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ARKUSZ II - MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

Zadania od 35 do 50 (30 punktów) 

 

Zasady oceniania: 

!"za rozwi!zanie wszystkich zada" z arkusza II mo#na uzyska$ maksymalnie 50 punk-

tów (za rozwi!zanie zada" zwi!zanych z analiz! %róde& 30 punktów i za zadanie roz-

szerzonej 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 

!"za zadania otwarte, za które mo#na przyzna$ tylko jeden punkt, przyznaje si' go wy-

&!cznie za odpowied% w pe&ni poprawn! 
!"za zadania, za które mo#na przyzna$ wi'cej ni# jeden punkt, przyznaje si' tyle punk-

tów, ile prawid&owych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w klu-

czu) przedstawi& zdaj!cy 

!"je(li podano wi'cej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) ni# wynika z polecenia w za-

daniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest w 

poleceniu 

!"je#eli podane w odpowiedzi informacje (równie# dodatkowe, które nie wynikaj! z po-

lecenia w zadaniu) (wiadcz! o zupe&nym braku zrozumienia omawianego zagadnienia 

i zaprzeczaj! udzielonej prawid&owej odpowiedzi, odpowied% tak! nale#y oceni$ na 

zero punktów. 

 

Punktacja 

Zadanie Model odpowiedzi punkty cz!st-

kowe 

punkty 

za ca"e za-

danie 

Na Mazowszu udzia& szlachty w ogólnej liczbie lud-

no(ci by& znacznie wi'kszy ni# w pozosta&ych dziel-

nicach Korony (prowincjach) � zdaj!cy nie musi 

cytowa$ danych liczbowych. 

1 pkt 35. 

Na Mazowszu udzia& mieszczan w ogólnej liczbie 

ludno(ci by& znacznie ni#szy ni# w pozosta&ych 

dzielnicach Korony (prowincjach) � zdaj!cy nie mu-

si cytowa$ danych liczbowych. 

1 pkt 

2 pkt 

Paprocki: przedstawiaj!c rody szlacheckie (rycer-

stwo), ukazuje [chce podkre(li$] ich zas&ugi, maj't-
no(ci, starodawne pochodzenie i rozrodzenie. 

1 pkt 36. 

Nekanda Trepka: [wysoko oceniaj!c przywilej przy-

nale#no(ci do stanu szlacheckiego] stawia sobie za 

cel zdemaskowa$ te osoby i rodziny, które bezpraw-

nie wdar&y si' do stanu szlacheckiego. 

1 pkt 

2 pkt 

nazwisko szlacheckie (pochodz!ce najcz'(ciej od 

nazwy miejscowo(ci � zamieszkiwanej b!d% posia-

danej) 

37. 

maj!tek ziemski (ziemia) 

1 pkt 

 

1 pkt 

38. Tak (obaj autorzy reprezentuj! ten sam pogl!d na 

temat warto(ci szlachectwa), 

1 pkt 2 pkt 
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 cho$ ka#dy z nich w odmienny sposób i na ró#nych 

zebranych przez siebie materia&ach ten pogl!d wyra-

#a. Paprocki wymienia szlachetnie urodzonych 

uwzgl'dniaj!c ogólne zas&ugi rodów. Nekanda 

Trepka przekonany o warto(ci szlachectwa  

i zwi!zanego z nim stanu posiadania pilnie (ledzi 

wszystkich, którzy wkradli si' bezprawnie w jego 

szeregi, konsekwentnie demaskuje �pseudoszlach-

t'�. 

1 pkt  

Tak, jest przydatne do bada" nad mobilno(ci!. 1 pkt 

Dostarcza przede wszystkim informacji o forsowa-

niu bariery spo&ecznej (ruchliwo($ pionowa) � prze-

nikaniu ludzi ze stanów ch&opskiego i mieszcza"-
skiego do stanu szlacheckiego. 

1 pkt 

39. 

Nekanda Trepka, (ledz!c niegodne jego zdaniem 

praktyki, dostarcza sporo wiadomo(ci  

o przemieszczaniu si' (migracjach) tych ludzi po 

terytorium kraju (ruchliwo($ w przestrzeni). 

1 pkt 

3 pkt 

Wspó&czesna socjologia definiuje spo&ecze"stwo 

zamkni'te, jako to, które ogranicza lub ca&kowicie 

zamyka mo#liwo($ awansu w hierarchiach spo&ecz-

nych. (P. Sztompka, Socjologia. Analiza spo!ecze"-

stwa, Warszawa 2002, s. 354.) 

 

Zdaj!cy formu&uje definicj' na podstawie informacji 

zawartych w trzech %ród&ach st!d nale#y oczekiwa$ 
uwzgl'dnienia nast'puj!cych elementów: 

 

spo"ecze#stwo stanowe � silnie zhierarchizowane  

(o po&o#eniu w strukturze spo&ecznej decyduje uro-

dzenie) 

1 pkt 

istnienie barier spo"ecznych (ograniczenia prawne, 

ró#nice maj!tkowe) 

1 pkt 

niemo$liwy (na szersz! skal') awans mi%dzysta-

nowy (przechodzenie z jednej grupy/stanu [ni#szej] 

do drugiej [wy#szej]) 

1 pkt 

40. 

powszechnie odczuwana wysoka warto&' (ranga) 

szlachectwa. 

1 pkt 

4 pkt 

Ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego przewidywa-

&o awans indywidualny dla mieszcza"stwa. 

1 pkt 

 

41. 

Drog! awansu mia&a by$ jedynie nobilitacja.  1 pkt 

2 pkt 

42. Zdaniem Autorki ustawodawstwo Sejmu Czterolet-

niego nie narusza&o tej warto(ci; dzi'ki temu prawu 

do stanu szlachetnie urodzonych mo#na by&o dosta$ 
si' nie tylko przez urodzenie, ale drog! nadania 

szlachectwa za zas&ugi. 

1 pkt 1 pkt 

43. Wariant A 

Teza: Warto(ci! nadrz'dn! w ustawodawstwie Sej-

mu Czteroletniego pozostawa&o urodzenie. 

1 pkt 3 pkt 
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Argumentacja:  

- pe"ni% praw politycznych posiada"a nadal tylko 

szlachta, co prawda gwarantowa&o jej pe&ni' praw 

urodzenie w po&!czeniu z posiadaniem (szlachta 

posesjonacka), a samo urodzenie (szlachectwo) bez 

wymaganego stanu posiadania nie by&o wystarczaj!-
cym warunkiem, by cieszy$ si' pe&ni! praw 

1 pkt  

- to jednak posiadanie (cenzus maj!tkowy) by&o tyl-

ko jednym z warunków na drodze do uzyskania szla-

chectwa, mieszczanin zyskiwa" pe"ni% praw poli-

tycznych w $yciu publicznym b%d!c nobilitowa-

nym (wchodz!c w szeregi stanu szlacheckiego, 

awans mieszcza#stwa dokonywa" si% poprzez 

uszlachcenie). 

 

Wariant B 

Powy#sza kwestia jest przedmiotem dyskusji histo-

ryków, historyków prawa i socjologów kultury � 

je(liby zdaj!cy przedstawi& logiczn! argumentacj', 
przemawiaj!c! za tez!, i# ustawodawstwo Sejmu 

Czteroletniego stara"o si% po"!czy', w ówczesnych 

polskich realiach, te dwa elementy � cenzus uro-

dzenia z cenzusem posiadania � a tym samym 

trudne staje si', z punktu widzenia zdaj!cego, roz-

strzygni'cie, który z nich zyskiwa& rang' nadrz'dn! 
- to nale#y zdaj!cemu przyzna$ punktacj' przewi-

dzian! dla tego zadania (wed&ug schematu: teza � 1 

pkt i jej argumentacja 0-2 punktów). 

 

Wariant jednoznacznie niepoprawny 

Je(li zdaj!cy stawia tez', #e warto(ci! nadrz'dn! w 

tym systemie prawnym by&o posiadanie � nie otrzy-

muje punktów za powy#sze zadanie. 

 

1 pkt 

 

44. A 1 pkt 1 pkt 

45. D 1 pkt 1 pkt 

46. A 1 pkt 1 pkt 

47. Warszawa, )ód% 1 pkt 1 pkt 

48. Poziom uprzemys&owienia (polityka gospodarcza 

Prus (Niemiec) � ziemie polskie pod zaborem pru-

skim (oraz Górny *l!sk) w porównaniu ze znajduj!-
c! si' pod austriackim panowaniem Galicj!, by&y 

lepiej rozwini'te gospodarczo, a tym samym bar-

dziej zurbanizowane ni# gospodarczo zacofana Gali-

cja, pod panowaniem pruskim by&a te# cze($ Górne-

go *l!ska � wa#ny okr'g wielkoprzemys&owy. 

 

Zdaj!cy mo#e wskaza$ zacofanie gospodarcze Gali-

cji jako przyczyn' zjawisk. 

1 pkt 1 pkt 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 4 

49. W(ród ogó&u robotników, których #yciorysy zbada&a 

Autorka, grupa starszych wiekiem (pierwsza genera-

cja) to w zdecydowanej przewadze urodzeni poza 

Warszaw! (wie(, ma&e miasta). Przybyli oni do 

Warszawy (lub ich rodzice) na fali ruchów migra-

cyjnych w dobie pouw"aszczeniowej. 

1 pkt 1 pkt 

50. Zdaj!cy powinien wskaza$ cztery przyczyny spo-

(ród podanych: 

- rewolucja przemys"owa (industrializacja proce-

sy urbanizacyjne) 

- likwidacja podda#stwa 

- uw"aszczenie ch"opów (rozpad spo&ecze"stwa 

stanowego - feudalnego, kapitalizacja gospodar-

ki wiejskiej i stosunków spo&ecznych na wsi) 

- represyjna polityka pa#stw zaborczych (np. 

represje caratu wobec drobnej szlachty w okre-

sach popowstaniowych, ubo#enie szlachty) 

- polityka gospodarcza pa#stw zaborczych (np. 

ustalanie granic celnych, które sprzyja&y b!d% 
hamowa&y rozwój: handlu, przemys&u, rolnictwa) 

- asymilacja i równouprawnienie (ydów. 

 

po 1 pkt 
za ka#d! poprawnie 

podan! przyczyn' 

4 pkt 
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Zadanie 51. - zadanie rozszerzonej odpowiedzi (20 punktów) 

 

Temat I 

Scharakteryzuj przemiany, jakie dokona"y si% w spo"ecze#stwie polskim 

od pocz!tku XIII do ko#ca XV wieku. 

 

 

Kryterium szczegó"owe dla poszczególnych poziomów Punkty 

I poziom:  

Zdaj!cy poprawnie umie(ci& temat w czasie i w przestrzeni; poda& jedynie kilka 

informacji (wiadcz!cych o tym, #e zrozumia& temat; poda& kilka, nie zawsze upo-

rz!dkowanych, przyczyn i nast'pstw omawianych zjawisk (omawianego proce-

su). 

 

1-5 

II poziom: 

Zdaj!cy poszerzy& uj'cie tematu; w porz!dku chronologicznym przedstawi& pod-

stawowe informacje; wykaza& si' rozumowaniem historycznym � poda& niektóre 

przyczyny i skutki; dostrzeg& podstawowe etapy tych przemian i podj!& prób' ich 

omówienia � charakterystyki. 

 

6-10 

III poziom:  

Zdaj!cy dokona& wyszczególnienia przemian; obj!& swymi rozwa#aniami konse-

kwentnie ca&y wskazany okres, dokona& trafnej selekcji faktów, które wykorzy-

sta& w charakterystyce omawianego procesu; temat przedstawi&  
w uj'ciu dynamicznym; dostrzeg& najwa#niejsze etapy i uwzgl'dni& wewn'trzne 

cezury, zauwa#y& z&o#ono($ tych wydarze"; wykaza& si' zrozumieniem poj'$ 
niezb'dnych do w&a(ciwego przedstawienia tematu. 
 

11-15 

IV poziom: 

Zdaj!cy w pe&ni scharakteryzowa& przemiany zachodz!ce w spo&ecze"stwie pol-

skim od XIII do XV w., egzemplifikuj!c swój wywód starannie dobran! fakto-

grafi!; odniós& si' do wszystkich aspektów tego procesu � dostrzeg& kontekst 

polityczny zachodz!cych przemian, aspekty spo&eczne powi!za& z gospodarczymi 

i demograficznymi, dostrzeg& przyczyny i wyja(ni& okoliczno(ci zmian, jakie 

dokona&y si' w pozycji poszczególnych stanów w XV w., uwzgl'dni& we-

wn'trzn! stratyfikacj' poszczególnych stanów; sformu&owa& wnioski, oceni& 
i podsumowa&, nawi!za& do ocen historiografii. 

 

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 

Scharakteryzuj przemiany, jakie dokona"y si% w spo"ecze#stwie polskim  

w okresie Polski Ludowej. 

 

 

Kryterium szczegó"owe dla poszczególnych poziomów Punkty 

I poziom:  

Zdaj!cy poprawnie umie(ci& temat w czasie i w przestrzeni; poda& jedynie kilka 

informacji (wiadcz!cych o tym, #e zrozumia& temat, bez wskazywania zwi!zków 

mi'dzy nimi; poda& równie# kilka, nie zawsze uporz!dkowanych, przyk&adów 

przyczyn i nast'pstw omawianego procesu. 

 

1-5 

II poziom: 

Zdaj!cy uwzgl'dni& podstawow! faktografi'; wykaza& si' rozumowaniem histo-

rycznym � poda& niektóre przyczyny i skutki; dostrzeg& podstawowe etapy, umie-

(ci& je poprawnie w czasie i podj!& prób' ich omówienia; w uproszczonej formie 

przedstawi& charakterystyk' zachodz!cych zmian. 

 

6-10 

III poziom: 

Zdaj!cy dokona& trafnej selekcji faktów, scharakteryzowa& zjawisko w uj'ciu 

dynamicznym, dostrzeg& najwa#niejsze jego etapy i uwzgl'dni& wewn'trzne ce-

zury, podj!& prób' powi!zania aspektów politycznych z gospodarczymi, kulturo-

wymi i ideologicznymi, odnotowuj!c kontekst mi'dzynarodowy, dostrzeg& z&o-

#ono($ procesu, uwzgl'dni& przyczyny i okoliczno(ci za&amywania si' systemu 

komunistycznego w Polsce, podj!& prób' oceny omawianego procesu. 

 

11-15 

IV poziom: 

Zdaj!cy konsekwentnie prze(ledzi& kolejne etapy przemian spo&ecznych w okre-

sie 1944 - 1989; wszechstronnie scharakteryzowa& proces - odniós& si' do wszyst-

kich jego aspektów; sformu&owa& wnioski, dokona& w&asnej oceny i uwzgl'dni& 
oceny historiografii. 

 

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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