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MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA
EGZAMINACYJNEGO Z HISTORII
ZAKRES PODSTAWOWY
Zad. Oczekiwane odpowiedzi

2.

a) pismo hieroglificzne;
b) pismo runiczne;
c) pismo greckie antyczne;
d) pismo klinowe;
1. A, 2.B

3

1. teokracja, 2. archonci, 3. geruzja, 4. konsulowie

4.

1. F, 2. P, 3. F
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7.

Tekst A. Oktawian August
Tekst B. Neron
Tekst C. Dioklecjan
A – Państwo wschodniorzymskie ok. 600 r. n.e.
B – Państwo rzymskie ok. 150 r. p.n.e.
C – Państwo rzymskie ok. 300 r. p.n.e.
D – Państwo rzymskie ok. 395 r. n.e.
Handel w średniowiecznej Europie

8.

B

9.

a) autor tekstu jest niechętny Bolesławowi: Bolesław,
ksiąŜę Polaków, przywłaszczył sobie insygnia i tytuł
królewski z krzywdą króla Konrada; lecz śmierć rychło
jego zuchwalstwo unicestwiła;
b) Bolesław Chrobry, Mieszko II Lambert
c) Bolesław II Śmiały – Mieszko II Lambert – wnuk;
Władysław II Wygnaniec – Mieszko III Stary – brat
a) Wielkopolska
b) Lokacja polegała na zakładaniu wsi lub miast albo
na nadaniu istniejącej juŜ osadzie nowych zasad
prawnych zawartych w spisanym akcie lokacyjnym.
Określano w nim prawa i obowiązki mieszkańców. Miasta
na prawie niemieckim miały zwykle zagwarantowany
samorząd administracyjny i sądowniczy oraz dokładnie
określoną wielkość obciąŜeń składanych na rzecz pana
gruntowego.
c) Wielkopolska miała w XIII w. więcej lokacji
duchownych niŜ rycerskich.
1. Rurykowicze, 2. Karolingowie, 3. Ludolfingowie, 4.
Karolingowie, 5. Plantageneci, 6. Arpadzi
a) Bartolomeo Diaz; b) 1492; c) rozpoczęcie pierwszego
rejsu dookoła świata; d) Abel Tasman; e) odkrycie
wschodniego wybrzeŜa Australii (moŜna uznać: odkrycie
Australii)
Autor wskazuje na związek między religią a polityką
(naleŜy uznać równieŜ odpowiedź: związek między religią
a organizacją społeczeństwa).
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6.

10.

11.
12

13.

Zasady przyznawania
punktów
Po 1 pkt za rozpoznanie
pisma.

Po 1 pkt za prawidłowe
wpisanie kaŜdej litery.
Po 1 pkt za prawidłowe
wpisanie terminów.
Po 1 pkt za prawidłowe
przyporządkowanie litery.
Po 1 pkt za prawidłowe
przypisanie postaci do
kaŜdego tekstu.
Po 1 pkt za prawidłowe
podpisanie kaŜdej mapy.

1 pkt za nadanie
poprawnego tytułu.
1 pkt za wskazanie
budowli romańskiej.
a) 1 pkt za określenie
stosunku i 1 pkt za
dobranie cytatu; b) po 1
pkt za podanie przydomka
c) po 1 pkt za określenie
pokrewieństwa.

Punkty za
zadanie
4

2
4
3
3

4

1
1
6

a) 1 pkt za podanie
dzielnicy; b) 1 pkt za
podanie treści
wyróŜnionych i 1 pkt za
uzupełnienie; c) 1 pkt za
podkreślenie fałszywego
stwierdzenia.
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Po 1 pkt za kaŜdy
poprawny wpis.
Po 1 pkt za kaŜdy
prawidłowy wpis.

6

1 pkt za podanie związku
dwóch elementów.
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14.

15

16
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24

25
26

a) np. Węgrzech, Austrii, Styrii, Karyntii, Tyrolu,
Hiszpanii, Burgundii, Niderlandach;
b) I rozbioru Polski;
c) Austrię

a) 1 pkt za podanie
jednego kraju;
b) 1 pkt za podanie nazwy
wydarzenia;
c) 1 pkt za podanie nazwy
kraju.
a) Jedlnia – Władysław Jagiełło, Radom – Aleksander
a) po 1 pkt za podanie
Jagiellończyk;
prawidłowego imienia;
b) Konstytucją nihil novi nazywa się przywilej radomski z b) 1 pkt za określenie
1505 r., nazwa pochodzi od zapisu, który mówił, Ŝe król
przywileju i 1 pkt za
nie będzie ustanawiał bez zgody szlachty niczego nowego wyjaśnienie pochodzenia
w zakresie prawa, co dotyczyłoby szlachty (łac. nihil novi nazwy nihil novi.
– nic nowego).
a) katolicyzm; b) Dysydenci to inaczej innowiercy,
a) 1 pkt za podanie pięciu
członkowie niekatolickich grup wyznaniowych,
nazw wyznań i religii; b) 1
szczególnie luteranie, kalwiniści, bracia polscy,
pkt za treści wyróŜnione i
prawosławni; c) bracia czescy, arianie (bracia polscy),
1 pkt za uzupełnienie; c)
muzułmanie, prawosławni, unici, menonici
po 1 pkt za kaŜde
prawidłowo podane
wyznanie.
Druga defenestracja praska to wyrzucenie w 1618 r., przez
protestantów czeskich z okna zamku na Hradczanach
namiestników cesarza na znak protestu przeciw
pogwałceniu przez władze swobód religijnych. Efektem
wydarzenia był wybuch wojny trzydziestoletniej.

1 pkt za podanie daty
rocznej, 1 pkt za
wyjaśnienie na czym
polegała defenestracja i
1pkt za podanie
następstwa.
a) XVII w.; b) Polska (naleŜy uznać takŜe Rzeczpospolita) a) 1 pkt za podanie wieku;
b) 1 pkt za podanie nazwy
państwa.
A – a), B – d)
Po 1 pkt za prawidłowe
przyporządkowanie
nurtów artystycznych.
3. A, 2. B
Po 1 pkt za prawidłowe
wpisanie liter.
a) Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 r.
a) 1 pkt za podanie nazwy
b) Księstwo Warszawskie było sojusznikiem Francji,
państwa, akty prawnego i
świadczy o tym fragment: Artykuł 69. Kodeks Napoleona daty rocznej; b) 1 pkt
będzie prawem cywilnym Księstwa
zapodanie państwa
Warszawskiego. (NaleŜy uznać równieŜ odpowiedź:
sojuszniczego i
Księstwo Warszawskie było sojusznikiem Saksonii,
zacytowanie
świadczy o tym fragment: Artykuł 5. Korona ksiąŜęca
odpowiedniego fragmentu
warszawska jest dziedziczną w osobie Króla Saskiego,
źródła.
jego potomków, dziedziców i następców.)
1. Robert Owen, 2. Adam Smith, 3. Jean Paul Sartre, 4.
Po 1 pkt za prawidłowe
Claude Lévi-Strauss
dobranie kaŜdego
nazwiska.
Bardzo zróŜnicowany rozwój stosunków społeczno1 pkt za sformułowanie
ekonomicznych a takŜe politycznych na ziemiach polskich tezy bez cytowania
w okresie popowstaniowym w duŜej mierze zaleŜał od
fragmentów tekstu.
podziału ziem polskich po rozbiorach.
a) magnateria; b) Franciszek Poniatowski
a) 1 pkt za podanie nazwy
warstwy; b) 1 pkt za
podanie właściwego
imienia i nazwiska.
3. A, 5. B
Po 1 pkt za poprawne
wpisanie liter.
1. F, 2 F, 3. P, 4. F
Po 1 pkt za wpisanie
poprawnej liery.
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28
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a) wielki kryzys ekonomiczny; b) zatrudnienie
gwałtownie spadło (naleŜy uznać takŜe: wzrosło
gwałtownie bezrobocie); c) 1938; d) np. interwencjonizm
gospodarczy, etatyzm, keynesizm (naleŜy uznać takŜe:
organizowanie przez państwo robót publicznych,
interwencja państwa w system podatkowy i socjalny,
działalność organizacji charytatywnych, inicjowanie przez
państwo tworzenia miejsc pracy)
1. F, 2. P, 3. P

a) 1 pkt za podanie
pojęcia; b) 1 pkt za
określenie reakcji na
rynku pracy; c) 1 pkt za
podanie roku; d) 1 pkt za
podanie jednej metody.

Po 1 pkt za prawidłowe
wpisanie kaŜdej litery.
referendum ludowego
1 pkt za uzupełnienie luki.
A – okupacja radziecka, B – okupacja brytyjska, C –
Po 1 pkt za kaŜdą
okupacja francuska, D – okupacja amerykańska
prawidłowo podpisany
obszar okupacyjny.
1. P, 2. P, 3. P
Po 1 pkt za wpisanie
kaŜdej poprawnej litery.
a) 1997–1999; b) np. bombardowania przez samoloty
a) 1 pkt za podanie
NATO oddziałów serbskich i infrastruktury gospodarczej, poprawnych dat; b) 1 pkt
wysłanie do Kosowa oddziałów wojskowych przez
za podanie jednego
Narody Zjednoczone, sankcje polityczne i ekonomiczne
przykładu działań
nałoŜone na Serbię
mocarstw.
a) Pieriestrojka, czyli z rosyjskiego „przebudowa”
a) 1 pkt za podanie treści
wyróŜnionych i 1 pkt za
oznacza politykę partii komunistycznej w ZSRR
uzupełnienie; b) 1 pkt za
prowadzącą do zasadniczych przekształceń
podanie oceny i 1 pkt za
społeczeństwa i państwa, a zapoczątkowaną przez M.
uzasadnienie.
Gorbaczowa w 1987 r. Początkowo była ona dość
powierzchowna i obejmowała takie działania jak m.in.:
zwalczanie korupcji, łapownictwa, pijaństwa. Elementami
pieriestrojki stały się uskorienije, czyli przyspieszenie
reform gospodarczych i społecznych oraz głasnost, czyli
jawność Ŝycia politycznego.
b) Stosunek J. Kaczmarskiego do pierestrojki jest
pokpiwający i lekcewaŜący, świadczy o tym zestawienie
patetycznych w stylu słów poszczególnych zwrotek z
humorystyczną (Ŝartobliwą) formą czastuszki.
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