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Zadanie 1. (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń: 

1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizację 

[…] Egiptu. 

4. Cywilizacja grecka. Uczeń: 

2) umiejscawia w czasie […] system sprawowania 

władzy […] w […] Atenach peryklejskich. 

 

Rozwiązanie 

1.1. D 

1.2. A 

 

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. 

 

Zadanie 2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

3) charakteryzuje czynniki integrujące 

starożytnych Greków – […] igrzyska olimpijskie. 

 

Rozwiązanie 

PF 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 3. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

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

 

Rozwiązanie 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 4. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 8. Arabowie i świat islamski. Uczeń: 

1) umiejscawia w czasie i przestrzeni kierunki 

i zasięg podbojów arabskich. 

 

Rozwiązanie 

D 
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Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 5. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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. 

 

9. Początki cywilizacji zachodniego 

chrześcijaństwa. Uczeń: 

4) opisuje relacje pomiędzy władzą cesarską 

a papieską w X–XI w. 

 

Rozwiązanie 

FP 

 

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: 

1) wyjaśnia przyczyny i ocenia następstwa unii 

Polski z Litwą. 

 

Rozwiązanie 

PF 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 8. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 18. Rozłam w Kościele zachodnim. Uczeń: 

3) wyjaśnia cele zwołania soboru trydenckiego 

i wskazuje postanowienia służące wzmocnieniu 

katolicyzmu. 
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Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 9. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni wyprawy 

Krzysztofa Kolumba […]. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 10. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

 

18. Rozłam w Kościele zachodnim. Uczeń: 

2) […] przedstawia okoliczności powstania 

kościoła anglikańskiego. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 11. (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 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 12. (0–3) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

22. Formy państwa nowożytnego. Uczeń: 

1) charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika 

XIV, ustrój monarchii absolutnej. 

 



Strona 5 z 9  

 

Rozwiązanie 

12.1. A 

12.2. C 

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. 20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. Uczeń: 

5) rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury 

baroku […]. 

 

Rozwiązanie 

A1 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 14. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

 

19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. 

Uczeń: 

2) przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej 

pomiędzy Polską a Litwą […]. 

21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi 

w XVII w. Uczeń: 

3) ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne 

następstwa wojen w XVII w. 

 

Rozwiązanie 

14.1. A 

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) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

25. Bunt poddanych – wojna o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych. 

Uczeń: 

3) […] wyjaśnia, w jaki sposób konstytucja 

amerykańska realizowała w praktyce zasadę 

trójpodziału władzy. 

26. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej. 

Uczeń: 

2) […] wymienia […] postanowienia Konstytucji 

3 maja. 

28. Rewolucja francuska. Uczeń: 

3) opisuje główne zasady ideowe rewolucji 

francuskiej zawarte w Deklaracji Praw Człowieka 

i Obywatela. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

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 […] charakter powstań 

narodowych. 

 

Rozwiązanie 

PP 

 

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 i ocenia zróżnicowane postawy 

społeczeństwa wobec zaborców. 

 

Rozwiązanie 

FP 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 18. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

1) wyjaśnia cele i opisuje metody działań 

zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej 

Rzeczypospolitej. 

 

Rozwiązanie 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 19. (0–3) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

35. Życie pod zaborami. Uczeń: 

2) charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy 

społeczeństwa wobec zaborców. 

 

Rozwiązanie 

19.1. B 

19.2. A 

19.3. B 

 

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 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 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 21. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  7. Wyborcy i wybory. Uczeń: 

2) wymienia zasady demokratycznych wyborów 

i stosuje je w głosowaniu w szkole. 
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Rozwiązanie 

21.1. D 

21.2. B 

 

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. 

 

Zadanie 22. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Być obywatelem. Uczeń: 

2) podaje przykłady […] obowiązków 

wynikających z posiadania polskiego 

obywatelstwa. 

 

Rozwiązanie 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 23. (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 […]). 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 24. (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 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 25. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  23. Problemy współczesnego świata. Uczeń: 

2) uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej 

i angażuje się (w miarę swoich możliwości) 

w działania instytucji (także pozarządowych), 

które ją prowadzą. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

 


