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Cz  I 

 

Zadanie 1. (0–1) 

Obszar standardów Opis wymaga  

Tworzenie informacji Interpretacja elementów przekazu ikonograficznego (III 3 P) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Na reliefie posta  faraona zosta a przedstawiona (znajduje si ) w centrum. 

W adca wyst puje w otoczeniu bóstw, jest pod opiek  bogów. 

Posta  w adcy jest tej samej wielko ci co bóstwa. 

W adca jest koronowany przez bóstwa. 
 

1 p. – za wyja nienie z uwzgl dnieniem dwóch elementów 

0 p. – za wyja nienie z uwzgl dnieniem jednego elementu lub za b dn  interpretacj  

elementów reliefu 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uporz dkowanie chronologiczne wydarze  historycznych 

ze staro ytno ci (II 1 P) 

 

Poprawna odpowied : 
Fragment oznaczony 3 – A 
Fragment oznaczony 1 – B 
 

1 p. – za wskazanie dwóch wydarze  wg podanego kryterium 
0 p. – za wskazanie jednego wydarzenia wg podanego kryterium 

 

Zadanie 3. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji z tekstu – rozpoznanie dokumentu 

(II 5) 

 

Poprawna odpowied : 

edykt mediola ski (edykt tolerancyjny dla chrze cijan) 
 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy dokumentu 

 

Zadanie 4. (0–1) 

Tworzenie informacji Ocena wydarzenia przedstawionego w tek cie i uzasadnienie 

odpowiedzi (III 2, III 3 P) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Takie zachowanie Boles awa, brak nale ytego dla w adcy szacunku, podwa a o autorytet 

w adcy ruskiego. Osadzony na tronie ksi  uzyska  w adz  dzi ki obcej interwencji, a jego 

patron okaza  mu lekcewa enie, publicznie i ostentacyjnie o mieszy  (poni y ) go. 
 

1 p. – za dokonanie prawid owej oceny i uzasadnienie odpowiedzi 
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Zadanie 5. (0–2) 

A. (0–1) 

Korzystanie z informacji Analiza danych statystycznych – odczytanie zmian 

zachodz cych w gospodarce (II 4 P) 

 

Poprawna odpowied : 
Najwi cej lokacji miast w XIII w. by o w dobrach monarszych (ksi cych, królewskich). 
 

1 p. – za wskazanie w a ciwej kategorii dóbr 
 

B. (0–1) 

Tworzenie informacji Wyja nienie zjawiska zilustrowanego danymi statystycznymi 

(III 2, III 3 P) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Nie, we wskazanym okresie nast powa y zmiany. 

W XIV w. najliczniejsze by y wci  lokacje w dobrach monarszych, ale w XV w. lokacji 

rycerskich by o ju  ponad dwukrotnie wi cej ni  monarszych. 

W XIV–XV w. spada a liczba lokowanych miast w dobrach panuj cego. 
 

1 p. – za prawid ow  ocen  zjawiska i uzasadnienie 

Uwaga: Je li zdaj cy nie dokona  oceny lub le oceni  zjawisko, to nie otrzyma  punktu. 

 

Zadanie 6. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyja nienie zjawiska historycznego (II 2 R) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Sytuacja wymaga a podkre lenia autorytetu Ko cio a i soboru. Dzia ania mia y s u y  

przezwyci eniu schizmy, aby zapobiec rozpadowi Ko cio a. 

Celem podj tych dzia a  by o przezwyci enie Wielkiej Schizmy Zachodniej 

i uzyskanie decyduj cego wp ywu na losy Ko cio a, aby zapobiec kolejnym kryzysom 

w Ko ciele. 
 

1 p. – za wyja nienie z okre leniem celu dzia a  podj tych przez sobór 

 

Zadanie 7. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wskazanie charakterystycznych cech stylu architektonicznego 

(II 6 P) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

budowla na planie centralnym 

przykrycie budowli w postaci kopu y na b bnie (pó okr g a kopu a) 

b ben to (o mioboczny) graniastos up z kolistymi oknami 

prosta kompozycja (bry y geometryczne: korpus – sze cian, b ben – graniastos up, 

wyd u ona kopu a i walcowata latarnia) 
 

1 p. – za odpowied  z podaniem dwóch elementów 
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Zadanie 8. (0–2) 

A. (0-1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faktografii zwi zanej z dziejami polskiej 

reformacji i kontrreformacji (I 7 P) 
 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

luteranie 

kalwini 

arianie (bracia polscy) 

bracia czescy 
 

1 p. – za podanie nazw dwóch wyzna  chrze cija skich 

 

B. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyja nienie mechanizmów politycznych (przyczyn decyzji 

podj tych przez króla) (II 2 R) 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Nadania królewskie by y g ówn  drog  awansu ekonomicznego i spo ecznego. Król 

Zygmunt III, pomijaj c dysydentów przy rozdawnictwie urz dów i dóbr, wspó dzia a  

z Ko cio em katolickim w polityce kontrreformacji. Liczni dysydenci byli sk onni wyrzec 

si  swych przekona  religijnych, by odzyska  mo liwo ci tego awansu. 
 

1 p. – za wyja nienie z uwzgl dnieniem informacji o pozbawieniu (odsuni ciu) 

innowierców od awansu 
 

Zadanie 9. (0–1) 

Tworzenie informacji Sformu owanie stanowiska i jego uzasadnienie (III 2, III 3 P) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Zobowi zania nie zosta y dotrzymane. Chocia  caryca Katarzyna uroczy cie gwarantowa a 

Rzeczypospolitej integralno  terytorialn  i zrzeka a si  w traktacie z 1773 r. wszelkich 

pretensji terytorialnych wobec Rzeczypospolitej, to nast pi y kolejne dwa rozbiory. Sta y 

one z zobowi zaniami z 1773 r. w jaskrawej sprzeczno ci. 
 

1 p. – za dokonanie prawid owego rozstrzygni cia i uzasadnienie swojego stanowiska 

 

Zadanie 10. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji przedstawionych na mapie (II 5 P) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Wyprawa cesarza Napoleona (I) na Moskw  (Rosj ) w roku 1812 

Wojna Napoleona (I) z Rosj  w 1812 roku 
 

1 p. – za podanie poprawnego tytu u mapy z uwzgl dnieniem tematu, czasu i przestrzeni 
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Zadanie 11. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji zawartych w tek cie – identyfikacja 

postaci i znajomo  jej dokona  (II 5 P) 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Maria Sk odowska-Curie, uhonorowana Nagrod  Nobla (dwa razy: w 1903 r. i 1911 r., oraz 

w dwóch ró nych dziedzinach nauk przyrodniczych: za badania nad zjawiskiem 

promieniotwórczo ci i za wydzielenie czystego radu). 
 

1 p. – za podanie imienia i nazwiska oraz wzmiank  o Nagrodzie Nobla 

 

Zadanie 12. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyszukanie argumentów zawartych w tek cie (II 7 P) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Kolej przyspiesza a integracj  ekonomiczn  obszaru Niemiec. 

Kolej u atwia a transfer do Niemiec zaawansowanej technologii oraz nowoczesnych 

rozwi za  organizacyjnych. 

Kolej stymulowa a rozwój niemieckiej in ynierii. 

Kolej sprzyja a wykorzystaniu miejscowych zasobów surowcowych. 
 

1 p. – za podanie trzech argumentów 
 
 

 

Zadanie 13. (0–1) 

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji zawartych w tek cie – identyfikacja 

wydarzenia (II 5 P) 

 

Przyk ady poprawnej odpowiedzi: 

rabacja galicyjska, 1846 r. 
 

1 p. – za rozpoznanie wydarzenia: podanie jego nazwy i daty rocznej 

 

Zadanie 14. (0–1) 

Korzystanie z informacji 

Tworzenie informacji 

Analiza ród a ikonograficznego – okre lenie czasu 

opublikowania reklamy i uzasadnienie odpowiedzi  

(II 1 i III 3 P) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

2. (mi dzywojennego) 

Model reklamowanego samochodu, produkowanego przed II wojn  wiatow , zosta  

umieszczony na konturze Polski w granicach z okresu mi dzywojennego. 

Plakat reklamowy pochodzi z okresu mi dzywojennego. Rysunek reklamowanego 

samochodu umieszczono na mapie II Rzeczypospolitej. 
 

1 p. – za wskazanie w a ciwego okresu historycznego i poprawne uzasadnienie 
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Zadanie 15. (0–2) 

Tworzenie informacji Krytyczna analiza i ocena dokonanej przez autora rysunku 

interpretacji wydarze  (III 2 R) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Rysunek jest komentarzem do ameryka skiej idei powo ania do ycia organizacji 

mi dzynarodowej, która mia a czuwa  nad pokojem wiatowym. Autor rysunku 

o miesza polityk  prezydenta Wilsona, zestawiaj c ma ego go bka pokoju z grubym 

konarem drzewa oliwnego, który symbolizuje Lig  Narodów Idee stworzenia systemu 

bezpiecze stwa zbiorowego i utrzymania pokoju na wiecie by y nierealne. 

Autor rysunku podwa a mo liwo  spe nienia idei Ligi Narodów, organizacji 

mi dzynarodowej, której inicjatorem by  Wilson. Liga Narodów zosta a przedstawiona 

jako ga zka oliwna. Go b – symbol pokoju, nie jest w stanie ud wign  ga zki 

oliwnej; oznacza to, e idee zaprowadzenia i utrzymania pokoju na wiecie, 

s  niemo liwe do zrealizowania. 
 

2 p. – za okre lenie wymowy rysunku (1 p.) i odniesienie do elementów rysunku (1 p.) 

1 p. – za okre lenie wymowy rysunku bez odniesienia do rysunku 

Uwaga: Odpowied , która zawiera a elementy wiadcz ce o niezrozumieniu zagadnienia 

by a oceniana na 0 p. 

 

Zadanie 16. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyja nienie przyczyn postawy gen. Andersa (II 2 P)

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

W warunkach panuj cego w ZSRR systemu totalitarnego masowa ucieczka 

kilkutysi cznej grupy oficerów do Mand urii, a wi c przez ca e terytorium ZSRR, by a – 

zdaniem gen. Andersa – niemo liwa. 

Gen. Anders, jako by y wi zie , zna  rozbudowany aparat bezpiecze stwa i system 

zabezpiecze  w wi zieniach radzieckich, które czyni y ucieczki z wi zie  i agrów 

prawie niemo liwymi. 

Ucieczki z wi zie  i agrów by y prawie niemo liwe nie tylko z powodu systemu 

zabezpiecze , ale tak e ze wzgl du na .warunki rodowiska geograficznego: ogromne 

odleg o ci i niesprzyjaj cy klimat. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie z uwzgl dnieniem informacji o systemie politycznym ZSRR 

lub informacji o warunkach rodowiska geograficznego 

 

Zadanie 17. (0–1) 

Korzystanie z informacji Usytuowanie w przestrzeni i w czasie wydarzenia 

zilustrowanego na planie (II 1 P)

 

Poprawna odpowied : 

Gda sk, rok 1970 
 

1 p. – za podanie nazwy miasta i daty rocznej wydarze  
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Cz  II 
 

Zadanie 18. (0–1) 

Korzystanie z informacji Interpretacja ród a ikonograficznego (II 1 R) 

 

Poprawna odpowied : 

chrystianizacja nowych obszarów 
 

1 p. – za prawid owe okre lenie celu cywilizacyjnego wyprawy Krzysztofa Kolumba 

 

Zadanie 19. (0–1) 

Tworzenie informacji Krytyczna analiza danych statystycznych – ocena 

prawdziwo ci sformu owanych zda  (III 2 P)

 

Poprawna odpowied : 

Zdania 2 i 3 s  prawdziwe. 
 

1 p. – za wskazanie dwóch zda  prawdziwych 
 

Uwaga: Je li zdaj cy 4 lub 3 razy wpisa  odpowied  prawda, to nie otrzyma  punktu. 

 

Zadanie 20. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyja nienie koncepcji politycznej (II 2 R) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 
Autor listu, kwestionuj c si /autorytet króla portugalskiego, postuluje podporz dkowanie 
ca o ci Indii królowi Hiszpanii (po czenie Indii Portugalskich z dotychczasowymi 
posiad o ciami króla Hiszpanii). 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie 
 

Zadanie 21. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji z tekstu – wskazanie argumentów 

autora tekstu (II 7 P) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

ma a sprawno  bojowa mieszka ców Indii 

rozbicie polityczne Indii 

konflikty mi dzy w adcami hinduskimi (wa nie i rywalizacja) 

os abienie b d ce wynikiem sk ócenia w adców hinduskich 

przychylno  tylko niektórych/nielicznych w adców hinduskich dla Europejczyków 
 

1 p. – za podanie dwóch czynników 
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Zadanie 22. (0–2) 

Korzystanie z informacji  Wyja nienie uwarunkowa  stanowiska autora róde  (cesarza)  

(II 2 R) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

poczucie wy szo ci cywilizacyjnej/kulturowej (moralnej, duchowej, intelektualnej) 

odr bno , odmienno  kulturowa 

obawa przed „nowinkami” (przed mo liwym wp ywem cywilizacji zachodniej 

na doskona y porz dek/gro ba zaburzenia istniej cego, a – wg cesarza – doskona ego, 

porz dku) 

obawa przed ekspansj  Brytyjczyków 
 

2 p. – za wyja nienie z podaniem dwóch czynników 
1 p. – za wyja nienie z podaniem jednego czynnika 
0 p. – za b dn  interpretacj  (odczytanie) róde  
 
Zadanie 23. (0–2) 

Korzystanie z informacji Wyja nienie przyczyn postawy Brytyjczyków (II 2 R) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Brytyjczycy mieli do zaoferowania wyroby ze swoich manufaktur i fabryk, a Chiny by y 

potencjalnie olbrzymim rynkiem zbytu. Brytyjczycy byli zainteresowani sprowadzaniem 

z Chin herbaty, jedwabiu, porcelany. 

Chiny – ze wzgl du na obszar i liczb  mieszka ców – by y bardzo atrakcyjnym 

partnerem handlowym dla producentów z Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy sprowadzali 

z Chin herbat , tkaniny jedwabne, a tak e – z powodu fascynacji chi szczyzn  w XVIII 

wieku – porcelan  i inne wyroby rzemios a chi skiego. 
 

2 p. – za odpowied  z uwzgl dnieniem zarówno importu, jak i eksportu, które sk adaj  si  
na wymian  handlow  

1 p. – za odpowied  z uwzgl dnieniem tylko importu lub tylko eksportu 
 

Zadanie 24. (0–1) 

Korzystanie z informacji Analiza ród a statystycznego (II 4 P) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

W ci gu ca ego XIX w. spada  udzia  Chin w wiatowej produkcji dóbr przetworzonych. 

W XIX w. udzia  Chin w wiatowej produkcji dóbr przetworzonych sukcesywnie 

kurczy  si : spadek by  stopniowy w pierwszej po owie XIX w.; za  znaczny 

(gwa towny) u schy ku XIX w. 
 

1 p. –  za prawid owe okre lenie zmiany 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Kryteria oceniania odpowiedzi – poziom rozszerzony 
9

Zadanie 25. (0–1) 

Korzystanie z informacji Wyja nienie przyczyn zjawisk gospodarczych (II 2 R) 

 

Przyk ady poprawnych odpowiedzi: 

Na zmiany w udziale Chin w wiatowej produkcji dóbr przetworzonych mia  wp yw 

szybki rozwój pa stw europejskich i Stanów Zjednoczonych w wyniku rewolucji 

przemys owej oraz brak modernizacji gospodarczej w Chinach. 

Znaczenie Chin w gospodarce wiatowej w XIX w. zmniejszy o si . By o 

to spowodowane m.in. postaw  cesarza Chin i mentalno ci  elit rz dz cych w Chinach, 

które uniemo liwia y modernizacj  gospodarcz . Chiny by  równie  terenem ekspansji 

kolonialnej wielkich mocarstw. 
 

1 p. – za wyja nienie z uwzgl dnieniem dwóch przyczyn 

0 p. – za niepe ne wyja nienie z uwzgl dnieniem jednej przyczyny 

 

 

 

 

Cz  III 
 

Zadanie 26. (0–20) 

Wiadomo ci i rozumienie 

Korzystanie z informacji 

Tworzenie informacji 

Pisanie w asnego tekstu na podany temat (I–III) 

 

Ocenianie zadania rozszerzonej odpowiedzi z historii polega na przyporz dkowaniu 

wypracowania do jednego z czterech poziomów. Wypracowanie, które nie spe nia 

wymogów poziomu I, jest oceniane na 0 punktów. 

 

Zdaj cy otrzymuje za zadanie rozszerzonej odpowiedzi maksymalnie 20 punktów, je eli 

napisa  wyczerpuj c , logiczn  i spójn  prac , poprawn  pod wzgl dem merytorycznym 

i j zykowym. 

 

Istotne znaczenie ma poprawno  informacji podanych przez zdaj cego 

w wypracowaniu. Zamieszczenie informacji niezwi zanych z tematem wp ywa na obni enie 

punktacji. Je eli w pracy zosta y zawarte informacje wiadcz ce o zupe nym braku 

zrozumienia omawianego tematu to wypracowanie oceniane jest na 0 punktów. 
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Temat I 

Na gruzach imperium rzymskiego. 

Przedstaw trzy strefy kulturowe w Europie wczesnego redniowiecza (Europa 

aci ska, Bizancjum, wiat Arabów) i scharakteryzuj zachodz ce mi dzy nimi relacje. 

 

Poziom IV (16–20 p.) 

Zdaj cy: 

dokona  wszechstronnej analizy omawianej problematyki, pos uguj c si  terminologi  

historyczn  

przedstawiaj c z o ono  omawianych zjawisk i procesów historycznych, a tak e ich 

skutki oraz formu uj c oceny, uwzgl dni  trzy strefy kulturowe oraz relacje mi dzy nimi 

wykaza  si  umiej tno ci  samodzielnego rozumowania, formu owania wniosków i ocen 

wiadomie odniós  si  do historiografii (np. Tadeusz Manteuffel, Edward Gibbon, 

Steven Runciman, Bernard Lewis) 

podsumowa  rozwa ania. 

 

Poziom III (11–15 p.) 

Zdaj cy: 

przedstawi  zagadnienie w syntetycznej formie; dokona  trafnej selekcji faktów, które 

wykorzysta  w charakterystyce omawianych zjawisk 

pos uguj c si  ze zrozumieniem terminologi  historyczn , przedstawi  zagadnienie 

w uj ciu dynamicznym; uwzgl dni  wewn trzne cezury, np. koronacja cesarska Karola 

Wielkiego, bitwa pod Poitiers; zauwa y  z o ono  omawianych zjawisk oraz zwróci  

uwag  na wzajemne powi zania istniej ce pomi dzy strefami (polityczne, ekonomiczne 

i kulturalne) 

sformu owa  wnioski i podj  prób  oceny, uwzgl dniaj c w niej zarówno pozytywne, 

jak i negatywne aspekty kontaktów pomi dzy strefami. 

 
 

Poziom II (6–10 p.) 

Zdaj cy: 

przedstawi  w sposób uporz dkowany (problemowo lub chronologicznie) faktografi  

potrzebn  do opracowania zagadnienia 

wskaza  ró norodne formy kontaktów Europy Zachodniej, Bizancjum, i wiata islamu 

(np. wojny, handel lewanty ski, oddzia ywanie kultur) 

prawid owo u y  i zastosowa  terminologi  historyczn , np. basileus, patriarcha 

Konstantynopola, biskup Rzymu, papiestwo, kalifat, rekonkwista 

podj  prób  sformu owania wniosków. 

 

Poziom I (1–5 p.) 

Zdaj cy: 

podj  rozwa anie nad problemem; w najogólniejszy sposób opisa  trzy strefy 

kulturowe, podaj c kilka faktów charakterystycznych dla tych stref i/lub kilka wydarze  

opisuj cych relacje mi dzy nimi, np. pa stwo Franków i chrzest Chlodwiga, polityka 

cesarza Justyniana, ekspansja Arabów 

poprawnie umie ci  rozwa ania w czasie i przestrzeni. 
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Temat II 

Po egnanie z imperium. 

Scharakteryzuj zmian  pozycji Wielkiej Brytanii w wiecie w XX wieku. 

 

Poziom IV (16–20 p.) 

Zdaj cy: 

dokona  samodzielnej analizy i oceny opisywanych zjawisk i wydarze  prowadz cych 

do rozpadu imperium kolonialnego; przedstawi  je na tle przemian zachodz cych 

w wiecie XX wieku, uwzgl dniaj c zale no ci pomi dzy ró nymi sferami procesu 

historycznego 

wykaza  si  zarówno znajomo ci  pogl dów sformu owanych w literaturze przedmiotu 

(np. Paul Johnson, Tony Judt, Kazimierz Dziewanowski, Wojciech Roszkowski), jak 

i umiej tno ci  samodzielnego rozumowania oraz formu owania wniosków i ocen 

podsumowa  rozwa ania. 

 

Poziom III (11–15 p.) 

Zdaj cy: 

przedstawi  zagadnienie w uj ciu dynamicznym w syntetycznej formie, dokonawszy 

trafnej i celowej selekcji faktów, wiadcz cej o rozumieniu ich znaczenia i hierarchii; 

pos u y  si  ze zrozumieniem terminologi  historyczn  

w a ciwie wyodr bni  i scharakteryzowa  najwa niejsze etapy w procesie zmieniaj cej 

si  roli Wielkiej Brytanii w wiecie 

dostrzeg  z o ono  zjawisk historycznych i podj  prób  powi zania poszczególnych 

sfer procesu historycznego oraz oceny omawianych zjawisk i wydarze  

sformu owa  wnioski. 

 

Poziom II (6–10 p.) 

Zdaj cy: 

przedstawi  w sposób uporz dkowany faktografi  

wskaza  niektóre konsekwencje zmieniaj cej si  roli Wielkiej Brytanii w wiecie 

prawid owo u y  i zastosowa  terminologi  historyczn , np. wspania e odosobnienie, 

Trójporozumienie, appeasement, Wielka Trójka, dekolonizacja 

dostrzeg  podstawowe etapy i wskaza  prze omowe momenty okre laj ce pozycj  

Wielkiej Brytanii w wiecie 

podj  prób  sformu owania wniosków. 

 

Poziom I (1–5 p.) 

Zdaj cy: 

podj  rozwa anie nad problemem, podaj c tylko kilka faktów, cz sto 

nieuporz dkowanych, wiadcz cych o tym, e zrozumia  temat, np. konferencja 

pokojowa w Pary u, II wojna wiatowa, niepodleg o  Indii, powstanie NATO 

poprawnie umie ci  rozwa ania w czasie i w przestrzeni. 
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