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Zadanie 1. (0–1) 
 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja historyczna.  2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń: 

1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje 
starożytnej Mezopotamii; 
3) wyjaśnia znaczenie pisma i prawa w procesie 
powstawania państw. 

 
Rozwiązanie 
C 
 
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.  4. Cywilizacja grecka. Uczeń: 

3) charakteryzuje czynniki integrujące 
starożytnych Greków – […] igrzyska olimpijskie. 

 
Rozwiązanie 
D 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 3. (0–2) 
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Chronologia historyczna.  
II. Analiza i interpretacja historyczna.  

6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 
1) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia 
kultury materialnej […] antycznego świata  
w różnych dziedzinach: […] architekturze. 
10. Bizancjum i Kościół wschodni. Uczeń: 
2) […] rozpoznaje osiągnięcia kultury 
bizantyjskiej ([…] architektura, sztuka). 

 
Rozwiązanie 
3.1. D 
3.2. C 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za każdą poprawną odpowiedź. 
0 p. – wszystkie odpowiedzi niepoprawne albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 4. (0–1) 
 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
I. Chronologia historyczna.  3. Starożytny Izrael. Uczeń: 

1) charakteryzuje podstawowe symbole i główne 
zasady judaizmu. 
7. Chrześcijaństwo. Uczeń: 
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny 
[…] chrześcijaństwa. 
8. Arabowie i świat islamski. Uczeń: 
2) opisuje podstawowe zasady i symbole islamu. 

 
Rozwiązanie 
A 
 
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.  11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. 

Uczeń: 
1) rozpoznaje typowe instytucje systemu lennego. 

 
Rozwiązanie 
A1 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 6. (0–1) 
 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Chronologia historyczna.  11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. 

Uczeń: 
1) rozpoznaje typowe instytucje systemu lennego. 

 
Rozwiązanie 
B 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 7. (0–3)  
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja historyczna.  
III. Tworzenie narracji historycznej.  

13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 
1) sytuuje w czasie i przestrzeni państwo 
pierwszych Piastów; 
4) docenia dokonania pierwszych Piastów  
w dziedzinie polityki […]. 
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Rozwiązanie 
7.1. B 
7.2. A 
7.3. C 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za każdą poprawną odpowiedź. 
0 p. – wszystkie odpowiedzi niepoprawne albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 8. (0–1) 
 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Chronologia historyczna.  
II. Analiza i interpretacja historyczna.  

14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 
1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu 
rozbicia dzielnicowego. 

 
Rozwiązanie 
B 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 9. (0–1) 
 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja historyczna.  16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 

2) ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie 
społeczno-gospodarcze i kulturowe Europy […]. 

 
Rozwiązanie 
PF 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 10. (0–1) 
 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Chronologia historyczna.  
II. Analiza i interpretacja historyczna.  

17. Humanizm i renesans. Uczeń: 
2) charakteryzuje największe osiągnięcia […] 
Mikołaja Kopernika […]. 

 
Rozwiązanie 
2F 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 11. (0–1) 
 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja historyczna.  20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Uczeń: 
2) wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne 
założenia […] artykułów henrykowskich. 

 
Rozwiązanie 
FP 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 
Zadanie 12. (0–2) 
 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja historyczna.  22. Formy państwa nowożytnego. Uczeń: 

1) charakteryzuje, na przykładzie Francji Ludwika 
XIV, ustrój monarchii absolutnej; 
2) wymienia, odwołując się do przykładu Anglii, 
główne cechy monarchii parlamentarnej. 

 
Rozwiązanie 
12.1. C 
12.2. A 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za każdą poprawną odpowiedź. 
0 p. – wszystkie odpowiedzi niepoprawne albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 13. (0–1) 
 

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

1) wymienia idee oświecenia i rozpoznaje je  
w […] architekturze i sztuce. 

 
Rozwiązanie 
A2 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 14. (0–1) 
 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja historyczna.  27. Walka o utrzymanie niepodległości  

w ostatnich latach XVIII w. Uczeń: 
1) sytuuje w czasie I, II i III rozbiór 
Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany 
terytorialne po każdym rozbiorze. 
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Rozwiązanie 
PF 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 15. (0–1) 
 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja historyczna.  27. Walka o utrzymanie niepodległości  

w ostatnich latach XVIII w. Uczeń: 
1) sytuuje w czasie I […] rozbiór 
Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany 
terytorialne po […] rozbiorze. 

 
Rozwiązanie 
B 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 16. (0–1) 
 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja historyczna.  28. Rewolucja francuska. Uczeń: 

3) opisuje główne zasady ideowe rewolucji 
francuskiej zawarte w Deklaracji Praw Człowieka 
i Obywatela. 
29. Epoka napoleońska. Uczeń: 
1) opisuje zmiany w Europie w okresie 
napoleońskim w zakresie stosunków społeczno-
gospodarczych i politycznych. 

 
Rozwiązanie 
FP 
 
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.  33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. 

Uczeń: 
1) wskazuje na mapie nowy układ granic państw 
zaborczych na ziemiach polskich po kongresie 
wiedeńskim. 

 
Rozwiązanie 
C 
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Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 18. (0–3) 
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
III. Tworzenie narracji historycznej. 

34. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej  
w okresie powstań narodowych. Uczeń: 
1) sytuuje w czasie i przestrzeni […] powstanie 
styczniowe; 
2) przedstawia przyczyny oraz […] przebieg […] 
powstań narodowych. 

 
Rozwiązanie 
18.1. C 
18.2. A 
18.3. C 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za każdą poprawną odpowiedź. 
0 p. – wszystkie odpowiedzi niepoprawne albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 19. (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 
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 
C 
 
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.  

11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja 
konstytucyjna. Uczeń: 
2) omawia najważniejsze zasady ustroju Polski – 
[…] podział władzy […]. 
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Rozwiązanie 
D 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 22. (0–2) 
 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. 11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja 

konstytucyjna. Uczeń: 
3) korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej omawia podstawowe prawa i wolności  
w niej zawarte. 

 
Rozwiązanie 
22.1. B 
22.2. C 
 
Schemat punktowania 
1 p. – za każdą poprawną odpowiedź. 
0 p. – wszystkie odpowiedzi niepoprawne albo brak odpowiedzi. 
 
Zadanie 23. (0–1) 
 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 20. Integracja europejska. Uczeń: 

2) wyjaśnia, czym zajmują się najważniejsze 
instytucje Unii Europejskiej – […] Parlament 
Europejski […]. 

 
Rozwiązanie 
D 
 
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 […]. 

 
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 
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 21. Polska w Unii Europejskiej. Uczeń: 

3) formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat 
korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii 
Europejskiej, odwołując się do przykładów  
z własnego otoczenia i całego kraju. 

 
Rozwiązanie 
FF 
 
Schemat punktowania 
1 p. – poprawna odpowiedź. 
0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 


