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Arkusz I –test 

model odpowiedzi i schemat oceniania 

numer 

zadania 

model odpowiedzi schemat 

oceniania 

1.

A. bitwa pod Termopilami [wojny grecko-perskie, bitwa w 

w¹wozie termopilskim], 

B. za³o¿enie Aleksandrii [wyprawa Aleksandra 

Macedoñskiego do Egiptu – za³o¿enie przez niego 

Aleksandrii], 

C. zniszczenie Kartaginy [trzecia wojna punicka, pokonanie 

Kartaginy] 

0-1 pkt, 

gdy wszystkie 

odpowiedzi s¹ 

poprawne 

1 punkt 

2. C 1 punkt 

3.

A – 1 

B – 3 

C – 5 

D – 2 

0-2 pkt, 

gdy dwa rysunki 

zosta³y oznaczone 

poprawnie 

1 punkt, 

gdy ca³o�æ jest 

poprawna 

2 punkty 

4.

prawda: A, B 

fa³sz: C

0-1 pkt, 

gdy wszystkie 

odpowiedzi s¹ 

poprawne 

1 punkt 

5. D 1 punkt 

6.

A – 5 

B – 6 

C – 3 

D – 1 

E – 2 

F – 4 

0-1 pkt, 

gdy wszystkie 

odpowiedzi s¹ 

poprawne 

1 punkt 
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7. 1/ obustronne zabezpieczenie siê przed agresj¹ krzy¿ack¹,

2/ zainteresowanie mo¿now³adztwa ma³opolskiego (mo¿e 

byæ szerzej rycerstwa-szlachty) ekspansj¹ na ziemie ruskie,

3/ d¹¿enia bojarstwa litewskiego i rodziny wielkoksi¹¿êcej 

do utrzymania litewskiej obecno�ci na ziemiach ruskich, 

co bez polskiej pomocy nie by³oby mo¿liwe,

4/ d¹¿enia mo¿now³adztwa litewskiego do zwi¹zku z Polsk¹ 

i krêgiem kultury ³aciñskiej, który umo¿liwia³ jemu 

zachowanie odrêbno�ci (to¿samo�ci), tym samym unikniêcia 

odgórnej latynizacji i chrystianizacji ze strony Zakonu lub 

zasymilowania siê do kultury ruskiej, zruszczenia 

(rutenizacji), 

5/ d¹¿enia ko�cio³a rzymskiego, który móg³ rozszerzyæ swe 

wp³ywy na obszary pogañskie lub zwi¹zane z ko�cio³em 

wschodnim (bizantyjskim, prawos³awnym),

6/ d¹¿enia Gedyminowiczów do zmiany swej pozycji w Eu-

ropie; nowa religia dawa³a równie¿ tej dynastii inn¹ 

podbudowê jej pozycji na Litwie,

7/ d¹¿enie wielkiego ksiêcia do zapewnienia sobie 

wyj¹tkowej pozycji po�ród rozrodzonej dynastii 

Gedyminowiczów,  

8/ d¹¿enia mieszczañstwa polskiego zainteresowanego 

usprawnieniem wymiany handlowej miêdzy obu pañstwami,

9/ d¹¿enia litewskiej elity mo¿now³adczej (bojarstwa 

litewskiego) do zapewnienia sobie przywilejów i praw jakie 

mia³o mo¿now³adztwo polskie (szerzej rycerstwo – szlachta), 

10/ d¹¿enia mo¿now³adztwa ma³opolskiego do kontrolowania 

w³adzy monarszej (faktyczna elekcja dynastii lub 

panuj¹cego; zapewnienie sobie wp³ywu na wybór panuj¹cego 

- nastêpcy tronu i dziedzica korony) 

0-2 pkt,

gdy zdaj¹cy 

wska¿e dwie 

spo�ród 

wymienionych 

przyczyn,  

nale¿y przyznaæ

1 punkt, 

gdy wska¿e 

poprawnie trzy 

nale¿y przyznaæ 

2 punkty

8.

A. Koszyce, Ludwik Wêgierski

B. Nieszawa (mo¿e podaæ Cerekwica lub Cerekwica i 

Nieszawa) Kazimierz Jagielloñczyk 

C. Piotrków, Jan Olbracht 

0-2 pkt, 

gdy zdaj¹cy 

poprawnie i w 

pe³ni zidentyfikuje 

dwa przywileje 

nale¿y przyznaæ 

1 punkt, 

gdy ca³o�æ jest 

poprawna 

2 punkty 

9.

W³adys³awa Jagie³³o

W³adys³aw Warneñczyk, Kazimierz Jagielloñczyk

Zygmunt I Stary 

Zygmunt II August, Anna Jagiellonka 

0-1 pkt, 

gdy drzewo 

genealogiczne 

zosta³o ustawione

poprawnie 

1 punkt, 
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10.

A. [sejm] konwokacyjny 

B. [sejm] elekcyjny 

C. [sejm] koronacyjny 

0-1 pkt, 

gdy wszystkie 

odpowiedzi s¹ 

poprawne  

1 punkt

11. B – klasycyzm 1 punkt 

12.

prawda: B 

fa³sz: A, C,

0-1 pkt, 

gdy wszystkie 

odpowiedzi s¹ 
poprawne 

1 punkt 

13.

A. Francja 

B. pañstwo moskiewskie [Moskwa, Rosja] 

C. Turcja 

D. Szwecja 

0-2 pkt, 

gdy zdaj¹cy 
wska¿e poprawnie 

dwie odpowiedzi  

1 punkt, 

gdy wszystkie 

odpowiedzi s¹ 

poprawne 

2 punkty 

14. „Kurlandyzacja” Rzeczypospolitej – d¹¿enie Rosji do 
 uczynienia z Rzeczypospolitej pañstwa ca³kowicie zale¿nego 

od niej, przy zachowaniu formalnej niezale¿no�ci 

Rzeczypospolitej; (dopuszcza siê odpowied�: Rzeczpospolita 
mia³a siê staæ protektoratem rosyjskim), 

1 punkt 

15.

A – 7 

B – 6 

C – 4 

D – 3 

E – 1 

F – 2

0-1 pkt, 

gdy wszystkie 

odpowiedzi s¹ 

poprawne 

1 punkt 

16. D 1 punkt 

17. C 1 punkt 

18.

prawda: B, C,  

fa³sz: A,

0-1 pkt, 

gdy wszystkie

odpowiedzi s¹

poprawne 

1 punkt 

19.

A.  £ód� 

B.  rozwój przemys³u w £odzi w II po³owie XIX w.; o�rodek 

rozwoju przemys³u w³ókienniczego,

0-2 pkt, 

za wskazanie £odzi 

1 punkt, 

za przyczynê

1 punkt 

20.

gdy zdaj¹cy poprawnie wska¿e ró¿nicê:

J.Q. Adams – izolacjonizm [lub doktryna Monroe`a], 

W. Wilson – odej�cie od izolacjonizmu

0-1 pkt, 

gdy odpowied� jest

poprawna 

1 punkt 
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21.

pierwsza wojna �wiatowa [1] A, D, 

druga wojna �wiatowa [2] B, C,

0-1 pkt, 

gdy wszystkie 

odpowiedzi s¹ 

poprawne 

1 punkt 

22. Ukraiñcy 1 punkt 

23.

1943 – Roosevelt, 

1945 – Truman, 

1961 – Chruszczow, 

1990 – Gorbaczow,

0-1 pkt, 

gdy wszystkie 

odpowiedzi s¹ 

poprawne 

(wystarczy 

nazwisko) 

1 punkt 

24.

A - 1921 

B - 1935 

C - 1952

0-1 pkt, 

gdy wszystkie 

odpowiedzi s¹ 

poprawne 

1 punkt 

25. A 1 punkt 
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