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STOPIEŃ SZKOLNY 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

 
Nie przyznaje się połówek punktów. 
 
Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte 
W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni 
poprawna. 
Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeżeli nie została 
uwzględniona w schemacie oceny.  

Numer 
zadania 

Poprawna odpowiedź 
Liczba 

punktów 

1. Wydarzenie chronologicznie pierwsze: C 
Wydarzenie chronologicznie ostatnie: A 
Przyznaje się po 1 p. za poprawne wskazanie wydarzenia chronologicznie 
pierwszego i wydarzenia chronologicznie ostatniego. 

2 p. 

2. 
A, B, E  
Przyznaje się 1 p. za podanie 3 poprawnych pojęć.  

1 p. 

3. 
1. Prawda   2. Prawda   3. Fałsz   4. Fałsz 
Przyznaje się po 1 p. za każde poprawne wskazanie prawdy lub fałszu. 

4 p. 

4. 

1. Senat [Senat rzymski]. 
2. Patrycjusze. 
3. Dyktator. 
4. Trybun ludowy [Trybun plebejski]. 
Przyznaje się po 1 p. za każdą pełną i poprawną odpowiedź. 

4 p. 

5. 

A. Łuk triumfalny [Łuk Tytusa]. 
B. Akwedukt [Pont du Gard; akwedukt w Nîmes]. 
C. Panteon [Pantheon]. 
D. Amfiteatr [Amfiteatr Flawiuszów; Koloseum]. 
Przyznaje się po 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

4 p. 

6. 
1. B        2. D        3. A        4. C 
Przyznaje się po 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

4 p. 

7. 
1. Prawda   2. Prawda   3. Prawda 
Przyznaje się po 1 p. za każde poprawne wskazanie prawdy. 

3 p. 

8. 
Przyczyny: B, E                     Skutki: A, D 
Przyznaje się 1 punkt za poprawnie wymienione dwie przyczyny i 1 punkt za 
poprawnie wymienione dwa skutki. 

2 p. 

9. 

1. Dziadkiem     2. Bratem [przyrodnim]     3. Trzech 
Nie uznaje się odpowiedzi zbyt ogólnikowych, na przykład: „przodkiem”, 
„krewnym”,  „wstępnym”. 
Przyznaje się po 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

3 p. 

10. 

1. Konrad Mazowiecki 
2. Krzyżacy [zakon krzyżacki; Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu 
Niemieckiego w Jerozolimie] 
3. Do walki z poganami [walki przeciw wrogom chrześcijaństwa; wierności; 
trwania w walce do końca] 

5 p. 
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4. Ziemia chełmińska. 
5. XIII [w.]  
Przyznaje się po 1 p. za każdą pełną i poprawną odpowiedź. 

11. 

A. grosz [grosz krakowski] 
B. [Reforma] prawna [kodyfikacja prawa, ujednolicenie prawa, spisanie 
statutów], obronna [sił zbrojnych, budownictwa obronnego], skarbowa 
[podatkowa], sądownicza, administracyjna, nauki 
Przyznaje się po 1 p. za każdą poprawną odpowiedź. 

2 p. 

12. 

A. Przyjęcie chrztu przez Jagiełłę [wraz całym Wielkim Księstwem Litewskim; 
przyjęcie chrztu przez Litwę]; odzyskanie utraconych wcześniej ziem polskich; 
przeznaczenie skarbów na odzyskanie strat Polski i Litwy; poślubienie Jadwigi 
(uznaje się odpowiedzi o podobnym znaczeniu, wynikające z treści aktu unii 
w Krewie). 
B. 1385 
C. personalna 
Przyznaje się po 1 p. za każdą pełną i poprawną odpowiedź. 

3 p. 

13. 
1. Fałsz     2. Prawda     3. Fałsz     4. Prawda 
Przyznaje się po 1 p. za każde poprawne wskazanie prawdy lub fałszu. 

4 p. 

14. A. Kazimierza [IV] Jagiellończyka. 
B. O włączenie [inkorporowanie; wcielenie] ziem pruskich [ziem Związku 
Pruskiego; Pomorza Gdańskiego] do Królestwa Polskiego [Polski; ziem polskich]. 
C. Wojna trzynastoletnia. 
D. Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska, Malbork, Toruń, Elbląg, Warmia [Prusy 
Królewskie] – wystarczy jedna z nazw. 
Przyznaje się po 1 p. za każdą pełną i poprawną odpowiedź. 

4 p. 

15. Wydarzenie chronologicznie pierwsze: D 
Wydarzenie chronologicznie ostatnie: A 
Przyznaje się po 1 p. za poprawne wskazanie wydarzenia chronologicznie 
pierwszego i wydarzenia chronologicznie ostatniego. 

2 p. 

16. D 1 p. 

17. C 1 p. 

18. B 1 p. 

19. C     A     B 
Przyznaje się po 1 p. za każde poprawne przyporządkowanie przyczyny 
do wydarzenia. 

3 p. 

20. D 1 p. 

21. A. 1517 
B. Sprzedaż odpustów przez duchownych Kościoła katolickiego [księży]. 
C. Ruch religijno-społeczny w XVI [i XVII w.], który doprowadził do rozłamu 
w Kościele katolickim [którego celem była odnowa życia religijnego].  
Należy uznawać odpowiedzi, które nawiązują do podanej definicji; konieczne jest 
określenie czasu, w którym reformacja miała miejsce. 
Przyznaje się po 1 p. za każdą pełną i poprawną odpowiedź. 

3 p. 

22. 1. Prawda     2. Fałsz     3. Prawda 
Przyznaje się po 1 p. za każde poprawne wskazanie prawdy lub fałszu. 

3 p. 

Razem: 60 punktów 


