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Zadanie 1. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

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

1) lokalizuje w czasie i przestrzeni cywilizacje 

starożytnej Mezopotamii […]. 

4. Cywilizacja grecka. Uczeń: 

1) wyjaśnia wpływ środowiska geograficznego 

na gospodarkę […] starożytnej Grecji. 

 

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. 

 

6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 

1) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia 

kultury materialnej i duchowej antycznego świata 

w różnych dziedzinach: […] architekturze, sztuce 

[…]. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

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: 

1) umiejscawia w czasie i charakteryzuje system 

sprawowania władzy oraz organizację 

społeczeństwa w Rzymie republikańskim […].  

 

Rozwiązanie 

PP  

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 4. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

 
9. Początki cywilizacji zachodniego 

chrześcijaństwa. Uczeń: 

1) umiejscawia w czasie i przestrzeni monarchię 

Karola Wielkiego […]. 

 

Rozwiązanie 

FF 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 5. (0–3) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu 

rozbicia dzielnicowego; 

2) opisuje postanowienia statutu Bolesława 

Krzywoustego. 

 

Rozwiązanie 

5.1. C 

5.2. C 

5.3. 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 6. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

 
14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 

5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego  

w dziedzinie polityki wewnętrznej (system 

obronny, urbanizacja kraju […]). 

 

Rozwiązanie 

C  

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 7. (0–1)  

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

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

2) porządkuje i sytuuje w czasie najważniejsze 

wydarzenia związane z relacjami polsko- 

-krzyżackimi w epoce Jagiellonów. 

 

Rozwiązanie 

C 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 8. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

 

16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń:  

2) ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie 

społeczno-gospodarcze i kulturowe […] Nowego 

Świata. 

 

Rozwiązanie 

FF 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 9. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. 

Uczeń: 

3) charakteryzuje funkcje gospodarcze […] miast. 

16. Wielkie odkrycia geograficzne. Uczeń: 

2) ocenia wpływ odkryć geograficznych na życie 

społeczno-gospodarcze […] Europy […]. 

 

Rozwiązanie 

D 

 

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. 19. Polska i Litwa w czasach ostatnich 

Jagiellonów. Uczeń: 

2) przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej 

pomiędzy Polską a Litwą i jej główne 

postanowienia […]. 
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Rozwiązanie 

A 

 

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: 

1) wymienia instytucje ustrojowe demokracji 

szlacheckiej […]. 

 

Rozwiązanie 

PP 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 12. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna.  24. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w. 

Uczeń: 

3) […] dostrzega przejawy ożywienia 

w gospodarce i kulturze czasów saskich. 

 

Rozwiązanie 

A 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 13. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

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. 

 

Rozwiązanie 

FP 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 14. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 29. Epoka napoleońska. Uczeń: 

1) opisuje zmiany w Europie w okresie 

napoleońskim w zakresie stosunków […] 

politycznych; 

2) wyjaśnia okoliczności utworzenia […] 

Księstwa Warszawskiego […]. 

30. Europa po kongresie wiedeńskim. Uczeń: 

1) przedstawia zasady i postanowienia kongresu 

wiedeńskiego […]. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

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.  30. Europa po kongresie wiedeńskim. Uczeń: 

1) przedstawia zasady i postanowienia kongresu 

wiedeńskiego […]. 

 

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.  30. Europa po kongresie wiedeńskim. Uczeń: 

2) wyjaśnia główne założenia idei liberalizmu 

[…] w Europie w I połowie XIX w. 

 

Rozwiązanie 

A2  

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 17. (0–2) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna.  

34. Społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej 

w okresie powstań narodowych. Uczeń: 

1) sytuuje w czasie i przestrzeni powstanie 

listopadowe i powstanie styczniowe.  

35. Życie pod zaborami. Uczeń: 

3) porównuje warunki życia społeczeństwa 

w trzech zaborach w II połowie XIX w. […]. 

 

Rozwiązanie 

17.1. D 

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) 

Wymagania ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

35. Życie pod zaborami. Uczeń: 

3) porównuje warunki życia społeczeństwa 

w trzech zaborach w II połowie XIX w., 

uwzględniając możliwości […] rozwoju 

narodowego. 

 

Rozwiązanie 

18.1. C 

18.2. B 

18.3. 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 19. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

4) przedstawia główne nurty życia politycznego 

pod zaborami w końcu XIX w. 

 

Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 
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Zadanie 20. (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 

D  

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 21. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

14. Władza wykonawcza. Uczeń: 

1) wskazuje najważniejsze zadania prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej i wyszukuje w środkach 

masowego przekazu informacje o działaniach 

urzędującego prezydenta. 

 

Rozwiązanie 

21.1. B 

21.2. 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. 

 

Zadanie 22. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

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

5) ocenia sytuację imigrantów i uchodźców 

we współczesnym świecie. 

 

Rozwiązanie 

D 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 23. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
15. Władza sądownicza. Uczeń: 

1) przedstawia […] zasady, wedle których 

działają sądy ([…] dwuinstancyjność) […]. 
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Rozwiązanie 

B 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

Zadanie 24. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 20. Integracja europejska. Uczeń: 

1) przedstawia […] etapy integracji europejskiej 

[…]. 

 

Rozwiązanie 

PF 

 

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. 26. Gospodarstwo domowe. Uczeń: 

4) wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak 

mogą ich dochodzić. 

 

Rozwiązanie 

PP 

 

Schemat punktowania 

1 p. – poprawna odpowiedź. 

0 p. – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

 

 


