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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 
 

Nie przyznaje się połówek punktów. 
 
Numer 
zadania Poprawna odpowiedź Liczba 

punktów 

1. 

a. IV w. n.e.  
b. VIII w. p.n.e.     
c. VI w. p.n.e. 
d. V w. n.e 
Przyznaje się po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź. 

4 p. 

2. B 1 p. 
3. A. wasal [poddany, sługa, lennik]  

obowiązki: służba wojskowa,[wierność seniorowi, doradzanie seniorowi] 
B. senior [pan feudalny]   
obowiązki: wspieranie i ochrona wasala, [udzielanie schronienia rodzinie 
wasala, nadawanie lenna, urzędów, zapewnienie bezpieczeństwa wasalowi] 
Przyznaje się po 1 p. za prawidłowe wskazanie nazwy postaci oraz po 1 p. za 
poprawne wymienienie po jednym obowiązku. 

4 p. 

4. a. lokacja [lokacja na prawie niemieckim, lokacja na prawie magdeburskim, 
lokacja na prawie chełmińskim] 
b. rynek, kamienice, układ ulic, mury obronne, waga miejska, bramy, kramy 
kupieckie, kościół (farny), ratusz, barbakan, plac centralny 
1 p. za podanie nazwy lokacja oraz 1 p. za wymienienie 3 cech lub elementów 
układu urbanistycznego miasta. 
[Uznaje się inne prawidłowe odpowiedzi dotyczące cech lub elementów miasta.] 

2 p. 

5. a. 2     
b. 3, 4 [3 lub 4] 
c. 4 [3]  
d. 1 
Przyznaje się po 1 p. za prawidłowe przyporządkowanie państw do dynastii. 
Uwaga! 
Uczeń może przyporządkować państwo Czechy do Piastów, ale nie musi. 

4 p. 

6. a. 3     
b. 1  
c. 4 
d. 5 
Przyznaje się po 1 p. za prawidłowe przyporządkowanie każdej nazwy 
elementów architektury do opisów. 

4 p. 

7. a: D. Gdańska 
b: Gdańsk był największym portem w koronie polskiej i na wybrzeżu bałtyckim, 
kupcy gdańscy odgrywali rolę pośredników między przywożącymi towar/zboże 
szlachcicami, a kupcami z Europy Zachodniej, był polskim oknem na świat. 
[Uznaje się inne odpowiedzi zgodne z prawdą.] 
Przyznaje się 1 p. za prawidłowe podanie nazwy miasta oraz 1 p. za wyjaśnienie 

2 p. 
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zgodne z prawdą historyczną. 
8. a. 1), 3), 4) 

b. Henryk Walezy [Henryk III Walezy z dynastii Walezjuszów], Francja 
c. artykuły henrykowskie 
Przyznaje się 1 p. za wybranie wszystkich prawidłowych artykułów, 1 p. za 
podanie imienia, dynastii i kraju pochodzenia władcy oraz 1 p. za nazwanie 
dokumentu. 

3 p. 

9. D 1 p. 
10. 1) a: katolicyzm [katolicy] 

b: luteranizm [luteranie] 
c: prawosławie [prawosławni] 

2) Akt konfederacji warszawskiej, 1573 r. 
Przyznaje się 1 p. za prawidłowe dopisanie wszystkich wyznań do ziem oraz 1 p. 
za podanie pełnej nazwy dokumentu i daty wydania go. 

2 p. 

11. rokosz: e 
insurekcja: c 
pańszczyzna: b 
manufaktura: f 
konfederacja: d lub a 
Przyznaje się 1 p. za prawidłowe przyporządkowanie wszystkich wyjaśnień do 
terminów. 

1 p. 

12. a. Inflanty – Szwecja [Królestwo Szwecji] 
b. Podole: część południowej Ukrainy – Turcja [imperium osmańskie, Turcja 

Osmanów] 
c. Lewobrzeżna Ukraina [Ukraina, Zadnieprze, Ukraina na wschód od Dniepru]– 

Rosja [Cesarstwo Rosyjskie] 
Przyznaje się po 1 p. za każde prawidłowe łączne podanie nazwy utraconej 
krainy oraz nazwy państwa, na rzecz którego Rzeczpospolita ją utraciła. 

3 p. 

13. C 1 p. 
14. a. Tadeusz Kościuszko 

b. Tadeusz Rejtan 
c. Ignacy Krasicki 
Przyznaje się po 1 p. za każde prawidłowo wymienione imię i nazwisko 
opisywanej postaci. 

3 p. 

15. Styl klasycystyczny [klasycyzm] 1 p. 
16. 1) F; 2) P; 3) F; 4) F; 5) P 

Przyznaje się po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź. 
5 p. 

17. D 1 p. 
18. A. S 

B. L 
C. S 
D. L 
E. S 
F. L 
G. L 
H. L 
Przyznaje się 4 punkty za prawidłowe przyporządkowanie skutków do 
powstania listopadowego lub styczniowego. W przypadku popełnienia 1 błędu 

4 p. 
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uczeń dostaje 3 p., 2 błędów 2 p., 3 błędów i powyżej – 0 p. 
19. C 

Na mapie ukazano: rafinerie ropy naftowej [rozwój kolei na ziemiach polskich / 
kolej warszawsko-petersburską]. [Brak granic Rzeczpospolitej Krakowskiej, 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego] 
Przyznaje się 1 p. za zaznaczenie prawidłowej nazwy mapy oraz 1 p. za podanie 
jednego argumentu uzasadniającego ten wybór. 

2 p. 

20. A. Abraham Lincoln 
B. wojna secesyjna, [wojna domowa, wojna między Północą a Południem, 
wojna między Konfederacją a Unią] 
Przyznaje się po 1 p. za podanie imienia i nazwiska autora tekstu oraz 
prawidłowej nazwy konfliktu. 

2 p. 

21. a. Wielka Brytania [Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii] 
b. Wiktoria [Aleksandryna Wiktoria] 
Nie uznaje się odpowiedzi Anglia. 
Przyznaje się 1 p. za podanie imienia królowej oraz nazwy państwa. 

1 p. 

22. B 1 p. 
23. 1) B 

2) A 
3) Galicja [zabór austriacki, Małopolska] 
4) Wzięli udział w formowaniu Legionów Polskich [po powrocie cesarz Austro-

Węgier nakazał rozwiązać oddział, włączenie do tworzonej I Brygady, 
rozwiązanie I Kompanii Kadrowej]. 

Przyznaje się po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź. 

4 p. 

24. a: niem. Blitzkrieg, doktryna wojenna wypracowana przez wojskowych 
niemieckich, której teoretyczne założenia działań wojennych miały zapewnić 
szybkie zakończenie wojny 
[zakładała gwałtowną, niespodziewaną napaść (co jest zabronione przez 
międzynarodowe prawo wojenne) i szybkie natarcie potężnych klinów wojsk 
pancernych, wspieranych lotnictwem i poprzedzanych desantami], ofensywa na 
Francję 
b: Entente cordiale, nazwa układu pomiędzy Francją a Wielką Brytanią [poprzez 
zawarcie tego porozumienia rządy obydwu krajów doprowadziły do 
załagodzenia dotychczas istniejących sporów i umożliwiły sformowanie sojuszu 
przeciwko Niemcom] później dołączyły Rosja i Włochy. 
c: Potoczne określenie sytuacji geopolitycznej na Płw. Bałkańskim, szczególnie 
jego północno-zachodniej części, od połowy XIX w. [Wynikał on ze sprzecznych 
interesów politycznych państw Półwyspu Bałkańskiego oraz ingerujących w ten 
rejon mocarstw, a także dużego przemieszania etniczno-religijnego oraz 
wzajemnych roszczeń terytorialnych.] 
d: Polska ochotnicza formacja wojskowa powstała w czasie I wojny światowej w 
roku 1917, inaczej Armia Polska we Francji, [armia utworzona przez Józefa 
Hallera] 
Przyznaje się po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź. 
Uznaje się inne prawidłowe odpowiedzi. 

4 p. 

 
Razem: 60 p. 


