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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 PP 2  

2 Tak, 

 

Ofiarą był Perykles, do choroby i śmierci którego w 

czasie zarazy ateńskiej nawiązuje źródło 2. 

1 1 pkt  

za 

rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

3. wojna peloponeska 1  

4 FFP 3  

5 Tak 

 

W tekście jest mowa o Justynianie I Wielkim i na 

mozaice jest również przedstawiony Justynian I. 

1 1 pkt  

za 

rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

6 1. 25–50 mln  1  

7 Jeden spośród:   
- Afryki Północnej,  

- części Azji,   

- Europy 

1  

8 trąd (lepra) 1  

9 PP 2  

10 Tak 

Oba źródła nawiązują do epidemii dżumy w XIV w. 

(do „czarnej śmierci”) 

1 1 pkt  

za 

rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

11 FPP 3  

12 4. Jan Długosz. 1  

13 PP 2  

14 Tak 

W obu źródłach jest mowa o ospie prawdziwej/czarnej 

ospie 

 

1 1 pkt  

za 

rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

15 2. sześćdziesiątych. 1  

16 Dwa spośród: 

- zamkniecie miasta Wrocławia dla osób, które nie 

były zaszczepione na grypę,  

- wydzielenie izolatoriów,  

2  
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- włączenie się Kościoła w uświadamianiu potrzeby 

podporządkowania się zaleceniom władz,  

- Kościół ograniczył pielgrzymki,   

- zakaz imprez/uroczystości masowych, - zakaz 

sprzedaży napojów chłodzących z saturatorów,  

- zamkniecie kąpielisk miejskich  

i basenów,  

- informowanie, jak ustrzec się przed zakażeniem w 

barach, sklepach, restauracjach,  

- informowanie, jak ważna jest czystość naczyń. 

 

Inne poprawne podane w literaturze 

17 PP 2 

 

 

18 Przykładowe wyjaśnienie: 

 

Choroba lub choroby, które dotknęły Amerykę 

Środkową  oraz północna część Ameryki Południowej 

w XVI w./ choroba lub choroby, które miała wpływ na 

zagładę Azteków; przypuszcza się między innymi, że 

zapoczątkowała ją/je Salmonella]. 

 

1  

19 Tak 

 

W czasie trzeciej epidemii dżumy, która wybuchła w 

połowie XIX w. 

1 1 pkt  

za 

rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

20 cholera 1  

21 Tak 

 

W źródle 2. Jest mowa o cholerze, która dotarła na 

ziemie polskie z żołnierzami rosyjskimi tłumiącymi 

powstanie listopadowe, do którego nawiązuje źródło. 

 

1 1 pkt  

za 

rozstrzygnięcie  

i uzasadnienie 

22 Przykładowe uzasadnienie: 

 

Obraz z lewej strony przedstawia ofiarę cholery przed 

chorobą, a obraz z prawej strony po przejściu choroby 

(po zarażeniu) 

 

1  

23 Robert Koch 1  

24 Nazwa: [tyfus]  

wiek: [XI wiek] 

 

2  

25 PFP 3  

26 grypa „hiszpanka (grypa) 1  

27 4. 3 mln–6 mln 1  

28 Jeden spośród:  

- Singapur,  

- Hongkong,  

- Stany Zjednoczone 

1  
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29 mutacja wirusa, prawdopodobnie poprzez dzikie 

kaczki  

1 1 pkt  

za podanie obu 

informacji 

30 dur brzuszny (tyfus; tyfus brzuszny) 1  

31 Nazwa miasta: Wrocław 

przyczyna: epidemia ospy prawdziwej 

1 1 pkt  

za podanie obu 

informacji 

32 Przykładowe wyjaśnienie: 

 

Ospa prawdziwa rozprzestrzeniała się miedzy innymi 

poprzez kontakt bezpośredni, stąd właściwym było 

zamieszczenie informacji, która jest zaprezentowana 

na fotografii. 

1  

33 ebola (gorączka krwotoczna) 1  

34 Przykładowe wyjaśnienie: 

Konieczność izolacji – zapałka rozdzielająca spalone 

zapałki od nie spalonych-  chorych – zapałki spalone 

od zdrowych osób – zapałki, które jeszcze nie 

spłonęły/ aby nie zakażać kolejnych osób. 

1  

35 Dwie spośród: 

- niespotykanej wcześniej wymieralności (dużej liczby 

osób śmiertelnych),  

- dużego spadku liczby ludności na terenie 

występowania,  

- dużego spadku gęstości zaludnienia na terenie 

występowania,  

- wpływały na strukturę polityczną wielu kultur,  

- wpływały na strukturę ekonomiczna wielu kultur,  

- wpływały na strukturę gospodarczą wielu kultur,  

- wzmacniały wiarę religijną 

2 1 pkt za 

poprawną 

odpowiedź 

36 Np. 

- brak higieny,  

- szczyry,  

- wszy,  

- brak odporności immunologicznej ludzi,  

- żywność niskokaloryczna (niedożywienie),  

- nie izolowanie chorych,  

- brudna woda,  

- podróże 

 

Inna poprawna odpowiedź ujęta  

w obowiązującej literaturze 

2 2 pkt za 

wymienienie 

więcej trzy  

1 pkt za 

wymienienie do 

trzech  

 

 


