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ARKUSZ II - MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 
 

Zadania od 41. do 59. zwi zane z analiz  róde  wiedzy historycznej  (30 punków) 
 

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  punkt 
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 

numer 

zadania 
cz ci 

zadania 

Model odpowiedzi 
punkty cz st-

kowe 

(zasady przy-

znawania) 

punkty 

za  

ca e zadanie 

41. 

król, sejm 

1 punkt  
za poprawne 
wpisanie obu 
elementów 

1 punkt 

42. Artyku  5. 
„A i  tytu  Wielkiego Ksi stwa Litewskiego i 
urz dy zostawaj ...”. 

1 punkt  
za wskazanie 
artyku u i cyta-
tu 

1 punkt 

A. Artyku y 3. i 14. dotyczy y równo ci Polaków i 
Litwinów. 
W III Statucie Litewskim zasada zosta a naru-
szona w dziedzinie obsady urz dów (np. hetma-
na wielkiego). 

2 punkty  
(po 1 punkcie 
za ka dy  
element odpo-
wiedzi) 

43. 

B. Artyku y 4. i 5. dotyczy y wyboru wspólnego 
w adcy i zabrania y powrotu do tradycji osob-
nego wielkiego ksi cia na Litwie. 
Statut nie wspomina , eby król polski musia  
by  w adc  Litwy. 

2 punkty 
(po 1 punkcie 
za ka dy  
element odpo-
wiedzi) 

4 punkty 

44. Zapis móg  by  skierowany przeciw Koronie, 
która przej a w 1569 roku cz  ziem litew-
skich. 

sformu owa-
nie wniosku 1 punkt 
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45. Odniesienie do katolicyzmu - zagwarantowanie 
równych praw dla katolików (tolerancja). 
Odniesienie do wyzna  protestanckich – próba 
ograniczenia roli wyzna  protestanckich (ariani-
zmu, luteranizmu, kalwinizmu) w ród studen-
tów i profesorów Akademii (brak tolerancji).  

1 punkt  
za odniesienie 
do ka dego z 
zagadnie  

2 punkty 

46. np.: 
- wolno  kultu 
- dost p duchowie stwa do senatu 
- wolno  obejmowania wszelkich urz dów 

1 punkt  
za wymienienie 
trzech przywi-
lejów  

1 punkt 

47. Pot pienie unii (przez wprowadzenie zakazu 
propagowania, finansowania ko cio a unickie-
go). 

okre lenie 
stosunku do 
unii 

1 punkt 

48. 1. województwo czernihowskie 
2. województwo kijowskie 
3. województwo brac awskie 

1 punkt  
za prawid owe 
wpisanie jed-
nego elementu 

3 punkty 

49. Podzia  Galicji na dwie prowincje.  1 punkt 

50. Protest polski wobec propozycji Rusinów.  1 punkt 

51. Zdaj cy powinien wskaza , e: 
- Polacy próbuj  przeszkodzi  w rozwoju 

narodowo ci (utrudniaj  rozwój) 
- Polacy maj  negatywny wp yw polityczny 

na Rusinów. 

1 punkt  
za wskazanie 
obu zagadnie   

1 punkt 

52. Polityka ugody (tolerancji) i wspierania (rozwo-
ju) narodowo ci ukrai skiej. 

1 punkt  
za sformu o-
wanie wniosku 
z dwoma ele-
mentami 

1 punkt 

53. 3 gubernie Ukrainy prawobrze nej 1 punkt  
za wskazanie 
tylko tych 
guberni 

1 punkt 

54. 3 gubernie Ukrainy prawobrze nej 
Galicja Wschodnia 
[uwaga: nale y przyzna  punkt, gdy zdaj cy 
dodatkowo wska e 6 guberni litewsko-
bia oruskich] 

1 punkt 
za wskazanie 
tych prowincji 

1 punkt 

55. zabór pruski  1 punkt 

56. Zdaj cy powinien w ocenie uwzgl dni  dwie 
kwestie: 
– brak rozwini tej wiadomo ci narodowej 
– ch  (mo liwo ) zani enia liczby Polaków 

przez administracj  pa stw zaborczych. 

1 punkt  
za ka dy po-
prawny argu-
ment oceny 

2 punkty 
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A. - Korona, Orze , Pogo , Archanio  
 
 
 
 
- odpowiednie wyja nienia 

1 punkt  
za poprawne 
wskazanie 
wszystkich 
elementów 
piecz ci  
1 punkt 
za poprawne 
wyja nienie 
wszystkich 
elementów  

57. 

B. przyk adowy wniosek Jedna Rzeczpospolita 
sk adaj ca si  z trzech cz ci: Polski, Litwy, 
Ukrainy (Rusi). 

1 punkt  
za sformu o-
wanie  
wniosku  

3 punkty 

58. Zdaj cy powinien wskaza  dwa podobie stwa: 
- negatywn  ocen  wp ywów polskich: („Od-

ci cie si  od nieszcz snych wp ywów pol-
skich” - Ho owna Rada; „Wyrwanie spod 
wp ywów polskich”– Šliupas) 

- spory terytorialne (podzia  Galicji, Suwalsz-
czyzna). 

1 punkt  
za ka dy ele-
ment porówna-
nia: ocena i  
spory  
terytorialne 

2 punkty 

59. 

Zdaj cy powinien zwróci  uwag  na to, e: 
- Litwinów traktowano jako Polaków „mó-

wi cych inaczej” (Dziennik Pozna ski), 
Ukrai com przyznawano  prawo do rozwoju 
w asnej kultury (Stanis aw Tarnowski) 

- traktowano Ukrain  i Litw  jako cz  jed-
nej Rzeczpospolitej (piecz  powsta cza). 

1 punkt 
za wskazanie 
na odr bno  
kulturow   
1 punkt 
za podkre lenie 
istnienia jedne-
go pa stwa 

2 punkty 
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Zadanie 60. – zadanie rozszerzonej odpowiedzi  (20 punktów) 

 

Temat I  

 

Kryterium szczegó owe dla poszczególnych poziomów 

 

Punkty 

I poziom 

Zdaj cy poprawnie umie ci  temat w czasie i przestrzeni (przy czenie 
Rusi, unia z Litw ). Poda  jedynie kilka informacji wiadcz cych o tym 
e zrozumia  temat. Wymieni  kilka przyczyn oraz wskaza  niektóre 

nast pstwa omawianego zagadnienia.  

1-5 

II poziom 

Zdaj cy zastosowa  poprawn  chronologi  wybranych wydarze  (od 
pierwszej po owy XIV do ko ca XV wieku) i opisa  wybrane problemy 
(np. zmiana polskiej polityki w okresie panowania Piastów i Jagiello-
nów, rywalizacja pa stw w tym regionie Europy, ekspansja kultury pol-
skiej itp.). Podj  próby uogólnienia opisywanych zjawisk. 

6-10 

III poziom 

Zdaj cy wyró ni  najwa niejsze etapy omawianego zagadnienia i odpo-
wiednio je scharakteryzowa . Zauwa y  ró nice w polityce Piastów, An-
degawenów i Jagiellonów. Dostrzeg  zmiany dla pozycji wszystkich 
stron i ukaza  ich znaczenie dla uk adu si  w tym regionie Europy. 
Wskaza  znaczenie omawianych wydarze  dla spo ecze stwa, gospo-
darki i kultury tego okresu. Podj  prób  oceny wydarze  i uzasadnienia 
swojego stanowiska.   

11-15 

IV poziom 

Zdaj cy w pe ni scharakteryzowa  „polityk  wschodni ” Królestwa Pol-
skiego z uwzgl dnieniem genezy i konsekwencji. Przedstawi  wszystkie 
sfery procesu historycznego (sfera polityczna, kultury, spo eczno-
gospodarcza). Wykaza  si  rozumowaniem historycznym. Sformu owa  
wnioski. Wykaza  si  erudycj  historyczn  (np. spory historiografii o 
ocen  procesu, dyskusje naukowe – interpretacje „applicare”). 

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 

 

Kryterium szczegó owe dla poszczególnych poziomów Punkty 

I poziom 

Zdaj cy poprawnie umie ci  temat w czasie i przestrzeni (Galicja 
Wschodnia, Wile szczyzna). Poda  kilka informacji wiadcz cych 
o tym, e zrozumia  temat. Wymieni  niektóre przyczyny oraz nast p-
stwa omawianego zagadnienia.  

1-5 

II poziom 

Zdaj cy dostrzeg  genez  konfliktów polsko-litewskiego i polsko-
ukrai skiego. Przedstawi  koncepcje polityki polskiej i przebieg konflik-
tów. Zasygnalizowa  nast pstwa omawianych wydarze . 

6-10 

III poziom 

Zdaj cy scharakteryzowa  koncepcje polityczne i wyró ni  najwa niej-
sze etapy ich realizacji w omawianym okresie. Przedstawi  z o ono  
omawianego zagadnienia na tle sytuacji w tym regionie Europy. Podj  
prób  oceny, uwzgl dniaj c sytuacj  w II Rzeczypospolitej. 

11-15 

IV poziom 

Zdaj cy dokona  analizy omawianych koncepcji politycznych oraz spo-
sobów ich realizacji. Przedstawi  wydarzenia na tle europejskim (Rosja 
oraz Europa Zachodnia wobec polskiej polityki wschodniej).Wykaza  
si  rozumowaniem historycznym, sformu owa  wnioski, które w a ciwie 
uargumentowa . Wykaza  si  erudycj  historyczn  (np. spory historio-
grafii o ocen  wydarze , dyskusje naukowe itp.)  

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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