
Konkurs historyczny. Etap szkolny 

MODEL ODPOWIEDZI I KRYTERIA OCENIANIA 

Numer 

zadania Prawidłowa odpowiedź Zasady punktowania 

Łączna 

liczba 

punktów 

1. Judaizm → Chrześcijaństwo →Islam 

2 p. – pełna prawidłowa odpowiedź; 

1 p. – tylko jedna prawidłowa 

          odpowiedź; 

0 p. – brak odpowiedzi lub wszystkie  

          nieprawidłowe odpowiedzi. 

2 p. 

2. 

1. A. [Bliskiego Wschodu] 

2. B. [przepowiadania przyszłości 

i wróŜenia]  

3. C. [Grecy] 

Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź 3 p. 

3. 
C. [organizowali przedstawienia 

teatralne] 
1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

4. 

1. Bolesław Krzywousty 

2. Kazimierz Wielki 

3. Bolesław Chrobry 

Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź, 

zawierającą imię i przydomek władcy. 
3 p. 

5. 

1. F 

2. P 

3. P 

Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź 3 p. 

6. B. [słuŜenie radą i pomocą oręŜną] 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

a) A. [państwa powstałe na gruzach 

imperium rzymskiego] 
1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 

7. 

b) B. 2 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 

2 p. 

8. 

A. Ziemia Chełmińska  4 

B. Mazowsze  2 

C. Ruś Czerwona  1 

Po 1 p. za podanie kaŜdej prawidłowej 

nazwy i po 1 p. za podanie kaŜdego 

prawidłowego numeru. 

6 p. 

9. 

1. B. [Galileusza] 

2. B. [XVI] 

3. C. [renesansu] 

Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź 3 p. 

10. 

Przyczyny 

C., E. 
Skutki 

B., D. 

Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź 4 p. 

11. 
Wydarzenie pierwsze – C. 

Wydarzenie ostatnie – A. 
Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź 2 p. 

12. 
Zygmunt August – A. 

Stanisław August Poniatowski – B. 
Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź 2 p. 

13. 

Jedna odpowiedź spośród: 

- nałoŜono na biskupów obowiązek 

rezydowania w swoich stolicach, 

- ujednolicono [zdefiniowano] 

podstawy wiary katolickiej [katechizm 

trydencki, liczne orzeczenia 

doktrynalne], 

- ustalono kanon Starego i Nowego 

Testamentu, 

- określono liczbę i istotę sakramentów,  

- wydano dekrety dotyczące dyscypliny 

kleru,  

- wprowadzono reformę obyczajów 

1 p. za prawidłową odpowiedź 1 p. 



kleru, 

- nakazano zakładanie seminariów 

Uwaga! Dopuszcza się inne, 

uproszczone zapisy odpowiedzi. 

14. B. [Pomorze Gdańskie w XIV wieku]  1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 pkt 

15. NIE   C. 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 pkt 

a) B. [Jedlni] 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 

16. 
b) A. Władysława III 

[Jagiellończyka, Warneńczyka]  

B. Władysław Jagiełło 

C. Kazimierza Jagiellończyka 

Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź 
4 pkt 

17. 

1. F 

2. F 

3. P 

Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź 3 p. 

18. 
B. [powstanie KEN →  zwołanie Sejmu 

Wielkiego → bitwa pod Racławicami] 
1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 pkt 

19. 

Dwie odpowiedzi spośród: 

- zakaz stosowania liberum veto 

[głosowanie większością głosów], 

- zwiększenie kompetencji sejmu 

[prawo kontrolowania urzędników], 

- zakaz stosowania instrukcji 

sejmikowych, 

- zakaz zawiązywania konfederacji, 

- sejm miał być „zawsze gotowy” 

[dwuletnia kadencja], 

- wprowadzenie do sejmu 

reprezentantów miast królewskich 

[plenipotentów]. 

Uwaga! Dopuszcza się inne, 

uproszczone zapisy odpowiedzi. 

Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź 2 pkt 

20. 
1. Stanisław Konarski 

2. Hugo Kołłątaj 
Po 1 p. za kaŜdą prawidłową odpowiedź 2 p. 

 

Uwaga!  

W zadaniach zamkniętych wymagających zakreślenia określonej liczby odpowiedzi, jeŜeli zdający poda ich 

więcej otrzymuje 0 punktów za zadanie [lub część zadania].  

 


