
Pobrano ze strony www.sqlmedia.plPobrano ze strony www.sqlmedia.pl
Próbny egzamin maturalny z historii 

 Poziom rozszerzony 

 

1

 

OCENIANIE ARKUSZA 

POZIOM ROZSZERZONY 

 

Zasady oceniania: 

za rozwi zanie wszystkich zada  z arkusza mo na uzyska  maksymalnie 50 punktów 

(za test 20 punktów, za rozwi zanie zada  zwi zanych z analiz  róde  10 punktów 

i za zadanie rozszerzonej 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 

w modelu odpowiedzi, przy poszczególnych zadaniach - w nawiasach, podano 

odpowiedzi alternatywne, mo liwe rozszerzenia, nie s  to sformu owania oczekiwane 

od zdaj cego 

za zadania otwarte, za które mo na przyzna  tylko jeden punkt, przyznaje si  punkt 

wy cznie za odpowied  w pe ni poprawn  

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  logice udzielonej prawid owej odpowiedzi, odpowied  tak  nale y 

oceni  na zero punktów. 

 

Zadania 1. – 15. – test sprawdzaj cy wiadomo ci i umiej tno ci – 20 punktów 

 

Zadanie Schemat punktowania:

nr 

zadania 

cz  

zadania 

Model odpowiedzi punkty  

za poszczególne 

cz ci zadania 

punkty 

za ca e 

zadania

1. Babilonia: Isztar, Marduk 

Egipt: Anubis, Izyda 

Indie: iwa, Wisznu 

za wszystkie 

prawid owe 

odpowiedzi - 1 pkt 

1 

A. hoplici 2 

B. falanga 

za dwie prawid owe 

odpowiedzi - 1 pkt 
1 

A. Partenon, Propyleje, Erechtejon 3. 

B. uk Tytusa, Koloseum, Panteon 

za wszystkie 

prawid owe 

odpowiedzi - 1 pkt 

1 

A. te ciem 1 4. 

B. W odzimierz I Wielki, Wsiewo od 
za dwie prawid owe 

odpowiedzi - 1 pkt 

2 

 

A. Chlodwig [Klodwig] 

B. Otton I 

5. 

C. Grzegorz VII 

za trzy prawid owe 

odpowiedzi - 1 pkt 
1 
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6. Przyk adowe tytu y: 

Rozwój terytorialny Polski [pa stwa 

polskiego] w czasach panowania 

Kazimierza Wielkiego [1333 – 1370] 

Zmiany terytorialne Polski [pa stwa 

polskiego] w czasach panowania 

Kazimierza Wielkiego [1333 – 1370] 

(dopuszczalna datacja wynikaj ca z analizy 

mapy: ... w latach 1343 - 1368) 

 1 

A. Ernest Habsburg 

B. Iwan Gro ny 

7. 

C. Henryk Walezy 

za dwie prawid owo 

wymienione postaci – 

1 pkt, za trzy – 2 pkt 

2 

8. Przyk adowe odpowiedzi: 

plany rozbioru Rzeczypospolitej 

podczas potopu szwedzkiego 

postanowienia traktatu w Radnot 

traktat w Radnot [1656] 

 1 

A. Tadeusz Rejtan 1 9. 

B. powstanie ko ciuszkowskie 

powstanie listopadowe 

powstanie styczniowe 

za wszystkie 

prawid owe 

odpowiedzi - 1 pkt 

2 

A. Wielka Brytania 

B. USA 

10. 

C. Francja 

za wszystkie 

prawid owe 

odpowiedzi - 1 pkt 

1 

A. Rosja, Wielka Brytania (Anglia) za dwie prawid owe 

odpowiedzi - 1 pkt 
11. 

B. Cele ekonomiczne: 

pozyskanie rynków zbytu dla 

niemieckich towarów 

pozyskanie terenów dla osadnictwa 

niemieckiego 

mo liwo  sprowadzania artyku ów 

spo ywczych i surowców 

Inne sformu owania: 

mo liwo  prowadzenia korzystnej wymiany 

handlowej - korzystna sprzeda  towarów 

niemieckich i tani zakup zbo a, u ywek itp. 

prowadzenie kolonizacji niemieckiej. 

za trzy prawid owo 

sformu owane cele -  

1 pkt 

2 

12. b  1 

13. Banknot A: 4 

Banknot B: 1 

Banknot C: 2 

Banknot D: 3 

za bezb dne 

uporz dkowanie 

chronologiczne – 1 pkt 

1 
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A. c 1 14. 

B. Przyk adowe wyja nienia: 

Karykatura pi tnuje czytelników 

Nowego Kuriera Warszawskiego, 

czytelników prasy wydawanej przez 

Niemców w GG. 

Karykatura atakuje niew a ciw  

postaw  niektórych Polaków 

czytaj cych „pras  gadzinow ” 

[„gadzinówk ”, tzw. „szmat awca”]. 

Karykatura pot pia Polaków 

ulegaj cych propagandzie niemieckiej 

reprezentowanej przez Nowy Kurier 

Warszawski wydawany przez 

okupanta na terenie GG. 

Uwaga: zdaj cy mo e u y  okre lenia  

o miesza. 

za prawid owe 

wyja nienie -  

1 pkt 

2 

A. prawda 

B. fa sz 

15. 

C. prawda 

za wszystkie 

prawid owe 

odpowiedzi - 1 pkt 

1 
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Zadania 16. – 21. – zadania zwi zane z analiz  róde  wiedzy historycznej – 10 punktów 
 

Schemat punktowania: 

Zad. Model odpowiedzi punkty za 

poszczególne 

cz ci zadania 

punkty 

za zadanie 

16. Ustroje wg Arystotelesa w a ciwe (sprawiedliwe): 

monarchia 

arystokracja 

politeja 

Ustroje wg Arystotelesa zwyrodnia e: 

tyrania 

oligarchia 

demokracja 

1 punkt 

za wszystkie 

poprawnie 

wymienione 

ustroje 

1 

17. Podobie stwo: 

ochrona nietykalno ci osobistej (1 punkt) 

Ró nica: 

w Anglii przywilej dotyczy  wszystkich ludzi wolnych, 

a w Polsce jedynie szlachty (1 punkt) 

po 1 punkcie za 

wskazanie 

ka dego z 

elementów tego 

zapisu 

(przywileju)  

2 

18. Przyk adowe odpowiedzi: 

zjawisko post puj cej równolegle deklasacji klas wy szych 

(1 punkt) i awansu klas ni szych (1 punkt) 

[permanentne i d ugotrwa e] zjawisko zmiany pozycji 

spo ecznej z wy szej na ni sz  (1 punkt) 

i zmiany pozycji spo ecznej z ni szej na wy sz   

(1 punkt) 

po 1 punkcie 
za wskazanie 

ka dego z 

elementów tego 

procesu  

2 

19. Przyk adowe odpowiedzi: 

proces demokratyzacji [ ycia spo ecznego] 

rewolucja demokratyczna 

 1 

A. prawda 

B. fa sz 

20. 

C. prawda 

1 punkt 

za wszystkie 

poprawne 

odpowiedzi 

1 

21. Zdaj cy w wyja nieniu powinien odnie  si  do trzech 

elementów tego przekazu: 

napisu i dat - podkre lenie ci g o ci republika skiej formy 

rz dów we Francji [nawi zanie do pierwszej republiki 

francuskiej z okresu rewolucji francuskiej – 1792, tradycji 

republika skich] (1 punkt) 

sceny pierwszoplanowej (symbolicznej) przedstawiaj cej 

posta  kobiec  - personifikacj  Republiki – w wyja nieniu 

mo e pos u y  si  ró nymi elementami tej kompozycji 

symbolizuj cymi Republik  [Marianna, czapka frygijska, 

sztandar trójkolorowy, korona z k osów zbó , li cie d bowe, 

róg obfito ci, ga zka wawrzynu (drzewa laurowego) – 

nawi zania do symboliki antycznej] (1 punkt) 

scen w tle, pejza u – po czenie sielskich ( wiadcz cych o 

dostatku) scen z ycia wsi francuskiej – tradycja- ycie 

spo eczno ci wiejskiej [sianokosy, orka, pastwisko] z 

elementem nowoczesno ci w tle [wiadukt i kolej elazna] 

(1 punkt). 

po 1 punkcie za 

odniesienie si  do 

ka dego z trzech 

elementów tego 

przekazu  

3 
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Zadanie 22. - 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 w przestrzeni; poda  nazw  ustroju 

politycznego i kilka informacji wiadcz cych o tym, e zrozumia  temat 

(np. konstytucja nihil novi, pierwsze liberum veto); poda  kilka, nie zawsze 

uporz dkowanych, przyczyn i nast pstw omawianego procesu – ewolucji ustroju 

politycznego Rzeczypospolitej. 

 

1-5 

II poziom: 

Zdaj cy poszerzy  uj cie tematu; w porz dku chronologicznym lub problemowo 

przedstawi  podstawowe informacje; wykaza  si  rozumowaniem historycznym – 

poda  niektóre przyczyny i skutki; dostrzeg  prze omowe momenty dla przemian 

ustrojowych w Polsce w XVI i w XVII w. oraz podj  prób  ich omówienia – 

charakterystyki; zwróci  uwag  na podstawowe normy prawne dotycz ce 

systemu sprawowania w adzy oraz wykaza  si  znajomo ci  terminologii 

potrzebnej do odpowiedniej prezentacji tematu. 

 

6-10 

III poziom:  

Zdaj cy dokona  trafnej selekcji faktów, które wykorzysta  w charakterystyce 

omawianego procesu; temat przedstawi  w uj ciu dynamicznym; omówi  

najwa niejsze etapy i uwzgl dni  wewn trzne cezury; zauwa y  z o ono  tych 

wydarze , uwzgl dni  wp yw pozycji mi dzynarodowej pa stwa i jego sytuacji 

gospodarczej na zmiany w systemie sprawowania w adzy; zwróci  uwag  na 

projekty reform (np. ruch egzekucyjny, elekcja vivente rege); podj  prób  oceny 

omawianego procesu. 
 

11-15 

IV poziom: 

Zdaj cy scharakteryzowa  zmiany jakie zasz y w sprawowaniu w adzy w 

Rzeczypospolitej we wskazanym okresie, egzemplifikuj c swój wywód starannie 

dobran  faktografi ; odniós  si  do najwa niejszych aspektów tego procesu – 

omówi  kontekst mi dzynarodowy i zwróci  uwag  na ró nice w systemie 

sprawowania w adzy w in. pa stwach i w Rzeczypospolitej; sformu owa  

wnioski, odniós  si  do ocen historiografii i dokona  w asnej oceny zmian 

ustrojowych w Rzeczypospolitej szlacheckiej. 

 

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 w przestrzeni; odwo a  si  do  

wybranego przyk adu (lub przyk adów) i poda  jedynie kilka informacji 

(wydarze  o kryzysie demokracji) 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 kryzysu demokracji 

parlamentarnej w omawianym okresie. 

 

1-5 

II poziom: 

Zdaj cy uwzgl dni  podstawow  faktografi  (np. poda  cechy systemów 

niedemokratycznych); wykaza  si  rozumowaniem historycznym – poda  

niektóre przyczyny le ce u pod o a kryzysu systemu demokratycznego i skutki 

odchodzenia od demokracji; dostrzeg  podstawowe etapy, umie ci  je poprawnie 

w czasie i podj  prób  ich omówienia; w uproszczonej formie przedstawi  

charakterystyk  zachodz cych zmian (móg  skoncentrowa  si  jedynie na 

zagadnieniach politycznych); wykaza  si  znajomo ci  terminologii potrzebnej 

do odpowiedniej prezentacji tematu (np. totalitaryzm, autorytaryzm, dyktatura, 

zamach stanu). 

 

6-10 

III poziom:  

Zdaj cy dokona  trafnej selekcji faktów, scharakteryzowa  proces na wybranych 

przyk adach w uj ciu dynamicznym, zwróci  uwag  na najwa niejsze jego etapy 

i uwzgl dni  wewn trzne cezury; dostrzeg  z o ono  procesu, podj  prób  

powi zania aspektów politycznych z gospodarczymi, kulturowymi i 

ideologicznymi, odnotowuj c kontekst mi dzynarodowy; podj  prób  oceny 

omawianego procesu. 

 

11-15 

IV poziom: 

Zdaj cy w pe ni scharakteryzowa  omawiany proces, ukaza  ró ne jego aspekty; 

dostrzeg  podobie stwa i ró nice w powstaniu oraz funkcjonowaniu systemów 

niedemokratycznych w ró nych pa stwach (np. brak tradycji demokratycznych, 

nieudolne funkcjonowanie struktur parlamentarnych, istnienie oficjalnej ideologii 

pa stwowej, ograniczenie swobód jednostki) i sformu owa  wnioski; dokona  

w asnej oceny zmian ustrojowych w pa stwach europejskich w okresie 

mi dzywojennym 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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