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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.  

 Prosimy aby zadania otwarte we wszystkich arkuszach sprawdzał ten sam członek komisji 

konkursowej, co ujednolici [zobiektywizuje] ocenianie. 

 

Numer 

zadania 
Prawidłowa odpowiedź Zasady punktowania 

Łączna liczba 

punktów 

1. B → A →C 

2 p. – pełna prawidłowa odpowiedź; 

1 p. – tylko jedna prawidłowa 

          odpowiedź; 

0 p. – brak odpowiedzi lub wszystkie  

          nieprawidłowe odpowiedzi. 

2 p. 

2. 
B. [w państwie Franków nastąpił rozwój 

     piśmiennictwa w języku łacińskim] 
1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

3. 
A. Rurykowiczowie 

B. Romanowowie 
Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 2 p. 

4. 

a) B. [I połowie XI wieku] 

b) C. [Śląska, Małopolski i Pomorza 

Zachodniego] 

c) C. [ruskim] 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź  3 p. 

5. Wit Stwosz [Stosz] 
1 p. za podanie pełnej [imię i nazwisko] 

prawidłowej odpowiedzi 
1 p. 

6. 

1. P 

2. F 

3. P 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 3 p. 

7. 

A. misja biskupa Wojciecha w Prusach 

→ powstanie arcybiskupstwa 

w Gnieźnie → koronacja Bolesława 

Chrobrego. 

 

1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

8. 

A. Kazimierz Jagiellończyk  

     [Kazimierz IV] 

B. Zygmunt August [Zygmunt II August] 

 

Po 1 p. za każdą pełną  prawidłową 

odpowiedź 
2 p. 

9. 

1. P 

2. P 

3. F 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 3 p. 

10. 
A. [Władysław III] 

D. [Ludwik II] 
Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 2 p. 

11. 

Przykładowy zapis odpowiedzi: 

- rywalizacja o Mołdawię [walka 

o dostęp do Morza Czarnego], 

- sojusz z Habsburgami [sojusz z 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 2 p. 



wrogami Turcji], 

- odmienności religijne [chrześcijaństwo 

a islam; Polska przedmurzem 

chrześcijaństwa] 

- najazdy Kozaków na ziemie tureckie; 

- najazdy Tatarów [Chanatu Krymskiego] 

na ziemie Rzeczypospolitej, 

- konflikty Polski z Siedmiogrodem. 

12. B. [ 2 ] 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 p. 

13. 
Wydarzenie chronologicznie pierwsze B. 

Wydarzenie chronologicznie ostatnie C. 
Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 2 p. 

14. 
A. [ zmiany układu sił w rejonie Morza 

Bałtyckiego] 
1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 pkt 

15. 

A. Katarzyna II 

B. Aleksy 

C. Anna 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 3 p. 

16. 

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 podaną oceną, 

- poprawna merytorycznie. 

 

Przykładowe zapisy odpowiedzi: 

Zgadzam się z podana oceną. 

- Konstytucja Księstwa Warszawskiego 

nadała chłopom wolność osobistą 

[zrównała ludzi wobec praw i sądów]; 

- Napoleon pozwolił na powstanie 

Księstwa Warszawskiego namiastki 

państwowości polskiej. 

Nie zgadzam się z podana oceną. 

- Napoleon wciągnął Polaków 

w niszczycielskie wojny, wysyłał na 

śmierć, grabił ziemie polskie; 

- Napoleon na ziemiach polskich 

zachował uprzywilejowaną pozycję 

polityczną [ekonomiczną] szlachty. 

 

Uwaga! 

Uczeń może podać argumenty dotyczące 

innych krajów. 

1 p. za podanie każdego prawidłowego 

argumentu 

 

2 pkt 

17. 

1. Otto von Bismarck  

2. Jerzy [George] Waszyngton 

[Washington] 

Po 1 p. za każdą pełną prawidłową 

odpowiedź 
2 p. 

18. B. [2. i  4.] 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 pkt 

19. C. [liberalizmu] 1 p. za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 pkt 

20. 

Tytuł 

B. [1812] 

Uzasadnienie 

3. w epoce napoleońskiej 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź 

Uwaga! 

Za każdą część odpowiedzi punkty 

przyznajemy niezależnie od siebie. 

2 p. 



21. 

Przyczyny 

A. i  D. 

[ Działalność antypolska Nikołaja 

Nowosilcowa, organizatora tajnej policji 

w Królestwie Polskim. 

Działalność tajnego sprzysiężenia 

w Szkole Podchorążych Piechoty 

w Warszawie]. 

 

Skutki 

B. i C. 

[Wzniesienie z rozkazu cesarza Mikołaja 

I rosyjskiej twierdzy wojskowej 

w Warszawie. 

Likwidacja Uniwersytetu Warszawskiego 

i Towarzystwa Przyjaciół Nauk] 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź  4 p. 

22. 

a) A. [niewielkie oddziały partyzanckie] 

b) B. [własności ziemi] 

c) A. [Romuald Traugutt] 

Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź  3 p. 

 

 

 


