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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) 

UWAGA! W związku z anulowaniem zadania nr 27 próg kwalifikacji do eliminacji 

okręgowych wynosi 29 punktów. 
 

Nr zadania Model odpowiedzi/klucz odpowiedzi Punktacja Schemat punktowania 

1.1. NIE 

 

 

1 1 pkt 

za rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

1.2.  dwie z np. 

- powstanie rzemiosła [i jego rozwój] 

- wynalezienie garncarstwa i tkactwa 

- zapoczątkowanie wymiany handlowej 

- podział pracy, 

- zaistnienie dwóch rodzajów osad – wsi i 

miasta 

- wzrost demograficzny 

 

Inny poprawny skutek. 

2 2 pkt za podanie dwóch 

skutków 

 

1 pkt za podanie 

jednego skutku 

 

2 Przykładowe wyjaśnienie: 

Religia, do której nawiązuje źródło A. to 

religia/wierzenia  monoteistyczna, natomiast 

religie/wierzenia, do których nawiązują 

pozostałe źródła, to religie politeistyczne. 

1 1 pkt  

za rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

3. FFP 3 3 pkt za trzy poprawne 

oceny 

2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt za jedną 

poprawną ocenę 

4. 9 1  

5. Tak 

Przykładowe uzasadnienie: 

Dwa z np.: 

- rozpowszechnienie  jedwabiu, 

- rozpowszechnienie  cyfr indyjskich 

(hinduskich, arabskich), 

- przywiezienie przypraw z Indii, 

- rozpowszechnienia na porcelany, 

- rozpowszechnienia na pachnideł, 

- rozpowszechnienie na papieru, 

- rozpowszechnili produkcję naczyń ze 

szkła, 

- budowa meczetów w Europie. 

 

Inna poprawna odpowiedź. 

2 2 pkt  

za rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie z dwoma 

argumentami 

 

1 pkt  

za rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie z jednym 

argumentem 

6. Przykładowe wyjaśnienie: 

Krzyżowcy zdobyli Jerozolimę i założyli na 

1 1 pkt za podanie, co 

najmniej, jednego 

skutku. 
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tym terenie Królestwo Jerozolimskie. 

UWAGA: w teście powinno być: I 

wyprawa.  

Jeżeli uczeń poprawnie podał skutek IV 

wyprawy – należy zaliczyć odpowiedź. 

7. Podanie jednej różnicy z np.  

kultura rycerska (źródło 1.) 

 

kultura rycerska: 

– zajęcie: wojna  

– czas wolny: turnieje, polowania, gry, 

– trójstopniowa edukacja: paź, giermek, 

rycerz 

– wartości: ideał rycerza bez skazy: 

odwaga, lojalność, obrona wiary i 

słabszych, hojność, sława, 

– literatura: trubadurzy, 

- miłość do damy serca (służba damie 

serca) 

 

Kultura miejska: 

– zajęcie: rzemiosło i handel 

– czas wolny: widowiska (misteria, 

moralitety) 

– trójstopniowa edukacja: uczeń, 

czeladnik, mistrz 

– wartości: rzetelność, bogactwo, 

– literatura: waganci  

1  

8. FP 2 1 pkt za poprawną 

ocenę dwóch zdań 

 

1 pkt za poprawna 

ocenę jednego zdania 

9. Nie 

Przykładowe uzasadnienie: 

Źródło 2. Opisuje dokonania Kazimierza 

Wielkiego, natomiast Polskę odbudował po 

wydarzeniach opisanych w źródle 1. 

Kazimierz Odnowiciel 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

10. Przykładowe uzasadnienie: 

Trójpolówka dotarła na ziemie polskie 

wraz z rozwojem kolonizacji na prawie 

niemieckim, w II połowie XII wieku, do 

której nawiązuje źródło 1. 

1 1 pkt  
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11. Nie 

Przykładowe uzasadnienie: 

w źródle 2. zacytowane zostały tezy 

wygłoszone przez Marcina Lutra, 

natomiast w źródle 1. opisano historię 

Henryka VIII [założyciela Kościoła 

anglikańskiego] 

1 1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

12. B 

A 

D 

1 1 pkt za poprawne trzy 

przyporządkowania 

13. Artykuły henrykowskie 1  

14. B 

D 

C 

1 1 pkt za poprawne trzy 

przyporządkowania 

15. 3. wykształcenie nowoczesnego 

społeczeństwa Rzeczypospolitej. 

 

 

1  

16. D. 4. 

 

1  

17.1. Skutkiem 

Przykładowe uzasadnienie: 

Znaczek nawiązuje do rocznicy uchwalenia 

konstytucji USA, która została uchwalona 

po uznaniu powstania USA. 

1 

 

 

1 pkt za rozstrzygnięcie 

i uzasadnienie 

17.2. Przykładowe wyjaśnienie: 

Na znaczku jest Tadeusz Kościuszko, 

ponieważ brał udział w wojnie o 

niepodległość USA, czyli przyczynił się do 

uznania powstania USA. 

1  

18. Nie 

Przykładowe uzasadnienie: 

Na mapie oznaczone zostały miejsca bitwę z 

okresu powstania listopadowego, a formacja 

przedstawiona w źródle 2. jest 

charakterystyczna do powstania 

styczniowego. 

1 1 pkt  

za rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

19. Przykładowe wyjaśnienie: 

Przesyłanie informacji na odległość, 

linie telegraficzne zaczęły łączyć miasta, 

2 2 pkt za pełne 

wyjaśnieniem z 

podaniem nazwy 

wynalazku 

1 pkt za podanie, 

jednego zastosowania 
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kraje, później kontynenty. 

20. Np. 

pozytywne, np. kolonializm przyczynił się 

do rozwoju: 

 - infrastruktury,  

- oświaty,  

- systemu ochrony zdrowia; 

 

Negatywne, np. kolonializm przyczynił 

się do: 

- zatrzymanie ludów Afryki w strukturze  

plemienności, 

- odbieranie tożsamości podbitym 

ludom, 

- zablokowanie własnej drogi rozwoju , 

- sztuczny podział Afryki, co 

spowodowało konflikty plemienne, 

- eksploatacja zasobów Afryki na rzecz 

Europejczyków 

2 

 

W teście 

jest 0-1, 

ale 

powinno 

być 0-2. 

2 pkt za podanie 

jednego skutku 

pozytywnego i jednego 

negatywnego 

 

1 pkt za podanie 

jednego skutku 

pozytywnego lub 

negatywnego 

 

 

21. Wydarzenie najwcześniejsze – C 

Wydarzenie najpóźniejsze - B 

2 2 pkt za dwa wskazania 

 

1 pkt za jedno 

wskazanie 

22 Przykładowe wyjaśnienie 

Strajk dzieci we Wrześni (strajk dzieci 

Wrzesińskich) 

1  

23 Dwa z np. 

- użyto po raz pierwszy czołgów 

- użyto po raz pierwszy gazów 

bojowych, 

- pierwsze bombowce 

- użycie granatów [F-1] 

- upowszechnienie  karabinu 

maszynowego  
 

Inne poprawne argumenty. 

1 1 pkt za podanie dwóch 

argumentów 

24 FF 2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

1 pkt za jedna 

poprawna ocenę 

25.1. Wielki Kryzys 1  

25.2. W źródle 2. 

 

Przykładowe uzasadnienie: 

Na mapie w źródle 2. Zaznaczony jest COP, 

którego budowa miała przyczynić się do 

pokonania Wielkiego Kryzysu,, natomiast  

w źródle 3. przedstawiona jest budowa Portu 

w Gdyni, na decyzję której nie miał wpływu 

Wielki Kryzys. 

 

1  1 pkt  

za rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 
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Inne poprawne uzasadnienie. 

26 Wybuch wojny zimowej – A 

Atak Japonii na Pearl Harbor - B 

2 2 pkt za dwa wskazania 

 

1 pkt za jedno 

wskazanie 

27 ZADANIE ANULOWANE  

BRAK POPRAWNEJ ODPOWIEDZI 

1  

28.  

wypracowanie 

Uczeń: 

- 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; 

- sformułował uzasadnienie dokonanego wyboru. 

- (wykazał się znajomością dodatkowych lektur). 

9-10 10 pkt za spełnienie 

wszystkich kryteriów 

 

9 pkt za spełnienie części 

kryteriów  

 

Uwaga dodatkowa: praca 

oceniona na 10 punktów 

nie może zawierać 

błędów merytorycznych. 

 - 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. 

7-8 8 pkt za spełnienie 

wszystkich kryteriów 

 

7 pkt za spełnienie części 

kryteriów 

 - podał większość faktografii potrzebnej do 

opracowania tematu; 

- dokonał selekcji i uporządkowania podanej 

faktografii, 

- wyjaśnił część związków przyczynowo-

skutkowych; 

- podjął próbę uzasadnienia dokonanego wyboru;  

- zastosował prawidłową terminologię. 

5-6 6 pkt za spełnienie 

wszystkich kryteriów 

 

5 pkt za spełnienie części 

kryteriów 

 - 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. 

3-4 4 pkt za spełnienie 

wszystkich kryteriów 

 

3 pkt za spełnienie części 

kryteriów 

 - 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. 

1-2 2 pkt za spełnienie 

wszystkich kryteriów 

 

1 pkt za spełnienie części 

kryteriów 

 


