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Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM

Historia

Poziom podstawowy

Listopad 2010

W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi ucznia, je śli

są ina czej sfor mu ło wa ne, ale ich sens jest sy no ni micz ny wo bec sche ma tu, oraz in ne po praw ne od po wie dzi nie -

prze wi dzia ne w klu czu.

1w w w. o p e r o n . p l

Nu mer

za da nia
Przy kła do wa odpo wiedź

Licz ba

punk tów

1. 1 pkt – każ de pra wi dło we przy po rząd ko wa nie 

Od po wie dzi: 

1. A, 2. C, 3. D, 4. E

0–4

2. 1 pkt – wła ści wie wska za na przy czy na

Od po wiedź:

Zda niem au to ra do ko lo ni za cji przy czy ni ły się wa run ki kli ma tycz ne i ich wpływ

na rol nic two (su sza i nie uro dzaj) oraz rywalizacja o ziemię.

0–1

3. 1 pkt – po praw ne pod kre śle nie 

Od po wiedź: 

A. Po wo ła nie rzą du Ka zi mie rza Bar tla.

0–1

4. 1 pkt – wła ści we okre śle nie pierw sze go i ostat nie go po li ty ka

Od po wie dzi: 

B. 1, A. 2

0–2

5. 1 pkt – wła ści we okre śle nie po sta ci

1 pkt – każ dy po praw ny ar gu ment uza sad nia ją cy od po wiedź (mak sy mal nie 2 pkt

za ar gu men ty)

Od po wiedź:

Alek san der [Wiel ki Ma ce doń ski]. Wska zu ją na to na stę pu ją ce fak ty: oj cem Alek -

san dra był król Fi lip II, a na uczy cie lem fi lo zof Ary sto te les.

0–3

6. 1 pkt – każ de po praw ne uzu peł nie nie

Od po wie dzi:

a) łu ki trium fal ne, b) akwe duk ty, c) cyr ka mi

0–3

7. 1 pkt – pra wi dło we pod kre śle nie 

Od po wiedź: 

C. Kar ta giń czy cy

0–1

8. 1 pkt – każ de po praw ne przy po rząd ko wa nie 

Od po wie dzi: 

1. Ba bi lo nia, 2. Fe ni cja nie, 3. Chi ny, 4. Su me ro wie

0–4

9. 1 pkt – każ dy po praw ny wpis 

Od po wie dzi: 

1. kasz te lan, 2. wo je wo da, 3. sta ro sta

0–3

10. 1 pkt – każ de po praw ne przy po rząd ko wa nie 

Od po wie dzi: 

1. teo cen tryzm, 2. scho la sty ka, 3. to mizm

0–3

11. 1 pkt – każ de po praw ne przy po rząd ko wa nie 

Od po wie dzi: 

1. P, 2. F, 3. F, 4. P

0–4

12. 1 pkt – każ da wła ści wa od po wiedź 

Od po wie dzi: 

A. Ma ło pol ska, B. XVI w., C. 1. F, 2. P

0–4
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Numer

zadania
Przykładowa od po wie dź

Liczba

punktów

13. A. 1 pkt – po praw nie okre ślo ny au tor 

Od po wie dź:

A. św. Be ne dykt z Nur sji

B. 1 pkt – jed na za sa da

Od po wie dź:

B. pra ca, po słu szeń stwo

0–2

14. 1 pkt – każ da po praw na od po wiedź 

Od po wie dzi: 

A. 23,9%, B. Ten den cja lo ko wa nia miast przez mo nar chów w Ko ro nie by ła zniż ko -

wa mię dzy XIII a XV w., C. XIV, D. 51,06%

0–4

15. 1 pkt – każ dy po praw ny wpis 

Od po wie dzi:   

A. Mak sy mi lian I, B. Ka rol V Habs burg, C. Fer dy nand I Habs burg, D. Ka rol VI

0–4

16. 1 pkt – każ dy po praw ny wpis 

Od po wie dzi: 

1. okręt pod wod ny, 2. ko ga, 3. ga le ra, 4. drak kar

0–4

17. 1 pkt – każ dy po praw ny wpis 

Od po wie dzi: 

a) 1648, b) west fal skie go, c) Habs bur gów

0–3

18. A.

1 pkt – za cy to wa nie zda nia bę dą ce go opi nią

1 pkt – za cy to wa nie zda nia stwier dza ją ce go fakt

Od po wie dzi:

Opi nia

Np.: Habs bur go wie świet nie wie dzie li, że zdu mie wa ją cą od mia nę lo su, któ ra za -

szła na po cząt ku XVI wie ku, za wdzię cza ją w du żej mie rze swo jej płod no ści. 

Fakt

Np.: Nie za leż nie od te go, na po cząt ku XVI wie ku Habs bur go wie spek ta ku lar nie po -

sze rzy li za kres swo je go pa no wa nia.

B.

1 pkt – po da nie da ty rocz nej

1 pkt – okre śle nie wpły wu bi twy na po li ty kę dy na stycz ną Ja giel lo nów

Od po wie dzi:

Bi twa pod Mo ha czem ro ze gra ła się w 1526 ro ku. Zgi nął w niej król Czech i Wę gier

Lu dwik II z dy na stii Ja giel lo nów. W związ ku z tym, że zgi nął bez po tom nie, Ja giel -

lo no wie utra ci li pa no wa nie nad Cze cha mi i Wę gra mi (na rzecz Habs bur gów).

Uwa ga: Na le ży uznać każ dą od po wiedź od da ją cą zbli żo ny sens.

0–4

19. 1 pkt – po praw ne za zna cze nie 

Od po wiedź: 

B

0–1

20. 1 pkt – każ de po praw ne do pa so wa nie

Od po wie dzi: 

1. Gio van ni Lo ren zo Ber ni ni, 2. Georg Frie drich Händel, 3. Jan Ka rol Chod kie wicz,

4. Jan He we liusz

0–4

21. 1 pkt – każ de po praw ne pod kre śle nie 

Od po wie dzi: 

C. Ob ję cie wła dzy w Pra dze przez stron nic two an ty habs bur skie; D. De tro ni za cja

Fer dy nan da II Habs bur ga.

0–2

22. 1 pkt – każ de po praw ne uzu peł nie nie 

Od po wie dzi: 

A. 1629, B. Szwe cja, C. Ce co ra, D. Ko za cy, E. Kłu szyn

0–5

23. 1 pkt – każ de po praw ne uzu peł nie nie 

Od po wie dzi: 

1. Ma ria Te re sa, 2. Piotr I, 3. Lu dwik XVI

0–3
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Numer

zadania
Przykładowa od po wie dź

Liczba

punktów

24. 1 pkt – po praw ne pod kre śle nie 

Od po wiedź: 

C. ro ko ko

0–1

25. 1 pkt – po praw nie okre ślo ny ty tuł ma py za wie ra ją cy te mat i okre śle nie cza su 

Od po wiedź: 

Trzy roz bio ry Pol ski 1772–1795; Rzecz po spo li ta w okre sie roz bio rów 1772–1795

0–1

26. A.

1 pkt – wła ści we pod kre śle nie 

Od po wiedź: 

akt kon fe de ra cji tar go wic kiej 

B. 

1 pkt – każ dy po praw ny ar gu ment uza sad nia ją cy od po wiedź (mak sy mal nie 2 pkt)

Od po wiedź: 

Na przy kład na zwi ska przy wód ców kon fe de ra cji, cel kon fe de ra cji – obro na wol -

no ści szla chec kich, kry tycz na oce na re form Sej mu Wiel kie go (jest wy mie nio ny

dzień 3 ma ja 1791 ro ku).

0–3

27. A. 

1 pkt – po praw nie pod kre ślo na od po wiedź

Od po wiedź: 

Ka ta rzy nę II

B.

1 pkt – sfor mu ło wa nie oce ny

1 pkt – uza sad nie nie oce ny

Na przy kład: Trak tat miał dla Pol ski tra gicz ne skut ki, gdyż na sza oj czy zna utra ci ła

nie pod le głość na po nad wiek. Utra ta nie pod le gło ści mia ła wy miar nie tyl ko po li -

tycz ny, ale tak że go spo dar czy (po dział ziem, za póź nie nia), kul tu ro wy (ru sy fi ka cja,

ger ma ni za cja) i de mo gra ficz ny (stra ty w po wsta niach, wy wóz ki, zsył ki, emi gra cja

po li tycz na i za rob ko wa).

Uwaga: Oce na ucznia mo że być su biek tyw na, mu si jed nak od wo ły wać się do fak -

tów hi sto rycz nych oraz po win na zo stać uza sad nio na po praw nie me ry to rycz nie

i lo gicz nie.

0–3

28. A. 

1 pkt – po praw na od po wiedź 

Od po wiedź: 

Atak na pa ry ską Ba sty lię (szturm Ba sty lii)

B.

1 pkt – po da nie peł nej da ty

Od po wiedź: 

14 lip ca 1789 ro ku

0–2

29. 1 pkt – każ de po praw ne ozna cze nie 

Od po wie dzi: 

E. 1, A. 2

0–2

30. A.

1 pkt – wska za nie na wią za nia

1 pkt – po da nie da ty

Od po wiedź:

Ry su nek na wią zu je do wy stą pie nia (se ce sji) sta nów po łu dnio wych z Unii (Sta nów

Zjed no czo nych) w 1861 ro ku.

B.

1 pkt – sfor mu ło wa nie oce ny

1 pkt – uza sad nie nie oce ny

Od po wiedź:

Sym pa tia ry sow ni ka jest po stro nie unio ni stów, gdyż uka zał kon fe de ra tów (se ce -

sjo ni stów) ja ko głup ców, któ rzy swo im dzia ła niem przy no szą szko dę przede

wszyst kim so bie (pod ci na ją ga łąź, na któ rej sie dzą). 

Uwa ga: Na le ży uznać każ dą od po wiedź od da ją cą zbli żo ny sens.

0–4
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Numer

zadania
Przykładowa od po wie dź

Liczba

punktów

31. 1 pkt – każ dy po praw ny wpis 

Od po wie dzi: 

1. Sa mu el Mor se, 2. Alek san der Gra ham Bell, 3. Tho mas Alva Edi son, 4. Al fred No -

bel

0–4

32. 1 pkt – wy peł nie nie każ dej z ru bryk 

Od po wie dzi: 

1. po wsta nie wiel ko pol skie, 1919 r., 2. po wsta nie li sto pa do we, 1830–1831, 3. po -

wsta nie stycz nio we, 1963–1864

0–6

33. 1 pkt – po praw ne za zna cze nie 

Od po wiedź: 

A

0–1

34. 1 pkt – każ de po praw ne przy po rząd ko wa nie 

Od po wie dzi: 

1. P, 2. P, 3. F, 4. P

0–4
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