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Uwaga!  

 W zadaniach zamkniętych, wymagających podania określonej liczby odpowiedzi, jeżeli zdający 

poda ich więcej należy przyznać 0 punktów za zadanie [lub część zadania].  

 W zadaniach otwartych zamieszczono w kluczu tylko przykładowe zapisy odpowiedzi. Dopuszcza 

się inne niż podane, merytorycznie poprawne odpowiedzi.  

 W zadaniach typu  prawda/fałsz maksymalnie przyznajemy tylko 2 p.  

 

Numer 

zadania 
Prawidłowa odpowiedź Zasady punktowania 

Łączna 

liczba 

punktów 

1. C → A →B 

2 p. – pełna prawidłowa odpowiedź; 

1 p. – tylko jedna prawidłowa 

          odpowiedź; 

0 p. – brak odpowiedzi lub wszystkie  

          nieprawidłowe odpowiedzi. 

2  

p. 

2. 

1. Waga  

- symbol ważenia złych i dobrych 

uczynków;  

- atrybut Temidy [Themis], bogini 

sprawiedliwości, [prawa, wiecznego 

porządku, dobrych obyczajów] 

2. Wąż i laska [laska Asklepiosa] 

- atrybuty Asklepiosa [Eskulapa], boga 

sztuki lekarskiej; 

- Asklepios za pomocą laski wskrzeszał 

umierających [za pomocą węża 

odnajdował uzdrawiające zioła] 

Za każdy z symboli można otrzymać 0–2 p. 

 

2 p. – pełna prawidłowa wypowiedź; 

1 p. – prawidłowe podanie tylko jednego 

elementu; 

0 p. – brak odpowiedzi lub wszystkie 

elementy odpowiedzi są nieprawidłowe. 

4 p. 

3. 

C. 3 [od upadku cesarstwa 

zachodniorzymskiego do koronacji 

cesarskiej Karola Wielkiego] 

2 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 2 p. 

4. 

a) A. [przyprawy pochodzące z Dalekiego 

Wschodu] 

b) B. [cyfry] 

c) C. [Indii] 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź  3 p. 

5. 

a) Henrykiem II 

b) Budziszynie 

c) Milsko, Łużyce  [Morawy] 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 4 p. 

6. 

1. F [Fałsz] 

2. P [Prawda] 

3. P [Prawda] 

2 p. – pełna prawidłowa odpowiedź 

1 p. – dwie prawidłowe odpowiedzi 

0 p. – brak prawidłowej odpowiedzi lub 

tylko jedna prawidłowa odpowiedź 

2 p. 

7. 

D. obrona grodu w Niemczy przed 

wojskami niemieckimi → najazd cesarza 

Henryka V na ziemie polskie → hołd 

Bolka Kędzierzawego złożony 

Fryderykowi I Barbarossie  

1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

8. 1. F [Fałsz]  2 p. – pełna prawidłowa odpowiedź 2 p. 



2. F [Fałsz] 

3. P [Prawda] 

1 p. – dwie prawidłowe odpowiedzi 

0 p. – brak prawidłowej odpowiedzi lub 

tylko jedna prawidłowa odpowiedź 

9. 

A. szlachcic wzięty do niewoli podczas 

wyprawy zagranicznej zostanie z niej 

wykupiony 

1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

10. 

1. Przemyślidzki 

2. Luksemburgowie 

3. Jagiellonowie 

4. Habsburgowie 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 4 p. 

11. B. [Ziemię Smoleńską] 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

12. 

D. [Rumunia] 

E. [Grecja] 
Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 2 p. 

13. 

a) - Maksymilian I, Habsburgowie 

- Zygmunt Stary [Zygmunt I 

Stary], Jagiellonowie 

- Władysław II, Jagiellonowie 

[Władysław Jagiellończyk] 

Uwaga – władcy mogą być 

wymienieni w dowolnej kolejności. 

Po 1 p. za każdą pełną prawidłową 

odpowiedź  
3 p. 

4 p. 

b) Ferdynand [Ferdynand I] i Anna 

 

Uczeń może też podać odpowiedź: 

Ludwik [Ludwik II] i Maria. 

1 p. za podanie pełnej prawidłowej 

odpowiedzi 

14. 
A. Maksymilian II 

B. Ferdynanda I 
Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 2 p. 

15. 

a) - Welawie [Bydgoszczy; Welawie 

i Bydgoszczy; traktat welawsko-

bydgoski] 

- 1657 

Po 1 p. za każdą prawidłową 

odpowiedź 
2 p. 

3 p. 

b) D. [Prusy Książęce przestały być 

lennem Polski] 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 

16. 

Dwie spośród: 

Zaporoże,  

lewobrzeżna Ukraina,  

Ziemia Smoleńska,  

Ziemia Czernihowska,  

Ziemia Siewierska; 

 

[część województwa kijowskiego, 

województwo czernihowskie, 

województwo smoleńskie] 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 2 p. 

17. 

A. XVI – Habsburgowie  

     XIX – Hohenzollernowie 

B. XVI – Jagiellonowie 

     XIX – Romanowowie 

C. XVI – Jagiellonowie 

     XIX - Habsburgowie 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź  6 pkt 

18. 

A. luteranizm 

B. prawosławie 

C. luteranizm 

D. islam 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 4 p. 



19. 
A. Korona i Litwa zawarły unię w 

Lublinie.  
1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

18. 

B. [XVI] 

4. [do Korony i Litwy należały porty w 

Zatoce Ryskiej.] 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 4 p. 

19. B. [Ziemię Smoleńską] 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

20. 

wydarzenie chronologicznie pierwsze – A. 

[Wkroczenie wojsk hetmana 

Żołkiewskiego do Moskwy] 

wydarzenie chronologicznie ostatnie – B. 

[Zawiązanie antytureckiej koalicji zwanej 

Ligą Świętą] 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 2 pkt 

21. 

B. XVI w. 

4. do Korony i Litwy należały porty 

w Zatoce Ryskiej. 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 2 pkt 

22. 

1. P [Prawda] 

2. F. [Fałsz] 

3. F. [Fałsz] 

2 p. – pełna prawidłowa odpowiedź 

1 p. – dwie prawidłowe odpowiedzi 

0 p. – brak prawidłowej odpowiedzi lub 

tylko jedna prawidłowa odpowiedź 

2 p. 

23. 

Uwaga! 

Uczeń może podać dowolną odpowiedź: 

- zgadzam się, 

- nie zgadzam się, 

- zgadzam się [nie zgadzam się] ale ... 

 

Ocenie podlega tylko argumentacja, która 

musi być: 

- zgodna z przyjętym stanowiskiem, 

- poprawna merytorycznie. 

 

Przykładowe zapisy odpowiedzi: 

 

Zgadzam się z podana oceną. 

- Stanisław August Poniatowski był 

marionetką w rękach Katarzyny II. To ona 

w 1764 roku wyniosła go na tron 

i kierowała jego poczynaniami 

politycznymi. Król był od Rosji zależny 

ekonomicznie. 

- W 1792 roku król zdradził państwo i idee 

Sejmu Wielkiego przystępując 

do konfederacji targowickiej. Tym samym 

zgodził się na drugi rozbiór Polski. 

 

Nie zgadzam się z podana oceną. 

- Król chociaż wyniesiony na tron przez 

Katarzynę II starał się prowadzić 

samodzielną politykę, zgodną z interesem 

państwa polskiego. Już w pierwszych 

latach panowania zainicjował, bez zgody 

Rosji, szereg reform, np. utworzył Szkołę 

Rycerską; 

- król zaangażował się w popieranie 

szerokiego programu reform. Był jednym 

z twórców Konstytucji 3 maja. Zgodził się 

3 p. za podanie każdego prawidłowego 

argumentu 

1 p z podanie argumentu zawierające 

uchybienia merytoryczne lub 

skonstruowanego w sposób ogólnikowy. 

 

6 pkt 



na zawarcie przez Rzeczpospolitą 

antyrosyjskiego traktatu z Prusami. 

24. B. [rewolucji francuskiej w XVIII wieku] 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

25. A. [Piotr Wysocki] 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

26. 

a) C. [Ignacemu Łukasiewiczowi] 

b) B. [rafinerię] 

c) C. [zaboru austriackiego] 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź  3 p. 

27. 

1. P [Prawda] 

2. P. [Prawda] 

3. F. [Fałsz] 

2 p. – pełna prawidłowa odpowiedź 

1 p. – dwie prawidłowe odpowiedzi 

0 p. – brak prawidłowej odpowiedzi lub 

tylko jedna prawidłowa odpowiedź 

2 p. 

28. 
a) C. [nacjonalistów] 

b) B. [Roman Dmowski] 
Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź  2 p. 

29. 

wydarzenie chronologicznie pierwsze - D. 

[Utworzenie Legionów Polskich ...] 

wydarzenie chronologicznie ostatnie – C. 

[Osadzenie Józefa Piłsudskiego 

w twierdzy w Magdeburgu] 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 2 p 

30. 

1. F [Fałsz] 

2. F [Fałsz] 

3. P [Prawda] 

2 p. – pełna prawidłowa odpowiedź 

1 p. – dwie prawidłowe odpowiedzi 

0 p. – brak prawidłowej odpowiedzi lub 

tylko jedna prawidłowa odpowiedź 

2 p. 

 

Uczeń może uzyskać max. 80 punktów. 

80% stanowi 64 pkt. 

60% stanowi 48 pkt. 

 

 


