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Klucz odpowiedzi - etap rejonowy
Nr
zadania

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Możli
wa do
uzys kania
ilość
pkt.

Uwagi do oceniania

Kolejno: b. Australopitek, e. Homo habilis, c. Homo
erectus, d. Neandertalczyk, a. Homo sapiens
a. dorycki (porządek dorycki, kolumna dorycka,
kapitel dorycki)
b. joński (porządek joński, kolumna jońska, kapitel
joński)
c. koryncki (porządek koryncki, kolumna koryncka,
kapitel koryncki)
Śmierć Juliusza Cezara – 44 r. p.n.e.
Założenie miasta Rzym – 753 r. p.n.e.
Klęska legionów rzymskich w bitwie pod Kannami –
216 r. p.n.e.
Wydanie przez Konstantyna Wielkiego tzw. edyktu
mediolańskiego… - 313 r. (n.e.)
Podział imperium na Cesarstwo Wschodniorzymskie
i Zachodniorzymskie – 395 r. (n.e.)
a. prawda
b. fałsz – powinno być: ucieczkę proroka Mahometa
z Mekki do Medyny …
c. prawda
d. fałsz – powinno być: w 1066 r. władca Normanów
Wilhelm…
e. prawda

5

1 pkt. za każde
prawidłowe uzupełnienie
1 pkt. za każdą
prawidłową odp.
(w nawiasie podano
alternatywne poprawne
odpowiedzi)

a. 1000 r.; Gnieźnie
b. Zjazdem Gnieźnieńskim
c. Ottona III; Chrobrego
d. 1025 r.
a. rycerstwo (rycerze, ewentualnie także szlachta)
b. duchowieństwo (kler, duchowni)
c. mieszczaństwo (mieszczanie)
d. chłopstwo (chłopi)

6

a. Michelangelo Merisi da Caravaggio

1

Treść odpowiedzi

3

5

1 pkt. za każdą
prawidłowo wpisaną datę
(w nawiasie podano
alternatywne poprawne
odpowiedzi)

5

1 pkt. za każdą
prawidłową identyfikację
zdania prawdziwego lub
fałszywego;
dopuszczalny jest także
zapis „P” zamiast
„prawda” i „F” zamiast
„fałsz”
1 pkt. za każdą pełną
prawidłową odpowiedź

4

1 pkt. za każde
prawidłowe uzupełnienie
(w nawiasie podano
alternatywne poprawne
odpowiedzi); kolejność
wymienianych stanów
może być dowolna
1 pkt. za wskazanie
prawidłowej odp.

8.

a. A – Krzysztof Kolumb
B – Ferdynand Magellan
C – Vasco da Gama
D – Bartłomiej Diaz
b. Kolejno: astrolabium; kompasu (busoli); karawele,
karaki (karraki)

8

9

d. Franciszek Zabłocki

1

10.

Portrety trumienne

1

11.

a. Henryka Walezego

1

12.

Henryk Walezy - b. Iwan IV Groźny, Ernest Habsburg
Zygmunt III Waza - a. car Fiodor, Maksymilian
Habsburg
Michał Korybut Wiśniowiecki – c. Filip Wilhelm
z Neuburga, książę Kondeusz, Karol książę lotaryński
Stefan Batory – 1576-1586
Jan III Sobieski – 1674-1696
August III Sas (Wettyn) – 1733-1763
a. folwarki (folwark)
b. pacta conventa (pakta konwenta)
c. artykuły henrykowskie
d. interrex
e. elekcja viritim (viritim)

3

13.

14.

15.

3

1 pkt. za każde pełne
prawidłowe uzupełnienie

5

1 pkt. za każdą pełną
prawidłową odp.
(w nawiasie podano
alternatywne poprawne
odpowiedzi)
1 pkt. za każdy pełny
poprawnie uzupełniony
element drzewa
genealogicznego

4

16.

a. Władysław IV Waza
b. Jan II Kazimierz Waza
c. August III Sas (Wettyn)

3

17.

a. Bitwa pod Kircholmem (1605) – b. Jan Karol
Chodkiewicz
b. Bitwa pod Kłuszynem (1610) – a. Stanisław
Żółkiewski
c. Bitwa pod Chocimiem (1673) – d. Jan Sobieski
b. Samuel Zborowski

3

18.

1 pkt. za każde
prawidłowe
przyporządkowanie
w punkcie a oraz
1 pkt. za każde
prawidłowe uzupełnienie
w punkcie b (w nawiasie
podano alternatywne
poprawne odpowiedzi)
1 pkt. za wskazanie
prawidłowej odp.
1 pkt. za pełną prawidłową
odpowiedź
1 pkt. za wskazanie
prawidłowej odp.;
podstawa: N. Davies, Boże
Igrzysko, T. 1, Kraków
1992, s. 551
1 pkt. za każde
prawidłowe
przyporządkowanie

1

1 pkt. za każdą pełną
prawidłową odp.
(w nawiasie podano
alternatywną poprawną
odpowiedź)
1 pkt. za każde
prawidłowe
przyporządkowanie

1 pkt. za wskazanie
prawidłowej odp.;
podstawa: Poczet Władców
Polski, wyd. Kluszczyński,

19.

b. utworzenie przez Stefana Batorego rejestru
kozackiego – P
c. klęska armii koronnej pod Piławcami - O

2

20.

3

22.

a. Śluby Lwowskie Jana Kazimierza
b. Jan Matejko
c. 1656
a. Wacława Potockiego
b. 1621
b. 1648-1654

23.

d. husaria

1

24.

c. Stanisława Leszczyńskiego

1

25.

a. Wilanów
b. Łazienki Królewskie (Pałac Na Wodzie, Pałac na
Wyspie, Łałac Łazienkowski)

2

26.

a. Katarzyna II (Katarzyna II Wielka, Katarzyna Wielka)
b. Stanisław August Poniatowski (Stanisław II August
Poniatowski)
c. Józef II (Józef II Habsburg)
d. Fryderyk II (Fryderyk II Wielki, Fryderyk II von
Hohenzollern, Fryderyk Wielki)
a. 3 maja 1791 roku
b. Poprawne zdania:
- Zniesienie liberum veto i konfederacji
- Wprowadzenie dziedziczności tronu
- Przekazanie władzy wykonawczej w ręce króla
i Straży Praw Narodowych
- Projektowany rozwój liczebny armii do 100 000
żołnierzy
d. Hotel Lambert

4

29.

a. Powstanie Listopadowe; 29/30 listopada 1830 roku
(29 listopada 1830 roku)
b. Stoczek – zwycięstwo powstańców
Grochów – bitwa nierozstrzygnięta
Dębe Wielkie – zwycięstwo powstańców
Iganie – zwycięstwo powstańców
Ostrołęka - zwycięstwo armii rosyjskiej
c. Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Ignacy Prądzyński

15

30.

b. Trójporozumienia

1

21.

27.

28.

Suma punktów

2
1

5

1

100

Kraków [2003], s. 304-305
po 1 pkt. za prawidłowe
wskazanie wydarzenia
chronologicznie
pierwszego i ostatniego;
dopuszczalny jest także
zapis „pierwsze” zamiast
„P” i „ostatnie” zamiast
„O”
1 pkt. za każdą pełną
prawidłową odp.
1 pkt. za każdą pełną
prawidłową odpowiedź
1 pkt. za wskazanie
prawidłowej odp.
1 pkt. za wskazanie
prawidłowej odp.
1 pkt. za wskazanie
prawidłowej odp.
1 pkt. za podanie każdej
pełnej prawidłowej odp.
(w nawiasie podano
alternatywną poprawną
odpowiedź)
1 pkt. za podanie każdej
pełnej prawidłowej odp.
(w nawiasie podano
alternatywne poprawne
odpowiedzi)
1 pkt. za pełną poprawną
odpowiedź w punkcie a;
po 1 pkt. za każde
wskazanie poprawnego
zdania w punkcie b;
podstawa: N. Davies, Boże
Igrzysko, T. 1, Kraków
1992, s. 698-699
1 pkt. za wskazanie
prawidłowej odp.
1 pkt. za podanie pełnej
prawidłowej odp.
w punkcie a (w nawiasie
podano alternatywną
poprawną odp.); po 1 pkt.
za każde prawidłowe
uzupełnienie w punkcie b
(kolejność wymienienia
bitew może być dowolna);
po 1 pkt. za każdą
prawidłowo wskazaną
postać w punkcie c.
1 pkt. za wskazanie
prawidłowej odp.

