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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. rewolucja neolityczną 1  

 

1.2.  Po 

Przykładowe uzasadnienie: 

Źródło przedstawia radło używane do 

uprawy ziemi, co nastąpiło po rewolucji 

neolitycznej. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnieniem 

 

2 A 4 

B 3 

2 2 pkt za dwa 

przyporządkowania 

1 pkt za jedno 

przyporządkowanie 

3. 2 

Przykładowe uzasadnienie: 

W źródle 1. Przywołane zostały zasady 

głoszone przez Konfucjusza, który był 

filozofem chińskim, a cywilizacja chińska 

została oznaczona numerem 2. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnieniem 

 

4. Źródło 1.1 1  

5. Przykładowe uzasadnienie: 

Dopiero w czasach Peryklasa każdy miał 

dostęp do urzędów, o czym napisane jest w 

źródle. 

 

1  

6. Pryncypatu 

Przykładowe uzasadnienie: 

W tekście jest mowa o zachowaniu pozorów 

pozostawiając nazwy wszystkich urzędów 

[co miało miejsce w okresie pryncypatu]. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnieniem 

 

7. Akwedukt 

Przykładowa odpowiedź: 

Doprowadzał wodę do miasta. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnieniem 

 

8. 5 1  

9. Zasięg ekspansji arabskiej 

Przykładowe uzasadnienie: 

W granicach imperium zaprezentowanego 

na mapie jest prawie cały Półwysep Arabski 

[który w takim wymiarze nie był w 

granicach cesarstwa wschodniego] 

 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 
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Inna poprawna odpowiedź 

10. 4. II połowie V wieku. 1  

 

11. Do wschodniej 

Przykładowe uzasadnienie: 

Wielka schizma zachodnia nie wynikała 

ze sporu między Wschodem  

a Zachodem. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

12. Przykładowe uzasadnienie: 

 

Źródło 1. Nawiązuje do chrztu Mieszka I,  

a w źródle 2. Przedstawiony jest kościół 

wybudowany w stylu romańskim. Styl ten 

dotarł do Polski dzięki przyjęciu chrztu 

przez Mieszka I z Rzymu [Europy 

Zachodniej]. 

1  

13. 2. Bolesława Chrobrego. 1  

14. Źródło1. 

Przykładowe uzasadnienia: 

- Na rycinie przedstawiona jest cześć hołdu 

lennego; na rycinie w źródle 1. 

Przedstawiona jest uroczystość pasowania 

na rycerza. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

15. Najwcześniejsze – D 

Najpóźniejsze - A 

2 2 pkt za dwa wskazania 

1 pkt za jedno 

wskazanie 

16. 2. wnuk Kazimierza I. 1  

17. A 

Przykładowe uzasadnienie: 

W źródle 1. Opisana jest lokacja miasta na 

prawie magdeburskim (niemieckim)  

i makieta A. przedstawia architekturę miasta 

lokowanego na tym samym prawie. 

1 

 

 

1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

18. PP 2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt za jedna 

poprawną ocenę 

19.1. Tak 

 

Przykładowe uzasadnienie: 

Jest to trasa oznaczona nr 2. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

19.2. Nowy Świat 

Jeden spośród, np. 

- mieszkańcy Ameryki zaczęli chorować na 

grypę (odrę, ospę); 

- Indianie byli zmuszani do morderczej 

pracy w kopalniach złota; 

- Na podbitych terenach Hiszpanie 

rozpoczęli zakładanie wielkich plantacji 

bawełny i trzciny cukrowej,  

1 1 pkt za podanie 

 po jednym skutku  

dla Nowego i Starego 

Świata 
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- sprowadzenie na kontynent amerykański 

koni, 

- wyzysk ekonomiczny i społeczny tych 

terenów, 

- niszczycielska działalność konkwistadorów 

i walki z ludnością podbita, 

- niszczenie (degradacja) kultury Majów, 

Inków i Azteków. 

 

Inne poprawne odpowiedzi 

 

Stary Świat 

jeden z np.: 

- rozwój handlowych szlaków oceanicznych, 

- wzrost znaczenia Hiszpanii i Portugalii, 

- przywiezienie do Europy ziemniaków ( 

pomidorów, kukurydzy, papryki, fasoli, 

ananasów, tytoniu, indyków, kakao), 

-  powstanie oceanicznych szlaków 

handlowych, 

- ożywienie handlu artykułami zamorskimi. 

- napływ dużej ilości kruszcu [złoto i 

srebro], co wywołało „rewolucję cen”,  

- początki emigracji poza „stary” kontynent, 

- poszerzenie horyzontów myślowych 

Europejczyków 

- rozwój nauk [astronomia, biologia, 

geografia].  

  

- sprowadzenie do Europy nieznanych dotąd 

chorób np. syfilis. 

- spadek znaczenia szlaków 

śródziemnomorskich, 

- zanik handlu lewantyńskiego 

- dualizm w rozwoju gospodarczym  

 

Inne poprawne odpowiedzi 

20.1. A 

Przykładowe uzasadnienie 

 

Fotografia przedstawia drukarnię, a ta 

forma powielania była szybsza i tańsza, 

co miało wpływ na rozpowszechnianie 

nowego ruchu. 

 

Inna poprawna odpowiedź w odniesieniu 

do źródła. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

20.2. Przykładowe uzasadnienia: 

- Bracia polscy założyli Akademie  

w Rakowie, 

założenie akademii przez braci czeskich 

1  
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w Lesznie, 

- poszczególne wyznania otwierały 

swoje szkoły (gimnazja) [w Toruniu, 

Gdańsku, Pińczowie]; 

 

Inna poprawna odpowiedź. 

21. Nie 

Przykładowe uzasadnienie: 

W źródle 1. Został zaprezentowany układ 

geocentryczny, a w źródle 2. odkrywca 

układu heliocentryczny [i schemat układu 

heliocentrycznego]. 

 

Inna poprawna odpowiedź. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

22 Przykładowe uzasadnienie: 

 

Na mapie oznaczono ziemie utracone  

w wyniku wojen XVII wieku, np. cześć 

Ukrainy z Kijowem. 

 

Inna poprawna odpowiedź wynikająca  

z treści mapy. 

 

1  

23 2. monarchii absolutnej we Francji Ludwika 

XIV. 

 

1  

24.1. Konstytucja 3 maja 1  

24.2. Przykładowe uzasadnienie: 

W utworze jest mowa o umowie społecznej [ 

podziale władzy]. 

 

1  1 pkt  

za rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

25. A 

Przykładowe uzasadnienie: 

 

Na mapie oznaczone jest terytorium 

Księstwa Warszawskiego, którego podziału 

dokonano na kongresie wiedeńskim. 

 

inna poprawna odpowiedź odwołująca się do 

źródła. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

26. Wydarzenie najwcześniejsze C 

Wydarzenie najpóźniejsze D 

2 2 pkt za dwa poprawne 

wskazania 

1 pkt  za jedno 

poprawne wskazanie 

27. Maszyna parowa (lokomotywa) 1  

28. Przykładowe uzasadnienie: 

 

Fotografia przedstawia pracujące kobiety,  

co było jednym z następstwem I wojny 

światowej. 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

29. Orędzie Prezydenta USA 

Przykładowe uzasadnienie: 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 
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W źródle został przywołany 13, punkt 

orędzia Prezydenta USA. 

 

Inna poprawna odpowiedź. 

30. PP 2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt a jedna poprawna 

ocenę 

31. Przykładowe uzasadnienie: 

Mapa przedstawia dwa bloki państw w 

Europie między którymi prowadzona była 

zimna wojna. 

Inna poprawna odpowiedź. 

1  

 

Kryteria oceny zadania 32. 

10 pkt Uczestnik: 
- podał pełną faktografię związaną z tematem; 

- wyjaśnił złożoność omawianych zjawisk historycznych i ukazał ich różne aspekty;  

- poprawnie przeprowadził selekcję i hierarchizację faktów;  

- poprawnie wyjaśnił wszystkie wskazane związki przyczynowo-skutkowe; 

- wykazał się znajomością wskazanych lektur. 

8–9 pkt Uczestnik: 

- podał zdecydowaną większość faktografii związanej z tematem; 

- dokonał celowej i właściwej selekcji faktów, świadczącej o rozumieniu ich znaczenia i 

hierarchii,  

- przedstawił omawiane zagadnienia w ujęciu dynamicznym,  

- przedstawił większość związków przyczynowo-skutkowych; 

- częściowo sformułował uzasadnienie dokonanego wyboru. 

6–7 pkt Uczestnik: 
- podał większość faktografii potrzebnej do opracowania tematu; 

- dokonał selekcji i uporządkowania podanej faktografii, 

- wyjaśnił część związków przyczynowo-skutkowych; 

- zastosował prawidłową terminologię. 

4–5 pkt Uczestnik:  
- podał kilka faktów związanych z tematem;  

- podjął próbę selekcji i uporządkowania podanej faktografii;  

- wykazał się częściową znajomością terminologii związanej z tematem; 

- wskazał związki między częścią podanych faktów. 

1–3 pkt 

 

Uczestnik:  
- w kilku zdaniach odniósł się do tematu;  

- podał kilka faktów związanych z tematem, ale bez wskazywania związków między nimi; 

- poprawnie umieścił temat w czasie i w przestrzeni. 

 


