jest mniej zaszczytna. 

 

Zadanie 18.  

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie kostiumów charakterystycznych dla 

okre lonych epok na podstawie rysunków. 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawnie dobran  par  postaci ubranych w stroje z tego 

samego okresu historycznego. 

Poprawne odpowiedzi: 

1. C, E 

2. D, F 

3. A, G 
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Zadanie 19.  

A.  

Korzystanie z informacji Umieszczenie opisanego wydarzenia w czasie. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podkre lenie w a ciwego wydarzenia. 

Poprawna odpowied : 

3. powstanie Chmielnickiego 
 

B.

Korzystanie z informacji 
Zidentyfikowanie postaci historycznej na podstawie 

informacji z tekstu. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie w adcy Polski. 

Poprawna odpowied : 

Micha  (Korybut) Wi niowiecki 

Zadanie 20.  

Korzystanie z informacji 
Wyszukanie w tek cie informacji dotycz cych 

instytucji o wiatowych. 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka dy poprawnie wype niony wiersz tabeli, czyli 1 punkt jest 

przyznawany za dwie informacje: prawid owe podanie instytucji o wiatowej i jej fundatora. 

Poprawne odpowiedzi: 

1. Akademia Krakowska – Kazimierz Wielki 

2. Akademia Wile ska lub Akademia i Uniwersytet Wile ski – Stefan Batory 

3. Szko a Rycerska lub Korpus Kadetów – Stanis aw August Poniatowski 

Zadanie 21.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  faktografii z zakresu 

historii ko ca XVIII i XIX wieku. 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied  – rozpoznanie poprawno ci zda  

dotycz cych historii utworów muzycznych zwi zanych z wydarzeniami historycznymi. 

Poprawne odpowiedzi: 

A. fa sz 

B. prawda 

C. fa sz 

Zadanie 22.  

A.

Korzystanie z informacji 
Zidentyfikowanie postaci na podstawie informacji 

z tekstu. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za rozpoznanie postaci. 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Historia – poziom podstawowy 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 12

 

Poprawne odpowiedzi:  

Napoleon I lub Napoleon I Bonaparte, lub Napoleon Bonaparte 

 

B.

Korzystanie z informacji 
Wyszukanie informacji w tek cie – wskazanie 

dokona  postaci. 
0–2 

Zdaj cy otrzymuje 2 punkty za podanie dwóch dokona  Napoleona I. 

Uwaga: Zdaj cy otrzymuje punkty za cz  B pod warunkiem dobrej odpowiedzi w cz ci A 

zadania. 

Poprawne odpowiedzi:  

upowszechnienie idei rewolucji francuskiej 

wprowadzenie Kodeksu Cywilnego 

wprowadzenie wolno ci osobistej dla ch opów 

rozpocz cie likwidacji feudalnej struktury spo ecznej 

doprowadzenie do hegemonii Francji w Europie 

 

Zadanie 23.  

A.

Korzystanie z informacji 
Dokonanie hierarchizacji faktów/zjawisk 

opisanych przez autora tekstu ród owego. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie najwa niejszej przyczyny upadku pa stwa, któr  

wskaza  autor tekstu. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

oboj tna postawa znacznej cz ci polskiego spo ecze stwa wobec zagro onej 

niepodleg o ci 

oboj tno  ch opów wobec walki o utrzymanie niepodleg o ci 

brak reform spo ecznych, które uczyni yby z ch opów równoprawnych obywateli 

zainteresowanych utrzymaniem niepodleg o ci 

 

B.  

Tworzenie informacji Podanie argumentów do wyja nienia tezy. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt, je eli zwróci uwag , e w zacytowanym fragmencie tekstu autor 

wyra nie wskazuje na wewn trzne, a nie zewn trzne przyczyny utraty niepodleg o ci. 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

W tek cie jest przedstawiony pogl d, e przyczyn  upadku dawnej Polski s  winy samych 

Polaków. 
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Zadanie 24.  

Korzystanie z informacji 

Uporz dkowanie chronologiczne wydarze  

historycznych – wskazanie w podanym zestawie 

wydarzenia chronologicznie pierwszego (A) 

i ostatniego (B). 

0–2 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied . 

Poprawne odpowiedzi: 

A. Pokój w Tyl y 

B. Pocz tek dzia alno ci Hakaty 

Zadanie 25.  

Tworzenie informacji 

Analiza ród a ikonograficznego i sformu owanie 

argumentów do wyja nienia tre ci rysunku 

satyrycznego. 

0–3 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy wydarze  przedstawionych na rysunku 

satyrycznym – Wiosna Ludów i 2 punkty za obja nienie dwóch elementów graficznych, np.: 

potwora, (w a [morskiego], hydry) jako symbolu rewolucji francuskiej/zagro enia 

rewolucj  

przera onych w adców Europy, st oczonych w ódeczce, która mo e zaton  

wzburzone morze, które symbolizuje ywio , czyli spo ecze stwo domagaj ce si  

swych praw 

czapk  frygijsk , która symbolizuje rewolucj  francusk . 

Uwaga: Zdaj cy nie otrzymuje punktów za obja nienie rysunku, gdy b dnie zidentyfikowa  

wydarzenie. 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Rysunek w satyryczny sposób przedstawia Wiosn  Ludów. Pokazuje przestraszonych 

w adców europejskich zgromadzonych w kruchej odzi, którzy mog  zosta  zatopieni 

przez rewolucj  – morskiego potwora.  

Rysunek przedstawia Wiosn  Ludów. Ukazuje przera onych monarchów w ódce, których 

mo e unicestwi  symbolizuj cy rewolucj  potwór w czapce (frygijskiej) z napisem 

„Liberté” (wolno ). 

Zadanie 26.  

Korzystanie z informacji 
Wyszukanie informacji z tablicy genealogicznej 

rodziny Magierów. 
0–4 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka de poprawne uzupe nienie tekstu. 

Poprawne odpowiedzi: 

A. Benedykt 

B. Tomasz 

C. Stanis aw August Poniatowski 

D. Miko aj I (Romanow) 
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Zadanie 27.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  faktografii z zakresu 

historii gospodarczej Polski w XIX wieku. 
0–2 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wypisanie nazwisk dwóch postaci zas u onych dla gospodarki 

ziem polskich. 

Poprawne odpowiedzi: 

Stanis aw Staszic i Ksawery Drucki-Lubecki 

Zadanie 28.  

Korzystanie z informacji 
Analiza róde  ikonograficznych i okre lenie miejsc 

wydarze  przedstawionych na obrazach. 
0–2 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied  – podanie nazw dwóch zaborów, 

w których rozegra y si  przedstawione na obrazach wydarzenia. 

Poprawne odpowiedzi: 

A. zabór rosyjski 

B. zabór austriacki 

Zadanie 29.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  faktografii z zakresu 

historii nauki i techniki. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podkre lenie poprawnej odpowiedzi – wskazanie osi gni cia 

cywilizacyjnego XVIII wieku. 

Poprawna odpowied : 

3. skonstruowanie pierwszej maszyny parowej 
 

Zadanie 30.  

Korzystanie z informacji 

Odczytanie danych z wykresu i podanie krajów, 

w których przemiany w gospodarce spowodowa y 

najwi ksze zmiany w strukturze zatrudnienia. 

0–3 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka dy prawid owo odczytany kraj. 

Poprawne odpowiedzi: 

A. Wielka Brytania 

B. Francja 

C. Stany Zjednoczone 

Zadanie 31.  

Tworzenie informacji 
Analiza danych statystycznych i ocena 

prawdziwo ci podanych zda . 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied . 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Historia – poziom podstawowy 

Klucz punktowania odpowiedzi 

 15

 

Poprawne odpowiedzi: 

A. fa sz 

B. prawda 

C. prawda 

Zadanie 32.  

A.

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji zawartych w tek cie – 

rozpoznanie organizacji mi dzynarodowej.  
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy organizacji, na forum której wyg osi  

przemówienie cesarz Etiopii. 

Poprawna odpowied : 

Liga Narodów 

B.

Wiadomo ci i rozumienie 

Wykazanie si  znajomo ci  i rozumieniem 

faktografii z zakresu historii konfliktów 

i kryzysów politycznych w latach 30. XX w.  

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy pa stwa, którego dzia ania opisano w tek cie. 

Poprawna odpowied : 

W ochy 

Zadanie 33.  

A.

Korzystanie z informacji 
Odczytanie informacji podanych w wierszu –

zidentyfikowanie postaci. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawne zidentyfikowanie postaci, do której zwraca si  autor 

wiersza. 

Poprawna odpowied : 

Rydz- mig y lub Edward Rydz- mig y, lub Naczelny Wódz we wrze niu 1939 r. 

 

B.

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji i okre lenie decyzji 

podj tej przez zidentyfikowan  posta . 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie informacji, e decyzj  poddan  os dowi w wierszu 

by o opuszczenie kraju przez Naczelnego Wodza we wrze niu 1939 roku. 
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Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Wyjazd do Rumunii i pozostawienie walcz cych o nierzy bez wsparcia. 

Przekroczenie granicy w Zaleszczykach i udanie si  na emigracj . 

Zadanie 34.  

Tworzenie informacji 
Sformu owanie argumentów do wyja nienia celu 

propagandowego ród a ikonograficznego. 
0–3 

Zdaj cy otrzymuje 3 punkty, je eli odpowied  zawiera wyja nienie tre ci propagandowej 

ród a uwzgl dniaj ce interpretacj  trzech elementów znaczków pocztowych: 

rysunków 

napisów 

daty. 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Rysunki, przedstawiaj c radosne powitanie o nierzy radzieckich przez miejscow  ludno , 

maj  potwierdza  teori  o wyzwole czym charakterze dzia a  Armii Czerwonej. 

Napisy sugeruj , e Armia Czerwona, która wkroczy a na obszary Ukrainy i Bia orusi, 

by dokona  scalenia ich z USRR i BSRR, chcia a wyzwoli  narody Bia orusi i Ukrainy, 

poniewa  Ukrai cy i Bia orusini byli dotychczas ciemi eni przez pa stwo polskie. 

Data (17.IX.1939) oznacza a dla strony radzieckiej przyst pienie do wyzwalania bratnich 

narodów. 

 

Zadanie 35.  

A.

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji ze ród a – 

zidentyfikowanie postaci. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwiska dowódcy 2. Korpusu Polskiego. 

Poprawna odpowied : 

Anders lub W adys aw Anders 

 

B.

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji z tekstu – podanie nazwy 

miejsca wydarze . 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za okre lenie nazwy miejsca wydarze . 

Poprawna odpowied : 

Monte Cassino lub benedykty ski klasztor na wzgórzu Cassino 
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Zadanie 36.  

A.  

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji – podanie kryptonimu akcji 

opisanej w tek cie. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawn  nazw . 

Poprawna odpowied : 

„Burza” 

 

B.

Korzystanie z informacji 
Podanie nazwiska postaci, która w a ciwie oceni a 

mo liwe nast pstwa akcji „Burza”. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawnie wskazane nazwisko. 

Poprawna odpowied : 

Sosnkowski lub Kazimierz Sosnkowski 

Zadanie 37.  

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie miejsca i czasu wydarzenia 

na podstawie analizy planu miasta. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawn  odpowied , która zawiera dwa elementy: nazw  

miasta i dat  roczn  wydarze . 

Poprawna odpowied : 

Pozna , 1956 r. 

Zadanie 38.  

Korzystanie z informacji 

Uporz dkowanie chronologiczne wydarze  

historycznych – wskazanie w podanym zestawie 

wydarzenia chronologicznie pierwszego (A) 

i ostatniego (B). 

0–2 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied . 

Poprawne odpowiedzi: 

A. Proces norymberski 

B. Zjednoczenie Niemiec 

Zadanie 39.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  faktografii z zakresu 

historii powszechnej w XX wieku.  
0–4 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied  – przyporz dkowanie pa stwa 

do wymienionego w tabeli wydarzenia/zjawiska z XX wieku. 
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Poprawne odpowiedzi: 

Rewolucja kulturalna – 2. Chiny 

Rewolucja lutowa – 3. Rosja 

Aksamitna rewolucja – 1. Czechos owacja 

Rewolucja go dzików – 4. Portugalia

Zadanie 40.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  twórczo ci 

wybitnych malarzy XX wieku.  
0–3 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za ka d  poprawn  odpowied  – przyporz dkowanie autora 

do jednego z zaprezentowanych obrazów. 

Poprawne odpowiedzi: 

A. 2. Pablo Picasso 

B. 4. Salvador Dali 

C. 1. Andy Warhol 
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Zadanie 1.  

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji z tekstów ród owych – 

rozpoznanie pa stw staro ytnych. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi – podanie nazw wszystkich pa stw, 

których dotycz  zamieszczone teksty ród owe. 

Poprawna odpowied : 

A. Egipt 

B. Persja 

C. Rzym 

 

Zadanie 2.  

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie charakterystycznych cech cywilizacji 

na podstawie ikonografii. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi – przyporz dkowanie monet 

do w a ciwego kr gu kulturowego. 

Poprawna odpowied :  

A. 4. moneta grecka 

B. 1. moneta rzymska 

C. 2. moneta arabska 

 

Zadanie 3.  

Wiadomo ci i rozumienie 
Wykazanie si  znajomo ci  faktografii z zakresu 

historii staro ytnej. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi – wybór bitew stoczonych 

w staro ytno ci, odpowiadaj cych wskazanym w poleceniach kryteriom. 

Poprawna odpowied : 

A. bitwa pod Maratonem 

B. bitwa pod Cherone  

C. bitwa pod Zam  

 

Zadanie 4.  

Korzystanie z informacji 
Wybieranie informacji z tablicy genealogicznej 

w celu dokonania identyfikacji postaci. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi – wpisanie obok podanych 

fragmentów biografii w a ciwych przedstawicieli dynastii umieszczonych na tablicy 

genealogicznej. 

Poprawna odpowied : 

A. Aleksander Newski  

B. Dymitr Do ski 

C. Wasyl (II) lepy 
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Zadanie 5.  

Tworzenie informacji 
Sformu owanie wniosków wynikaj cych 

z porównania danych statystycznych. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za dwa poprawne wnioski sformu owane zgodnie ze wskazanymi 

w poleceniach kryteriami; w cz ci A: uwzgl dnienie relacji mi dzy liczb  mieszka ców 

miast i procentowym udzia em w ich strukturze zawodowej osób zatrudnionych w rzemio le, 

a w cz ci B: relacji mi dzy liczb  mieszka ców miast i procentowym udzia em w ich 

strukturze zawodowej osób zatrudnionych w produkcji rolnej. 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

A.  

Im miasto mia o mniejsz  liczb  mieszka ców, tym mniejszy procent mieszka ców by  

zatrudniony w rzemio le. 

Procent osób zatrudnionych w rzemio le zmienia  si  wprost proporcjonalnie do liczby 

mieszka ców miast. 

B.  

Im miasto mia o mniejsz  liczb  mieszka ców, tym wi kszy procent mieszka ców by  

zatrudniony w produkcji rolnej. 

Procent osób zatrudnionych w produkcji rolnej zmienia  si  odwrotnie proporcjonalnie 

do liczby mieszka ców miast. 

 

Zadanie 6.  

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu 

gotyckiego w sztuce na podstawie ikonografii. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie fotografii przedstawiaj cej gotyckie stalle. 

Poprawna odpowied : 

Fotografia oznaczona liter  D. 

 

Zadanie 7.  

Korzystanie z informacji 
Umieszczenie wydarze  w czasie – rozpoznanie 

wydarze , które mia y miejsce w redniowieczu. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie dwóch faktów z historii redniowiecznej Anglii. 

Poprawna odpowied :  

Zwyci stwo wojsk Wilhelma Zdobywcy w bitwie pod Hastings i Powstanie parlamentu 

angielskiego 

 

Zadanie 8.  

A. 

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji zawartych w tytu ach 

monografii historycznej i podanie nazwy wojny. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za identyfikacj  wojny i podanie jej nazwy.  

Poprawna odpowied : 

wojna trzydziestoletnia 
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B. 

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji zawartych w tek cie – 

podanie nazwy kraju. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy kraju, który zosta  scharakteryzowany 

w tek cie. 

Poprawna odpowied : 

Czechy 

 

Zadanie 9.  

A. 

Korzystanie z informacji 

Umieszczenie wydarzenia w czasie – wskazanie, 

na podstawie informacji zawartych w ród ach, 

adresata listu napisanego najwcze niej. 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawnie wskazanego adresata listu.  

Poprawna odpowied : 

Fryderyk II Wielki lub Fryderyk Wielki 

 

B. 

Korzystanie z informacji 

Wyja nienie sformu owania u ytego w li cie przez 

Katarzyn  II, dotycz cego ugrupowa  politycznych 

w rewolucyjnej Francji. 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie sformu owania u ytego przez caryc  Katarzyn  II, 

dotycz cego dziejów rewolucji francuskiej. 

Poprawna odpowied : 

jakobini lub w adze rewolucyjnej Francji 

 

Zadanie 10.  

Wiadomo ci i rozumienie 

Wykazanie si  znajomo ci  faktografii 

i terminologii historycznej z zakresu dziejów 

Ko cio a katolickiego w XIX i XX wieku. 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie zdania fa szywego. 

Poprawna odpowied : 

Zdanie oznaczone 1 jest fa szywe. 

 

Zadanie 11.  

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji i zatytu owanie mapy. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawnie sformu owany pe ny tytu  mapy z uwzgl dnieniem 

tematyki, czasu i zasi gu terytorialnego. 
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Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Dzia ania partyzanckie w czasie powstania styczniowego w latach 1863–1864 na terenie 

Królestwa Polskiego i ziem wcielonych do Rosji 

Dzia ania zbrojne w czasie powstania styczniowego w latach 1863–1864 na obszarze 

Królestwa Polskiego i ziem zabranych 

Powstanie styczniowe na terenie zaboru rosyjskiego w latach 1863–1864 

 

Zadanie 12.  

Tworzenie informacji 
Uzasadnienie tezy – sformu owanie 

argumentów. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za sformu owanie dwóch argumentów odnosz cych si  do tre ci 

fotografii, które potwierdzaj  podany w poleceniu czas jej wykonania. 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

napisy w dwóch j zykach (na przystanku i na szyldzie) – po rosyjsku i po polsku, 

wykonano zgodnie z obowi zuj cymi wtedy rozporz dzeniami 

stroje charakterystyczne dla tego okresu 

tramwaje konne 

latarnie gazowe 

zdobnictwo (latarnia, przystanek) 

 

Zadanie 13.  

A. 

Korzystanie z informacji 
Odczytanie danych z wykresu dotycz cych 

tempa zmian imigracji do USA. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie dwóch lat z wykresu, w których imigracja 

do Stanów Zjednoczonych by a najni sza. 

Poprawna odpowied : 

1861 i 1862 r. 

 

B. 

Wiadomo ci i rozumienie 
Podanie politycznej przyczyny zmniejszaj cej 

si  imigracji. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za podanie wydarzenia politycznego, które by o przyczyn  spadku 

nap ywu ludno ci do Stanów Zjednoczonych. 

Poprawna odpowied : 

wojna secesyjna lub pocz tek wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, lub wojna mi dzy 

stanami Pó nocy i Po udnia 
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Zadanie 14.  

A. 

Korzystanie z informacji 

Odczytanie informacji, uogólnienie ich 

i umieszczenie opisanego w tek cie wydarzenia 

w czasie i w przestrzeni. 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za dwa elementy: poprawne podanie nazwy bitwy i jej dat  

roczn . 

Poprawna odpowied : 

Nazwa: zdaj cy mo e u y  nast puj cych sformu owa : bitwa warszawska lub bitwa pod 

Radzyminem, lub bitwa o Warszaw , lub bitwa pod Warszaw , lub cud nad Wis   

Data roczna: 1920 r. 

B.  

Tworzenie informacji 

Wyja nienie oceny znaczenia ideologicznego 

dwóch bitew wymienionych w tek cie dokonanej 

przez Aleksandr  Pi sudsk . 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wyja nienie, w którym zwróci uwag  na fakt, e obie bitwy 

uchroni y cywilizacj  europejsk  przed zag ad  (katastrof ). 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Zwyci stwo Polaków w bitwie warszawskiej uchroni o Europ  przed rewolucj  

bolszewick , a pokonanie Turków pod Wiedniem ocali o chrze cija stwo europejskie. 

Cywilizacja chrze cija skiej Europy ocala a dzi ki pokonaniu Turków – muzu manów 

pod Wiedniem w1683 r. i bolszewików pod Warszaw  w 1920 r. 

 

Zadanie 15. 

A. 

Korzystanie z informacji 

Odczytanie informacji, uogólnienie ich 

i umieszczenie opisanego w wierszu wydarzenia 

w czasie i w przestrzeni. 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za dwa elementy: poprawne podanie nazwy pa stwa, w którym 

rozegra y si  opisane wydarzenia, i dat  roczn  tych wydarze . 

Poprawna odpowied : 

W gry i 1956 rok 

B. 

Wiadomo ci i rozumienie 

Wykazanie si  znajomo ci  faktografii z zakresu 

historii XIX wieku i dzia alno ci wybitnych 

Polaków.  

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za rozpoznanie i wypisanie dwóch wydarze , w których 

uczestniczy  Józef Bem. 

Poprawna odpowied : 

powstanie listopadowe i Wiosna Ludów  
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Zadanie 16.  

Korzystanie z informacji 
Wyszukanie informacji i wskazanie ró nic 

w technice uprawy roli w Grecji i Egipcie.  
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt je li, porównuj c kolejne etapy prac polowych opisanych przez 

Herodota i Hezjoda, zwróci uwag  na dwa ró ne sposoby uprawy stosowane w Egipcie  

i w Grecji. 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

W Egipcie nie by o potrzebne spulchnianie ziemi przed zasiewem, a w Grecji by o 

to konieczne. W Egipcie nie wykorzystywano narz dzi do przykrywania ziarna ziemi  

(wystarczy o wpu ci  na pole zwierz ta), a w Grecji nale a o u y  grabi do wykonania tej 

czynno ci. 

 

Zadanie 17.  

Korzystanie z informacji 

Porównanie informacji ród owych i wskazanie 

przyczyny ró nic w technice uprawy roli 

w staro ytnej Grecji i w Egipcie. 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt, je eli dostrze e zwi zki mi dzy warunkami naturalnymi 

i rozwojem cywilizacji; zdaj cy powinien stwierdzi , e najwa niejsz  przyczyn  ró nic by y 

odmienne warunki geograficzne (naturalne) tych terenów. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Ró nice wynikaj  z odmiennych warunków – w Egipcie teren mia  charakter nizinny,  

a w Grecji górzysty. 

W Egipcie ziemia by a spulchniona w wyniku wylewów Nilu, a w Grecji gleba by a 

wysuszona i kamienista. 

W Grecji nie by o wielkiej rzeki, która swoimi wylewami nawadnia aby i spulchnia a 

gleb , jak to czyni  Nil w Egipcie. 

 

Zadanie 18.  

Korzystanie z informacji 
Wyja nienie przyczyny zjawiska na podstawie 

informacji zawartych w tek cie. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawn  odpowied , która zawiera dwa elementy: 

wyja nienie przyczyny demonta u statku i wyja nienie sposobu zmniejszania strat przez 

eglarzy. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Przyczyn  demonta u statku by a niemo no  eglugi w gór  rzeki. Zmniejszano straty 

sprzedaj c drewno i trzcin , z których statek by  wykonany. 

Przyczyn  demonta u statku by a niemo no  eglugi pod pr d. Zmniejszano straty 

sprzedaj c trzcin  i szpongi, z których statek by  wykonany. 
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Zadanie 19.  

Korzystanie z informacji 

Wyszukanie informacji – podanie nazwy 

przywileju i wyja nienie konsekwencji jego 

nadania. 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawn  odpowied , która zawiera dwa elementy: nazw  aktu 

prawnego i wyja nienie. 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Nazwa: Prawo sk adu 

Wyja nienie: Przywilej dawa  pierwsze stwo miejscowym rzemie lnikom i mieszka com 

Krakowa w zaopatrzeniu si  w przywo one surowce i wyroby. 

 

Zadanie 20.  

Tworzenie informacji 
Sformu owanie oceny wp ywu decyzji cechu 

na produkcj  sukiennicz  i uzasadnienie oceny. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawne sformu owanie dwóch elementów odpowiedzi: ocen  

i jej uzasadnienie. 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Ocena: Decyzje cechu wp ywa y negatywnie i hamuj co na produkcj  sukiennicz  

Uzasadnienie: Decyzje te ogranicza y produkcj  i likwidowa y konkurencj . 

 

Zadanie 21.  

Tworzenie informacji 
Zestawienie informacji z tekstu i sformu owanie 

wniosku dotycz cego ró nych nast pstw inflacji. 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za poprawne sformu owanie wniosku, w którym zauwa y 

ró norodny wp yw zjawiska ekonomicznego na sytuacj  obywateli, poniewa  inflacja 

jednych rujnowa a, a innym przysparza a korzy ci materialnych. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Osadnik zyska , gdy  zwróci  bankowi d ug w gotówce pozbawionej warto ci. W o cianin 

straci , gdy  suma, któr  uzyska  za sprzeda  inwentarza nie mia a ju  wcze niejszej 

warto ci. 

Inflacja mia a ró ny wp yw na sytuacj  materialn  obywateli – jedni bankrutowali, a inni 

bogacili si . 

 

Zadanie 22.  

Tworzenie informacji 

Analiza mapy oraz umieszczonych na niej 

danych statystycznych i ocena prawdziwo ci 

sformu owanych wniosków. 

0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie zdania fa szywego. 

Poprawna odpowied : 

Zdanie oznaczone 2 jest fa szywe. 
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Zadanie 23.  

Korzystanie z informacji Interpretacja tre ci rysunku. 0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt, je eli zauwa y, e podstaw  przemian gospodarczych by y 

wskazania zawarte w Dzie ach przywódcy radzieckiego komunizmu – Józefa Stalina. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

Fundamentem industrializacji i unowocze nienia rolnictwa s  wytyczne zawarte 

w Dzie ach Stalina. 

My li i wskazówki Stalina by y podstaw  industrializacji, mechanizacji rolnictwa, 

rozwoju gospodarki morskiej i przemys u wydobywczego. 

 

Zadanie 24.  

Korzystanie z informacji 
Wyja nienie wp ywu decyzji II Zjazdu PZPR 

na gospodark . 
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt, je li poprawnie zanalizowa  wykres oraz poda  autora decyzji. 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

W latach 1950–1956 udzia  akumulacji w dochodzie narodowym najpierw rós  (do 1953 

roku), a pó niej mala . Decyzje w tej sprawie podejmowa y w adze PZPR. 

 

Zadanie 25.  

Tworzenie informacji 
Ocena efektów Planu 6-letniego i podanie czynników, 

które mia y wp yw na jego wyniki.  
0–1 

Zdaj cy otrzymuje 1 punkt, je li w odpowiedzi uwzgl dni  dwa elementy: sformu owa  ocen  

i poda  dwa czynniki maj ce wp yw na brak oczekiwanych rezultatów zmian, o których 

zdecydowano na II Zje dzie PZPR. 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi:  

Ocena: Decyzje podj te w 1954 r. nie przynios y oczekiwanych rezultatów. 

Czynniki: scentralizowany sposób zarz dzania gospodark  i nieefektywno  

gospodarowania 

Ocena: Wyniki realizacji Planu 6-letniego wskazuj , e nie osi gni to zak adanego 

wzrostu wska ników rozwoju gospodarczego. 

Czynniki: biurokracja i podporz dkowanie gospodarki celom politycznym, a nie 

potrzebom rynkowym 

Ocena: Tempo wzrostu wska ników by o ni sze ni  zak adano. 

Czynniki: brak post pu w technologii i s aba organizacja pracy 
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Zadanie 26.  

I. Wiadomo ci i rozumienie 

II. Korzystanie z informacji 

III. Tworzenie informacji 

Pisanie w asnego tekstu na podany temat. 

0–20 

Ocenianie zadania rozszerzonej odpowiedzi z historii polega na przyporz dkowaniu 

wypracowania do jednego z czterech poziomów: 

 

Poziom I: zdaj cy przedstawi  niektóre fakty i poj cia zwi zane z postawionym 

problemem/tematem; umie ci  wydarzenia w czasie i w przestrzeni (na tym poziomie 

oczekuje si  od zdaj cego podania podstawowych faktów wiadcz cych o zrozumieniu 

tematu oraz wskazania zwi zków pomi dzy nimi). 

 

Poziom II: zdaj cy wykorzysta  posiadan  wiedz  do opisania problemu/tematu; wykaza  

si  prostymi operacjami my lenia historycznego (na tym poziomie oczekuje si  

od zdaj cego nie tylko poszerzenia faktografii, ale równie  wykazania si  umiej tno ci  

porz dkowania informacji i wskazywania zwi zków przyczynowo-skutkowych mi dzy 

nimi). 

 

Poziom III: zdaj cy zaprezentowa  problem/temat w syntetycznej formie i wykaza  si  

pog bionym rozumowaniem historycznym (na tym poziomie oczekuje si  od zdaj cego 

przedstawienia z o ono ci zjawisk i procesów historycznych; analizy z uwzgl dnieniem 

takich operacji my lenia historycznego, jak np. selekcja i hierarchizacja faktów, 

synchronizacja (i diachronizacja), czy umieszczanie w szerokim kontek cie). 

 

Poziom IV: zdaj cy wszechstronnie przedstawi  problem/temat, wykaza  si  znajomo ci  

historiografii oraz podj  prób  oceny (na tym poziomie oczekuje si  od zdaj cego 

pog bionej analizy, prezentacji w asnych refleksji i wniosków, a tak e odwo ania 

do ró nych róde  informacji). 

 

Istotne znaczenie ma poprawno  wszystkich informacji podanych przez zdaj cego 

w wypracowaniu. B dy merytoryczne i zamieszczanie w pracy informacji niezwi zanych 

z tematem wp ywaj  na obni enie punktacji. Wypracowanie, które nie spe nia wymogów 

Poziomu I, jest oceniane na 0 punktów. Przy przyznawaniu punktów na okre lonym poziomie 

egzaminator uwzgl dnia równie  poprawno  j zykow  i stylistyczn  oraz estetyk  pracy. 

 

Zdaj cy otrzymuje maksymalnie 20 punktów, je eli napisa  logiczn  i spójn  wypowied , 

poprawn  pod wzgl dem merytorycznym i j zykowym.  

Maturzysta powinien wykaza  si  znajomo ci  faktów historycznych oraz nast puj cymi 

umiej tno ciami przedmiotowymi: 

pisanie tekstu na temat 

w a ciwy dobór informacji 

dokonanie selekcji informacji 

logiczne my lenie 

syntetyzowanie i wyci ganie wniosków oraz ich formu owanie 

wyra anie w asnego stanowiska 

powo ywanie si  na opinie historyków i przytaczanie tych opinii 

w a ciwe dobieranie i warto ciowanie argumentów uzasadniaj cych stanowisko 

w asne i/lub cudze. 
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Maturzysta powinien wykaza  si  równie  kompetencjami j zykowymi, a wi c 

umiej tno ci  komunikatywnego przekazywania my li i pos ugiwania si  poprawnym 

j zykiem. Wypowied  pisemna powinna by  zatem: 

spójna, logicznie uporz dkowana 

poprawna pod wzgl dem kompozycyjnym 

poprawna pod wzgl dem j zykowym i stylistycznym. 

 

Temat I 

Scharakteryzuj przemiany w gospodarce Europy w XVI–XVII w. 

 

I poziom (1–5 punktów) 

Zdaj cy poprawnie umie ci  temat w czasie i w przestrzeni. Poda  jedynie kilka informacji 

wiadcz cych o tym, e zrozumia  temat, np. nap yw z ota z Ameryki do Europy, rozwój 

gospodarki folwarczno-pa szczy nianej. Poda  kilka, niekoniecznie uporz dkowanych 

przyk adów przyczyn i nast pstw omawianego procesu, np. nast pstwa zmiany przebiegu 

szlaków komunikacyjnych i handlowych. 

 

II poziom (6–10 punktów) 

Zdaj cy poszerzy  uj cie tematu w warstwie faktograficznej; przedstawi  informacje, 

np. o rozwoju banków, spó ek akcyjnych, gie dy, kompanii handlowych. Wykaza  si  

rozumieniem terminologii historycznej, potrzebnej do odpowiedniej prezentacji tematu, 

np. manufaktura, no yce cen, dualizm w rozwoju gospodarczym Europy, merkantylizm. 

Wykaza  si  rozumowaniem historycznym – poda  niektóre przyczyny i skutki omawianego 

procesu, np. wp yw przemian gospodarczych na rozwój miast. 

 

III poziom (11–15 punków) 

Zdaj cy dokona  trafnej selekcji faktów. Temat przedstawi  w uj ciu dynamicznym. Odniós  

si  do kontekstu mi dzynarodowego (rywalizacja o kolonie). Ukaza , jaki wp yw 

na gospodark  mia y wydarzenia polityczne (wojny w XVII wieku, np. wojna 30-letnia, potop 

szwedzki), a tak e mentalno  spo ecze stwa ukszta towana m. in. przez religi . Wykaza  si  

znajomo ci  dokona  takich postaci, jak np. Jean Baptiste Colbert. 

 

IV poziom (16–20 punktów) 

Zdaj cy w pe ni scharakteryzowa  problem, egzemplifikuj c swój wywód starannie dobran  

faktografi . Wskaza , jaki wp yw na dalszy rozwój gospodarczy Europy mia y przemiany, 

które dokona y si  w tym okresie. Oceni  problem i odwo a  si  do historiografii, np. prac 

Antoniego M czaka, Jerzego Topolskiego. 

 

 

Temat II 

Scharakteryzuj sytuacj  gospodarcz  na ziemiach polskich w latach 1815–1914. 

 

I poziom (1–5 punktów) 

Zdaj cy poprawnie umie ci  temat w czasie i w przestrzeni. Poda  jedynie kilka informacji 

wiadcz cych o tym, e zrozumia  temat, np. reforma agrarna, powstanie Okr gu ódzkiego. 

Poda  kilka, niekoniecznie uporz dkowanych przyk adów przyczyn i nast pstw omawianego 

procesu, np. nast pstwa uw aszczenia ch opów i rewolucji przemys owej. 
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II poziom (6–10 punktów) 

Zdaj cy poszerzy  uj cie tematu w warstwie faktograficznej; w porz dku chronologicznym 

lub problemowo przedstawi  informacje, np. rozwój przemys u w Królestwie Polskim. 

Wykaza  si  znajomo ci  poj  i terminów potrzebnych do odpowiedniej prezentacji tematu, 

np. emigracja zarobkowa, urbanizacja, serwituty, Kolej Warszawsko-Wiede ska, Zag bie 

D browskie, Staropolski Okr g Przemys owy. 

 

III poziom (11–15 punktów) 

Zdaj cy wykaza  si  trafn  selekcj  faktów. Zaprezentowa  temat w uj ciu dynamicznym. 

Wyja ni  przyczyny nierównomiernego rozwoju ziem polskich. Wyt umaczy  nast pstwa 

funkcjonowania ich w organizmach gospodarczych pa stw zaborczych. Wykaza  si  

znajomo ci  dokona  takich postaci, jak np. Stanis aw Staszic, Ksawery Drucki-Lubecki, 

Hipolit Cegielski. 

 

IV poziom (16–20 punktów) 

Zdaj cy w pe ni scharakteryzowa  przemiany gospodarcze, które dokona y si  na ziemiach 

polskich w omawianym okresie, egzemplifikuj c swój wywód starannie dobran  faktografi . 

Dostrzeg  podobie stwa i ró nice w rozwoju gospodarki w trzech zaborach oraz wp yw 

przemian gospodarczych na ziemiach polskich w XIX wieku na funkcjonowanie gospodarki 

niepodleg ej Polski. Sformu owa  wnioski, odniós  si  do ocen historiografii, np. prac Stefana 

Kieniewicza, Witolda Kuli i dokona  w asnej oceny. 
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