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ARKUSZ I - MODEL ODPOWIEDZI i SCHEMAT OCENIANIA 
 

Zasady oceniania: 

za rozwi zanie zada  z arkusza I mo na uzyska  maksymalnie 100 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  punkt wy-

cznie za odpowied  w pe ni poprawn  

za zadania, za które mo na przyzna  wi cej ni  jeden punkt, przyznaje si  tyle punktów, 

ile prawid owych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem 

w kluczu) przedstawi  zdaj cy 

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  udzielonej prawid owej odpowiedzi, odpowied  tak  nale y oceni  na zero 

punktów. 
 

Schemat punktowania:Zadanie 

numer 

zadania 
cz ci 

zadania 

Model odpowiedzi: 
punkty  

za 

 poszczególne 

cz ci zadania 

punkty 

za  

ca e zada-

nie 

1. a) cywilizacja grecka 

b) cywilizacja egipska 

c) cywilizacja rzymska 

d) cywilizacja z obszaru Mezopotamii 

1punkt  
za ka d  odpo-

wied  

 

4 punkty

A. 5 1 punkt 

B. 1 1 punkt 

2. 

C. 4, 2, 3 1 punkt  
za poprawne 

wpisanie trzech 

cyfr 

3 punkty

A. a 

d 

c 

3 punkty 
(1 punkt za ka de 

poprawne przy-

porz dkowanie) 

3. 

B. 3 

1 

2 

1 punkt 
za poprawne  

uporz dkowanie 

wszystkich  

elementów 

4 punkty

4. poj cia wspólne to Arka Przymierza i Mesjasz 1 punkt 
za wskazanie obu 

poj  

1 punkt 

5. Prawdziwe jest zdanie: Autor chwali Rzymian 

za uczciwo  w sprawowaniu funkcji publicz-

nych. 

 1 punkt 
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A. meczet 1 punkt  
za wskazanie 

poj cia 

6. 

B. minaret 1 punkt  
za u ycie poj cia 

2 punkty

A. dru yna 1 punkt 7. 

B. ilustracja nr 1 1 punkt  
(przyznawany, 

gdy poprawna 

odpowied  A) 

2 punkty

8.  Jan D ugosz – 4 

Gall Anonim – 1 
 

1 punkt  
za ka d  infor-

macj  

2 punkty

A. w. Wojciech 1 punkt 9. 

B. sformu owanie: Katedra by a miejscem spo-

czynku relikwii (cia a) w. Wojciecha. 

[dopuszczalne odpowiedzi: utworzenie arcybi-

skupstwa zw. z kanonizacj  w. Wojciecha itp.] 

1 punkt  
(przyznawany 

gdy poprawna 

odpowied  A.) 

2 punkty

A. sformu owanie: obawa przed spiskiem (buntem) 

synów 

[dopuszczalne odpowiedzi: ch  zapobie enia 

konfliktowi (rywalizacji) mi dzy synami, roz-

wi zanie problemu sukcesji] 

1 punkt 

B. rok 1097 – W adys aw 

rok 1102 – Zbigniew 

rok 1106/07 – Zbigniew 

1 punkt 

10. 

C. Wroc aw, Kraków, Sandomierz, Gniezno, 

czyca,  

[mo na wymieni  tak e P ock] 

1 punkt  
za podanie 

wszystkich gro-

dów 

3 punkty

A. 4. 1 punkt 

B. XIII w. 1 punkt 

11. 

C. sformu owanie: istnienie w prawie ksi cym 

obowi zku przewozu towarów ksi cych itp. 

1 punkt 

3 punkty

A. papie  (lub biskup Rzymu) 1 punkt 

B. sformu owania: arcybiskup gnie nie ski lub 

duchowie stwo polskie 

1 punkt 

12. 

C. Prawdziwe jest zdanie: Autor listu w zawoalo-

wany sposób wyra a zgod  na koronacj  W a-

dys awa. 

1 punkt 

3 punkty

13.  dominikanie 

jezuici 

benedyktyni 

3 punkty  
(1 punkt za ka de 

poprawne przy-

porz dkowanie) 

3 punkty

14.   

             El bieta okietkówna            Karol Robert  

        Ludwik W gierski          El bieta Bo niaczka 

      

                                                   Jadwiga 
   Król Polski 

 

3 punkty 
(1 punkt za ka -

dy element) 

3 punkty
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A. Zygmunt August – 2. 1 punkt 15. 

B. Synami Kazimierza Jagiello czyka byli:  

Jan Olbracht 

Aleksander  

Zygmunt Stary. 

1 punkt  
za poprawne 

zaznaczenie 

wszystkich sy-

nów 

2 punkty

A. 2. 1 punkt 16. 

B. 1. 1 punkt 

2 punkty

A. sformu owania: zaliczenie do pospólstwa i p a-

cenie czynszów 

2 punkty  
(1 punkt za ka de 

sformu owanie) 

B. sformu owania: ch opi – wiadczenie darmo-

wych prac (pa szczyzna) i brak wolno ci osobi-

stej 

2 punkty  
(1 punkt za ka de 

sformu owanie) 

17. 

C. sformu owanie: w asna si a poci gowa 1 punkt 

5 punkty

A. 1 

3 

4 

2 

5 

1 punkt 18. 

B. Zygmunt III  

Jan Kazimierz 

- 

W adys aw IV 

- 

1 punkt 

 

2 punkty

A. 3. 1 punkt 2 punkty19. 

B. sformu owania: czarna mier  lub epidemia 

d umy 

1 punkt 

 

 

A. XVIII w. 1 punkt 20. 

B. uzasadnienie:  

u ycie poj cia „stanu trzeciego” lub nowocze-

sne poj cie narodu 

1 punkt 

2 punkty

A. barok 1 punkt 21. 

B. ilustracja nr 3 1 punkt 
(punkt przyzna-

wany gdy po-

prawna odpo-

wied  A.) 

2 punkty

A. 2. 

3. 

1 punkt 22. 

B. 2. 

3. 

1 punkt 

 

2 punkty

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 4

 

A. wojna trzydziestoletnia 1 punkt 23. 

B. 1. Aspekt terytorialny: z wojny w dziedzicznych 

posiad o ciach Habsburgów (lokalnej) kon-

flikt przekszta ci  si  w wojn  ogólnonie-

mieck , a nast pnie europejsk . 

2. Aspekt ideowo-polityczny: wojna religijna 

przekszta ci a si  w konflikt, w którym domi-

nowa y interesy polityczne (dynastyczne) 

i ekonomiczne. 

2 punkty  
(1 punkt za ka de 

poprawnie wska-

zane zjawisko)  

3 punkty

A. sformu owania: wi kszo  g osów lub g osowa-

nie wi kszo ci  itp. 

1 punkt 

B. sformu owanie: dziedziczno  tronu 1 punkt 

24. 

C. poj cie: „Stra  Praw” 1 punkt 

3 punkty

25. A. Romanowowie 

Hohenzollernowie 

Habsburgowie 

1 punkt  
za poprawne 

wpisanie wszyst-

kich elementów  

2 punkty

 

B. imperator 

król 

cesarz rzymski narodu niemieckiego 

1 punkt  
za poprawne 

wpisanie wszyst-

kich elementów 

 

A. Piotr Skarga 1 punkt 

B. Hugo Ko taj 1 punkt 

26. 

C. Stanis aw Hozjusz 1 punkt 

3 punkty

A. liberalizm 1 punkt 27. 

B. anarchizm 1 punkt 

2 punkty

A. Galicja 1 punkt 

B. m ockarnie 1 punkt 

28. 

C. Wielkopolska 1 punkt 

3 punkty

A. powstanie styczniowe 1 punkt 29. 

B. powstanie listopadowe 1 punkt 

2 punkty

A. okr g nr 1 - A 

okr g nr 2 - B 

okr g nr 3 - C 

3 punkty  
(1 punkt za po-

prawne przypo-

rz dkowanie 

ka dego diagra-

mu) 

30. 

B. okr g ódzki 1 punkt 

4 punkty

A. rabacja w Galicji (rze  galicyjska) 1 punkt 

B. panslawizm 1 punkt 

31. 

C. 4. 1 punkt 

3 punkty
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A. 3. 1 punkt 

B. przyk adowe sformu owanie: plakat odwo uje 

si  do ustale  traktatu wersalskiego (odzwier-

ciedla warunki traktatu) lub ilustruje ad (sys-

tem) wersalski 

1 punkt 

32. 

C. przyk adowe sformu owania: postulat zbroje  w 

Niemczech (przywrócenie równouprawnienia w 

zbrojeniach) lub postulat rewizji traktatu wer-

salskiego 

1 punkt 

 

3 punkty

A. Bezpartyjny Blok Wspó pracy z Rz dem 1 punkt 

B. sanacja, pi sudczycy 2 punkty  
(1 punkt za 

wskazanie ka -

dego poj cia) 

33. 

C. Prawdziwe jest zdanie: BBWR chce umocni  

w adz  prezydenta. 

1 punkt 

4 punkty

A. I. Daszy ski  

R. Dmowski  

W. Witos 

1 punkt  
za poprawne 

wpisanie wszyst-

kich elementów 

w kolumnie 

34. 

B. ruch socjalistyczny 1 punkt 
 za poprawny 

wpis  

2 punkty

35. Przy wybranej przyczynie (oznaczonej A, B, C 

lub D) argumentacja powinna zawiera  jeden z 

podanych elementów: 

A. Atak ZSRR na Polsk  – atak przyspieszy  kl -

sk  Polaków, powszechnie nazywany „ciosem 

w plecy”, si y polskie atakowane z czterech 

stron (zaciskanie kleszczy); Polacy zmuszeni 

do walki z jednostkami Armii Czerwonej, które 

– w czaj c si  do wojny – uzupe ni y si y 

niemieckie; atak uniemo liwi  polskiemu do-

wództwu zrealizowanie planu dalszej obrony. 

B. Ubóstwo Polski – potencja  ekonomiczny 

decydowa  o sile potencja u militarnego Pol-

ski; s abo  gospodarcza Polski utrudnia a 

zbrojenia wojskowe, brak rodków na kosz-

towne rodzaje broni – lotnictwo, bro  pan-

cern , które rozstrzyga y na wrze niowych 

polach bitew; Polska przeznacza a na cele 

wojskowe znacznie mniejsze rodki ni  

przeznaczali na zbrojenia Niemcy – przewa-

ga niemieckich si , zw aszcza techniczna. 

C. Niedotrzymanie umowy przez sojuszników 

– pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom 

przez Angli  i Francj  osamotnienie Pola-

ków w walce wrze niowej; militarne osa-

motnienie Polaków – jedynie rozpocz cie 

(uwaga: powy -

sze argumenty s  

przyk adowe; 

ucze  mo e 

poda  inne ar-

gumenty przy 

wybranej przez 

siebie przyczy-

nie; o ile b d  

zasadne nale y 

uzna ) 

1 punkt 
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„dziwnej wojny” na Zachodzie. 

D. Praca szpiegowska nieprzyjaciela – szyb-

kie zwyci stwa niemieckie w Polsce u a-

twione przez V kolumn ; przed wojn  

przywódcy mniejszo ci niemieckiej w 

Polsce czynili przygotowania do odegra-

nia roli V kolumny, np. gromadzili bro , 

u atwiali dezercj  Niemcom, odbywali 

wiczenia wojskowe. 
 

36. 1. wojna radziecko-fi ska 

6. konferencja w Ja cie 

2 punkty  
(1 punkt za ka d  

poprawn  odpo-

wied ) 

2 punkty

37. Wyja nienie powinno zawiera  informacj  o 

podziale Europy pomi dzy blok pa stw de-

mokratycznych i komunistycznych (podzia  

Europy na dwa wrogie obozy [blok radziecki 

i demokracji zachodnich]. 

1 punkt  
za odpowied  ze 

wskazaniem 

podzia u i na-

zwaniem obu 

bloków 

1 punkt 

A. 1970 

1976 

2 punkty  
(1 punkt za ka d  

poprawn  dat ) 

38. 

B. 1981 1 punkt 

3 punkty

A. 3. 1 punkt 39. 

B. Czechos owacja 1 punkt 

2 punkty

A. 3. 1 punkt 40. 

B. przyk adowe sformu owanie: przybli enie wier-

nym tre ci liturgii  

1 punkt 

2 punkty

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


