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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

 

1. Odpowiedzi do zadań otwartych są odpowiedziami przykładowymi; należy punktować 

każdą poprawną merytorycznie, zgodną z poleceniem odpowiedź. 

2. W nawiasach okrągłych są odpowiedzi alternatywne. 

3. W nawiasach kwadratowych są informacje, które uczeń może podać, ale nie musi. 
 

Nr zadania Model odpowiedzi/klucz odpowiedzi Punktacja Schemat punktowania 

1.1. Indii 

Przykładowe uzasadnienie: 

Na fotografii przedstawiony jest 

buddyjski kompleks Sanchi (Stupa)  

w Indiach; elementem rzeźby są słonie, 

które są charakterystyczne dla kultury 

Indii] 

 

Inne poprawne uzasadnienie 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

1.2 [2] 1  

2. Izraela,  

 

Przykładowe uzasadnienie: 

Na fotografii rzeźby widoczna jest 

menora, która jest jednym z symboli 

judaizmu. 

 

Inne poprawne uzasadnienie  

z odwołaniem do treści źródła. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

3.1. ostracyzm (sąd skorupkowy) 1  

3.2. Ateny 1  

4. Przykładowe uzasadnienie: 

Źródło nawiązuje do treści Mitu  

o Prometeuszu z mitologii greckiej. 

 

Inne poprawne uzasadnienie 

1 1 pkt za poprawne 

uzasadnienie z 

odwołaniem się  

do treści źródła 

 

5. Rzymu 

Przykładowe uzasadnienie: 

W tekście wymienione są grupy 

społeczne występujące w społeczeństwie 

starożytnego Rzymu. 

 

Inna poprawne uzasadnienie 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

6. FFP 3 3 pkt za trzy poprawne 

oceny 

2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt za jedną 

poprawną ocenę 

7. Kodeks Justyniana 1  

8.  FP 

 

2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 
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1 pkt za jedną 

poprawną ocenę 

9.1. krzyżowych (krucjat) 

 

Przykładowy argument: 

W tekście jest mowa o tym, że bohater 

wiersza chce iść do Ziemi Świętej zajętej 

przez  muzułmanów. 

 

Inaczej sformułowany poprawny 

argument 

1 1 pkt za poprawną 

nazwę i uzasadnienie 

9.2. PF 2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt za jedną 

poprawną ocen 

10. PF 2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt za jedną 

poprawną ocen 

11. patrycjusze [Najzamożniejsi 

mieszkańcy, sprawujący w nim władzę,  

np. najbogatsi kupcy i rzemieślnicy, 

bankierzy] 

 

plebs [Najbiedniejsi mieszkańcy, nie 

posiadali majątku, np. czeladnicy, służba 

domowa, żebracy.] 

2 2 pkt za dwie poprawne 

odpowiedzi 

1 pkt za jedną 

poprawna odpowiedź 

 

 

12. FP 2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt za jedną 

poprawną ocen 

13. FP 2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt za jedną 

poprawną ocen 

14.1. absolutyzm oświecony 1  

14.2. Austria  1  

15.1. 2. oligarchii magnackiej. 1  

15.2. liberum veto 1  

16. 1. Stanisława Konarskiego. 1  

17. Przykładowa odpowiedź: 

Rysunek nawiązuje do I, II i III rozbioru 

Polski, o czym świadczą kolejno daty 

1772, 1793, 1795 oraz do abdykacji 

króla, ponieważ widoczny na rysunku 

Stanisław August Poniatowski jest bez 

korony na głowie. 

 

Inna poprawna odpowiedź z odwołaniem 

się do wszystkich elementów 

graficznych 

1 

 

 

1 pkt za wyjaśnienie 

treści i interpretację 

wszystkich (4: daty, 

postać króla)) 

elementów graficznych  
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18. Adam Jerzy Czartoryski 

monarchia konstytucyjna 

2 2 pkt  za dwa dwie 

poprawne odpowiedzi 

 

1 pkt za jedną 

poprawna odpowiedź 

19. PF 2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt za jedną 

poprawną ocenę 

20. secesyjna,  

 

Przykładowe uzasadnienie: 

W tekście jest mowa o Południu,  

na którym zniszczono miasta i wsie  

oraz o byłych niewolnikach, co jest 

charakterystyczne do przyczyn, 

przebiegu oraz skutków wojny 

secesyjnej.  

 

Inne poprawne uzasadnienie  

1 1 pkt za poprawne 

rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

21. Przykładowe uzasadnienie: 

Obraz przedstawia rugi pruskie,  które 

były elementem polityki 

germanizacyjnej. 

 

Inne poprawne uzasadnienie 

1 1 pkt za poprawne 

uzasadnienie 

22 Wincenty Witos – ruch ludowy 

Roman Dmowski – ruch narodowy 

Józef Piłsudski – ruch socjalistyczny 

3 3 pkt – za trzy 

poprawne 

przyporządkowania 

2 pkt – za dwa 

poprawne 

przyporządkowania 

1 pkt – za jedno 

poprawne 

przyporządkowanie 

23 Plakat przedstawia salę kinowa  

z projekcją filmu, a film był jednym z 

pierwszych elementów kultury masowej. 

 

Inna poprawna odpowiedź. 

1 1 pkt za poprawne 

uzasadnienie 

zawierające informacje 

o początkach kultury 

masowej 

24 komunistycznego 

 

Przykładowe uzasadnienia: 

- W tekście jest mowa o kolektywizacji, 

co było charakterystyczne wyłącznie  

dla totalitaryzmu komunistycznego; 

- w tekście jest mowa o zagłodzeniu 5-8 

milionów ludzi, co miało miejsce na 

Ukrainie w okresie systemu 

komunistycznego; 

1 1 pkt za poprawne 

rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

25. FFP 3 3 pkt za trzy poprawne 
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odpowiedzi 

2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt za jedną 

poprawną ocen 

26.1. Przykładowe uzasadnienie: 

Decyzje konferencji w Monachium 

utwierdziły Hitlera w przekonaniu, że 

również kolejne jego działania nie 

spotkają się z protestem, np. zajęcie 

Czechosłowacji, żądania terytorialne 

wobec Polski, agresja na Polskę.     

Inne poprawne uzasadnienie 

1 1 pkt za poprawne 

uzasadnienie 

26.2. 4 1  

27 Nie 
 

Przykładowe uzasadnienie: 

 W uzasadnieniu polecenia podano, które 

musiało być wydane przed wkroczeniem 

Armii Czerwonej do Polski, czyli przed 

17.091939 r,. że Warszawa już nie 

istnieje, a treść źródła 2. podaje 

faktyczną sytuację, czyli że Warszawa 

upadła 28.09.1939 r. 
 

 Inne poprawne uzasadnienie 

1 1 pkt za poprawne 

rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

28 Przykładowe uzasadnienie: 

 

W źródle 1.jest mowa o poleceniu 

dokonania Zbrodni Katyńskiej i źródło 2. 

Również nawiązuje do Zbrodni 

katyńskiej,  o czym świadczy otwór 

widoczny w tylnej części czaszki – wlot 

po kuli, ponieważ w taki sposób 

dokonano zbrodni, o której mowa  

w źródle 1. 

 

Inne poprawne uzasadnienie 

1 1 pkt za poprawne 

uzasadnienie 

 

29. Kryzys kubański 
 

Przykładowe uzasadnienie: 

Mapa przedstawia zasięg rakiet, które 

miały być umieszczone przez ZSRR na 

Kubie. 
 

Inne poprawne rozwiązanie 

1 1 pkt za podanie 

poprawnej nazwy i 

uzasadnienie 

30. 1. plan Balcerowicza → uchwalenie 

Konstytucji RP → wstąpienie Polski do 

NATO → wstąpienie Polski do Unii 

Europejskiej  

1  

 


