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Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM

Historia
Poziom podstawowy

Grudzieƒ 2007

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi
Zasady przyznawania 

punktów
Punkty 

za zadanie

1. a) Mezopotamia; mo˝na uznaç tak˝e Babilonia; b) Izrael, mo˝-
na uznaç tak˝e: opowieÊç biblijna o potopie lub cywilizacja
judeo-chrzeÊcijaƒska

a) 1 pkt; b) 1 pkt 2

2. a) Ateny; b) strateg, mo˝na uznaç tak˝e: mà˝ stanu; c) de-
mokracja ateƒska; d) na przyk∏ad: Partenon, Propyleje, Erech-
tejon, D∏ugie Mury

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt; d) 1 pkt

4

3. a) Sparta; b) obawy przed wybuchem powstania helotów –
ludnoÊci podbitej i zamienionej w niewolników paƒstwowych

a) 1 pkt; b) 1 pkt – ko-
nieczne u˝ycie terminu
heloci 

2

4. a) Klejstenes; b) Juliusz Cezar (wystarczy Cezar); c) Dioklecjan a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt

3

5. a) 3; b) 2; c) 1; d) 5 Po 1 pkt za prawid∏owe
przyporzàdkowanie ka˝-
dego podpisu

4

6. Akcjum 1 pkt 1

7. a) 476 r.; b) 800 r.; c) 1066 r.; d) 1000 r. a)1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt; d) 1 pkt

4

8. a) 3; b) 2; c) 1; d) 1 a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt; d) 1 pkt

4

9. a) akt komendacji; b) senior i wasal a) 1 pkt; b) 1 pkt za po-
danie terminu senior 
i 1 pkt za podanie ter-
minu wasal

3

10. a) jedna z wymienionych postaci: Konrad I, Henryk I, Otton I,
Otton II, Otton III;
b) jedna z wymienionych postaci: Ethelred II, Edmund II
Ironside, Kanut Wielki, Harold I, Hardekanut, Edward Wy-
znawca, Harold II, Edgar II, Wilhelm I Zdobywca, Wilhelm II
Rudy; c) jedna z wymienionych postaci: Boles∏aw Krzywo-
usty, W∏adys∏aw Wygnaniec, Boles∏aw K´dzierzawy, Miesz-
ko Stary, Kazimierz Sprawiedliwy, Leszek Bia∏y; d) jedna 
z wymienionych postaci: Filip II August, Ludwik VIII Lew,
Ludwik IX Âwi´ty, Filip III Âmia∏y, Filip IV Pi´kny 

Po 1 pkt za ka˝de imi´ 4

11. a) hanza lub Hanza Niemiecka; b) ˝ywnoÊç (lub p∏ody rolne),
produkty rzemieÊlnicze i surowce; c) XIII w.

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt

3

12. a) Kazimierz Jagielloƒczyk; b) Skargi skierowany by∏y prze-
ciwko Krzy˝akom; c) Skargi sformu∏owali mieszkaƒcy Prus,
mo˝na uznaç tak˝e: cz∏onkowie Zwiàzku Pruskiego; d) Król
Polski og∏osi∏ inkorporacj´ Prus, w wyniku czego wybuch∏a
wojna trzynastoletnia przegrana przez Krzy˝aków. Do Pol-
ski przy∏àczono utworzone z cz´Êci ziem krzy˝ackich Prusy
Królewskie.

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt; d) 1 pkt

4
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13. a) Stuartowie; b) Anglia, mo˝na uznaç tak˝e Szkocja; c) Ma-
ria II by∏a prawnuczkà Jakuba I; d) Karol I; e) W wyniku
„chwalebnej rewolucji” odsuni´ta zosta∏a od tronu angiel-
skiego dynastia Stuartów. Mo˝na uznaç równie˝ stwierdze-
nie, ˝e w wyniku rewolucji tron utraci∏ Jakub II Stuart.

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt; d) 1 pkt; 
e) 1 pkt

5

14. a) 4; b) 1; c) 2; d) 5 Po 1 pkt za prawid∏owe
przyporzàdkowanie ka˝-
dego podpisu

4 

15. a) F; b) F; c) P; d) F a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt; d) 1 pkt 

4 

16. c) 1; e) 5 Po 1 pkt za poprawne
oznaczenie wydarzenia
pierwszego i ostatniego
chronologicznie

2 

17. a) Wojna pó∏nocna, mo˝na uznaç tak˝e: Wielka Wojna Pó∏-
nocna; b) 1700–1721; c) Szwecja, Rosja; d) Szwecja, mo˝na
uznaç tak˝e: Saksonia

a) 1 pkt; b) 1 pkt; c) po
1 pkt za ka˝de paƒstwo;
d) 1 pkt 

5 

18. a) merkantylizm; b) Francja, mo˝na uznaç te˝: Wielka Bryta-
nia; c) Twórcy merkantylizmu za êród∏o bogactwa paƒstwa
uwa˝ali iloÊç posiadanych kruszców, mo˝na te˝ uznaç: do-
datni bilans w handlu zagranicznym.

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt

3 

19. a) 1776 b) Wojna wyzwoleƒcza brytyjskich kolonii w Amery-
ce Pó∏nocnej w latach 1775–1783, mo˝na uznaç tak˝e: woj-
na o niepodleg∏oÊç Stanów Zjednoczonych w latach
1775–1776; c) Massachusetts, New Jersey, Nowy Jork, Rho-
de Island, Connecticut, New Hampshire, Pensylwania, Dela-
ware, Wirginia, Maryland, Karolina Pó∏nocna, Karolina Po∏u-
dniowa, Georgia

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 2 pkt za podanie
10–13 nazw lub 1 pkt 
za podanie 6–9 nazw

4 

20. a) ok. 2800%; b) rewolucja przemys∏owa; c) np. maszyna pa-
rowa, wielki piec hutniczy opalany w´glem kamiennym 
(a nast´pnie koksem)

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt

3 

21. a) Francja; b) Napoleon Bonaparte; c) 5 a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt

3 

22. a) rabacja (galicyjska); b) branka; c) trójlojalizm, mo˝na
uznaç te˝: lojalizm; d) kibitka

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1pkt; d) 1 pkt

4 

23. c) 1; e) 5 Po 1 pkt za poprawne
oznaczenie ka˝dego 
z wydarzeƒ

2 

24. a) Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy; b) Polska
Partia Socjalistyczna; c) Stronnictwo Narodowo-Demokra-
tyczne; d) Polska Partia Socjalistyczna

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt; d) 1 pkt

4 

25. a) A; b) Abraham Lincoln; c) Skutkiem og∏oszenia dokumen-
tów by∏ wybuch wojny secesyjnej.

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt

3 

26. a) Otto von Bismarck; b) Wiktoria; c) Miko∏aj II; d) Paul von
Hindenburg

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt; d) 1 pkt

4 

27. a) 1933; b) wojna celna z Niemcami, wielki kryzys ekono-
miczny (lub Êwiatowy kryzys gospodarczy) 

a) 1 pkt; b) po 1 pkt 
za ka˝dà przyczyn´

3 

28. a) Roman Dmowski; b) W∏adys∏aw Sikorski; c) Stanis∏aw Mi-
ko∏ajczyk

a) 1 pkt; b) 1 pkt; 
c) 1 pkt

3 

29. c) 1 pkt 1 
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30. a) samoloty; b) przystàpienie USA do wojny (lub atak Japonii
na amerykaƒskà baz´ w Pearl Harbor)

a) 1 pkt; b) 1 pkt 2 

31. d) 1 pkt 1 

32. a) Martin Luther King; b) Pastor King domaga∏ si´ równo-
uprawnienia ludnoÊci murzyƒskiej w USA. 

a) 1 pkt; b) 1 pkt 2


