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Zadanie 1. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń: 

1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje 

starożytnej Mezopotamii i Egiptu. 

 

Rozwiązanie 

1.1. A 

1.2. 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 2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

3) charakteryzuje czynniki integrujące 

starożytnych Greków – […] system wierzeń […]. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 3. (0–3) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni państwo 

pierwszych Piastów. 

 

Rozwiązanie 

3.1. A 

3.2. B 

3.3. 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. 
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Zadanie 4. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 19. Polska i Litwa w czasach ostatnich 

Jagiellonów. Uczeń: 

5) rozpoznaje reprezentatywne obiekty sztuki 

renesansowej na ziemiach polskich […]. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

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. 22. Formy państwa nowożytnego. Uczeń: 

1) charakteryzuje […] ustrój monarchii 

absolutnej. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 6. (0–3) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

 

20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Uczeń: 

4) ocenia charakter zmian systemu polityczno-

ustrojowego Rzeczypospolitej w XVII w. 

 

Rozwiązanie 

6.1. TAK 

6.2. NIE 

6.3. TAK 

 

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. 
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Zadanie 7. (0–2) 

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 […]. 

 

Rozwiązanie 

7.1. A 

7.2. 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 8. (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 

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. 34. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej 

w okresie powstań narodowych. Uczeń: 

2) przedstawia […] charakter powstań 

narodowych. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 10. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

 

30. Europa po kongresie wiedeńskim. Uczeń: 

1) przedstawia zasady i postanowienia kongresu 

wiedeńskiego […]. 

37. I wojna światowa i jej skutki. Uczeń: 

1) wymienia główne przyczyny narastania 

konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi 

na przełomie XIX i XX w. […]. 

 

Rozwiązanie 

10.1. B 

10.2. C 

 

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 11. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Uczeń: 

1) wymienia charakterystyczne cechy rewolucji 

przemysłowej. 

 

Rozwiązanie 

11.1. B 

11.2. 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 12. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

 

39. Sprawa polska w I wojnie światowej. Uczeń: 

3) wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania 

sprawy polskiej. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 13. (0–1) 

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 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 14. (0–2) 

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 i parlamentarne. 

 

Rozwiązanie 

14.1. NIE 

14.2. TAK 

 

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 15. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

1) przedstawia argumenty przemawiające za 

udziałem w wyborach lokalnych, krajowych 

i europejskich. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 16. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

17. Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń: 

2) wymienia najważniejsze zadania samorządu 

gminnego […]. 
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Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 17. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej. 27. Pieniądz i banki. Uczeń: 

2) wyjaśnia, czym zajmują się: bank centralny, 

banki komercyjne, giełda papierów 

wartościowych. 

 

Rozwiązanie 

17.1. B 

17.2. 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 18. (0–3) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 6. Środki masowego przekazu. Uczeń: 

4) […] odczytuje i interpretuje wyniki wybranego 

sondażu opinii publicznej. 

 

Rozwiązanie 

18.1. B 

18.2. B 

18.3. 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 19. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej. 25. Gospodarka rynkowa. Uczeń: 

4) wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz 

ceny jako regulatora rynku […]. 

 

Rozwiązanie 

TAK 
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Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 20. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 19. Relacje Polski z innymi państwami. Uczeń: 

2) charakteryzuje politykę obronną Polski; 

członkostwo w NATO […]. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 


