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Zadanie 1. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 4. Cywilizacja grecka. Uczeń: 

2) umiejscawia w czasie […] system sprawowania 

władzy […] w […] Atenach peryklejskich. 

 

Rozwiązanie 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 5. Cywilizacja rzymska. Uczeń: 

2) […] opisuje postawy Rzymian wobec 

niewolników […]. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 3. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

5. Cywilizacja rzymska. Uczeń: 

2) […] wskazuje skutki ekspansji Rzymu […]. 

 

Rozwiązanie 

PF 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 4. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 7. Chrześcijaństwo. Uczeń: 

1) umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny  

i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 5. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 

4) ocenia dokonania pierwszych Piastów  

w dziedzinie polityki […]. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 6. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

 

14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu 

rozbicia dzielnicowego. 

 

Rozwiązanie 

FF 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 7. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 15. Polska w dobie unii z Litwą. Uczeń: 

3) charakteryzuje rozwój uprawnień stanu 

szlacheckiego. 

 

Rozwiązanie 

PF 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 8. (0–3) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej 

Europy. Uczeń: 

3) rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, 

wskazując różnice pomiędzy stylem romańskim  

a stylem gotyckim […]. 

 

Rozwiązanie 

8.1. A 

8.2. A 

8.3. B 
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Schemat punktowania 

3 p. – trzy poprawne odpowiedzi. 

2 p. – dwie poprawne odpowiedzi i trzecia odpowiedź niepoprawna albo brak trzeciej odpowiedzi. 

1 p. – jedna poprawna odpowiedź i dwie odpowiedzi niepoprawne albo brak dwóch odpowiedzi. 

0 p. – jedna odpowiedź niepoprawna i brak pozostałych odpowiedzi albo dwie niepoprawne odpowiedzi 

i brak trzeciej odpowiedzi, albo wszystkie odpowiedzi niepoprawne, albo brak wszystkich 

odpowiedzi. 

 

Zadanie 9. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Uczeń: 

3) przedstawia zasady wolnej elekcji. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 10. (0–3) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

18. Rozłam w Kościele zachodnim. Uczeń: 

2) […] przedstawia okoliczności powstania 

kościoła anglikańskiego. 

 

Rozwiązanie 

10.1. C 

10.2. B 

10.3. A 

 

Schemat punktowania 

3 p. – trzy poprawne odpowiedzi. 

2 p. – dwie poprawne odpowiedzi i trzecia odpowiedź niepoprawna albo brak trzeciej odpowiedzi. 

1 p. – jedna poprawna odpowiedź i dwie odpowiedzi niepoprawne albo brak dwóch odpowiedzi. 

0 p. – jedna odpowiedź niepoprawna i brak pozostałych odpowiedzi albo dwie niepoprawne odpowiedzi 

i brak trzeciej odpowiedzi, albo wszystkie odpowiedzi niepoprawne, albo brak wszystkich 

odpowiedzi. 

 

Zadanie 11. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

 

22. Formy państwa nowożytnego. Uczeń: 

2) wymienia, odwołując się do przykładu Anglii, 

główne cechy monarchii parlamentarnej. 

 

Rozwiązanie 

FF 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 12. (0–3) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

24. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w. 

Uczeń: 

1) przedstawia przyczyny i przejawy kryzysu 

państwa polskiego w czasach saskich. 

 

Rozwiązanie 

12.1. C 

12.2. A 

12.3. C 

 

Schemat punktowania 

3 p. – trzy poprawne odpowiedzi. 

2 p. – dwie poprawne odpowiedzi i trzecia odpowiedź niepoprawna albo brak trzeciej odpowiedzi. 

1 p. – jedna poprawna odpowiedź i dwie odpowiedzi niepoprawne albo brak dwóch odpowiedzi. 

0 p. – jedna odpowiedź niepoprawna i brak pozostałych odpowiedzi albo dwie niepoprawne odpowiedzi 

i brak trzeciej odpowiedzi, albo wszystkie odpowiedzi niepoprawne, albo brak wszystkich 

odpowiedzi. 

 

Zadanie 13. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 23. Europa w XVIII w. Uczeń: 

2) charakteryzuje […] zasadę umowy społecznej 

Rousseau. 

 

Rozwiązanie 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 14. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich 

latach XVIII w. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie […] III rozbiór Rzeczypospolitej 

[…]. 

Umiejętność z zakresu szkoły podstawowej. 

22. Upadek I Rzeczypospolitej. Uczeń: 

1) podaje przykłady naprawy państwa polskiego za 

panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego […]. 

 

Rozwiązanie 

14.1. B 

14.2. D 

 

Schemat punktowania 

2 p. – dwie poprawne odpowiedzi. 

1 p. – jedna poprawna i druga niepoprawna odpowiedź albo brak drugiej odpowiedzi. 

0 p. – dwie niepoprawne odpowiedzi albo jedna odpowiedź niepoprawna i brak drugiej odpowiedzi, albo 

brak obu odpowiedzi. 
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Zadanie 15. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 29. Epoka napoleońska. Uczeń: 

2) wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów 

Polskich […]. 

 

Rozwiązanie 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 16. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 34. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej 

w okresie powstań narodowych. Uczeń: 

2) przedstawia przyczyny […] powstań 

narodowych. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 17. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 35. Życie pod zaborami. Uczeń: 

2) charakteryzuje […] postawy społeczeństwa 

wobec zaborców. 

 

Rozwiązanie 

FP 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 18. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 32. Europa i świat w XIX w. Uczeń: 

1) opisuje przyczyny [...] wojny secesyjnej  

w Stanach Zjednoczonych. 

 

Rozwiązanie 

A1 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 19. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 37. I wojna światowa i jej skutki. Uczeń: 

1) wymienia główne przyczyny narastania 

konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi 

na przełomie XIX i XX w. […]. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 20. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna.  39. Sprawa polska w I wojnie światowej. Uczeń: 

2) ocenia wysiłek zbrojny Polaków. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 21. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

17. Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń: 

2) wymienia najważniejsze zadania samorządu 

gminnego i wykazuje, jak odnosi się to do jego 

codziennego życia. 

 

Rozwiązanie 

PF 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 22. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. 10. Państwo i władza demokratyczna. Uczeń: 

5) porównuje demokrację bezpośrednią  

z przedstawicielską […]. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 23. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

12. System wyborczy i partyjny. Uczeń: 

1) wyjaśnia, jak przeprowadzane są w Polsce 

wybory prezydenckie […]. 

 

Rozwiązanie 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 24. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. 20. Integracja europejska. Uczeń: 

2) wyjaśnia, czym zajmują się najważniejsze 

instytucje Unii Europejskiej ([…] Parlament 

Europejski […]). 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 25. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej. 

 

28. Gospodarka w skali państwa. Uczeń: 

3) przedstawia główne rodzaje podatków w Polsce 

(PIT, VAT, CIT) […]. 

 

Rozwiązanie 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

 


