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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 
Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach zamkniętych uczeń otrzymuje 1 punkt. 

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna. 

W zadaniach, za które przewidziano więcej punktów, przyznaje się po jednym punkcie za każdą pełną i poprawną 

odpowiedź w poszczególnych częściach zadań.  

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona 

w schemacie. 

Nie przyznaje się połówek punktów. 

W nawiasach kwadratowych podano odpowiedzi alternatywne, uznane za równoprawne z poprawnymi. 
  
Numer 

zadania 
Poprawna odpowiedź 

Liczba 

punktów 
1. D 

Przyznaje się 1 p. za poprawną odpowiedź. 

1 

2. Powiedzenie „z tarczą” oznaczało powrót zwycięski.  

Powiedzenie „na tarczy” oznaczało klęskę [śmierć na polu bitwy].  

Przyznaje się 1 p. za poprawne uzasadnienie, adekwatne do podanej odpowiedzi. 

1 

3. A 

Przyznaje się 1 p. za  poprawną odpowiedź. 

1 

4. A) Bolesław Szczodry [Śmiały] – król polski [król],  

     Stanisław ze Szczepanowa [Stanisław Szczepanowski] – biskup krakowski [biskup]. 

B) Król musiał uciec z kraju, biskup zmarł wskutek odniesionych ran [zginął, poniósł śmierć] 

Przyznaje się 1 p. za pełną i poprawną odpowiedź A i 1 p. za pełną i poprawną odpowiedź B.  

2 

5. A) F 

B) F 

Przyznaje się po 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

2 

6. A) Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki 

B) Władysław Jagiełło, Zygmunt [II] August 

C) Henryk Walezy, Stanisław August Poniatowski 

Przyznaje się po 1 p. za każde w pełni i poprawnie uzupełnione zdanie.  

3 

7. A) np.: przyłbica, pancerz, tarcza, miecz, ostrogi, zbroja, kopia, włócznia, hełm – konieczne jest 

podanie trzech elementów; jeżeli wśród odpowiedzi poprawnych znajdzie się odpowiedź błędna, 

nie przyznaje się punktu 

B) pasowanie na rycerza 

C) Zawisza [Zawisza Czarny] 

Przyznaje się po 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

3 

8. A) Erazm z Rotterdamu 

B) Andrzej Frycz Modrzewski 

C) Leonardo da Vinci 

D) Jan Zamoyski 

E) Ignacy Loyola 

Przyznaje się po 1 p. za każdą pełną i poprawną odpowiedź. 

5 

9. A) monarchia absolutna 

B) monarchia elekcyjna 

C) monarchia despotyczna 

D) monarchia parlamentarna 

Przyznaje się  po 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

4 
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10. A) C 

B) E, F 

C) B 

Przyznaje się po 1 p. za każde pełne i poprawne przyporządkowanie ziem. 

3 

11. A) Łazienki Królewskie w Warszawie 

B) Belweder w Warszawie 

C) Brama Brandenburska w Berlinie 

D) Łuk Triumfalny w Paryżu 

1) klasycyzm [styl klasycystyczny] 

2) bryła budowli i poszczególne elementy [kolumnady, tympanony] wzorowane na budowlach 

antycznych [są wzorowane na budowlach starożytnych Grecji i Rzymu], dążenie do harmonii, 

oszczędne zdobnictwo, proste fasady  

W p. 2. odpowiedzi typu: „mają kolumny, tympanony” albo „są wzorowane na budowlach 

starożytnych” uznaje się za niewystarczające.  

Przyznaje się 1 p. za poprawne przyporządkowanie wszystkich nazw do ilustracji oraz po 1 p. za 

poprawne odpowiedzi (1 i 2). 

3 

12.  1846   B) 1794   C) 1831   D) 1864   E) 1918 

Przyznaje się po 1 p. za każdą poprawnie podaną datę. 

5 

13. A) Księstwo Warszawskie 

B) Jedna część symbolizuje Saksonię, a druga państwo polskie. [Jedna część symbolizuje 

herb/godło Saksonii, a druga herb/godło Polski.] 

Przyznaje się  po 1 p. za każdą pełną i poprawną odpowiedź. 

2 

14. A) Wiersz nawiązuje do strajku dzieci polskich przeciwko germanizacji [zmuszaniu dzieci 

polskich przez Prusaków do odmawiania modlitwy w języku polskim].  

B) Września 

Przyznaje się  po 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

2 

15. Placek jest symbolem Chin. Osoby pochylające się nad plackiem to przedstawiciele państw 

biorących udział w ich podziale.  

Uznaje się również inne odpowiedzi nawiązujące do powyższego kontekstu. 

Przyznaje się 1 p. za poprawną odpowiedź. 

1 

16. A) Thomas Woodrow Wilson 

B) Stany Zjednoczone Ameryki [USA] 

C) Styczeń 1918 r. 

Przyznaje się po 1 p. za każdą pełną i poprawną odpowiedź. 

3 

17. A) przewrót [zamach] majowy, maj 1926 r. 

B) Ignacy Mościcki 

Przyznaje się po 1 p. za każdą pełną i poprawną odpowiedź. 

2 

18. A) 1    B) 3   C) 4   D) 2  

Przyznaje się 1 p. za  poprawne uporządkowanie wszystkich wydarzeń w kolejności 

chronologicznej. 

1 

19.  1   B) 6   C) 7   D) 3   E) 2    F) 5 

Przyznaje się 1 p. za  poprawne przyporządkowanie właściwych opisów do wszystkich postaci. 

Uwaga! Jeśli obok poprawnego przyporządkowania umieszczony zostanie błędny numer opisu, 

odpowiedź uznaje się za błędną. 

1 

20. Szare Szeregi 

Przyznaje się 1 p. za poprawną odpowiedź. 

1 
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21. A) o polskich lotnikach biorących udział w bitwie o Anglię, np. z Dywizjonu 303 [301, 302] 

B) bitwa powietrzna 

C) Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Dania, Norwegia 

Przyznaje się po 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

3 

22. A) Danuta Siedzikówna, Inka. 

B) Została aresztowana, [osądzona] skazana na śmierć, stracona [rozstrzelana]. 

C) Żołnierze Wyklęci [Żołnierze Niezłomni] 

D) Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych; 1 marca. 

Przyznaje się po 1 p. za każdą pełną i poprawną odpowiedź. 

4 

23. A) Polska Rzeczpospolita Ludowa 

B) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

C) Milicja Obywatelska 

D) Komitet Obrony Robotników 

E) Wolność i Niezawisłość [Wolność i Niepodległość] 

Przyznaje się po 1 p. za każde pełne i poprawne wyjaśnienie skrótu. 

5 

24. A) 4   B) 2   C) 3   D) 1 

Przyznaje się 1 p. za poprawne uporządkowanie wszystkich wydarzeń w kolejności 

chronologicznej. 

1 

25. A) Cenzura prasy, radia i telewizji, korespondencji. 

B) Zawieszenie działalności związków zawodowych i innych organizacji.  

C) Zwolnienia z pracy w mediach. 

D) Wyłączenie telefonów, telefaksów oprócz rządowych. 

E) Godzina milicyjna. 

F) Ograniczenia możliwości poruszania się obywateli poza miejsce zamieszkania. 

G) Odwołanie nauki w szkołach i uczelniach. 

Uznaje się również inne odpowiedzi nawiązujące do powyższego kontekstu. 

Przyznaje się 1 p. za poprawne wypisanie z tekstu sześciu przykładów form represji. 

1 

 

Razem: 60 punktów 


