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Klucz odpowiedzi - etap wojewódzki 

 
Nr 

zada
nia 

 
Treść odpowiedzi 

Możliw
a do 

uzys -
kania 
ilość 
pkt. 

Uwagi do oceniania 

1. a. demokracja szlachecka 
b. trybunał 
c. konfederacja 
d. rokoko 
e. gołota 

5 1 pkt. za każde prawidłowe 
uzupełnienie 

2. a. Unia Protestancka i Liga Katolicka 1 1 pkt. za wskazanie 
prawidłowej odp. 

3. Defenestracja praska – 1618 r. 
Uchwalenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych 
Ameryki – 1787 r. 
Bitwa pod Białą Górą – 1620 r. 
Skonstruowanie przez Jamesa Watta pompy poruszanej 
siłą pary wodnej – 1775 r.  
Ścięcie Karola I Stuarta – 1649 r. 

5 1 pkt. za każdą prawidłowo 
wpisaną datę  

4. c. snopek 1 1 pkt. za wskazanie 
prawidłowej odp. 

5. d. deiści 1 1 pkt. za wskazanie 
prawidłowej odp.; podstawa: 
N. Davies, Boże Igrzysko,  
T. 1, Kraków 1992, s. 261-
266 

6. Kolejno: kalwini, luteranie, bracia czescy, Leszno, 
braćmi polskimi, Akademią Rakowską, unii brzeskiej, 
unickim (Kościołem unickim). 

8 1 pkt. za każde pełne 
prawidłowe uzupełnienie  
(w nawiasie podano 
alternatywną poprawną 
odpowiedź) 

7. a. kołpak (czapka) 
b. żupan 
c. pas kontuszowy (pas słucki) 
d. kontusz 

4 1 pkt. za każde prawidłowe 
uzupełnienie (w nawiasie 
podano alternatywne 
poprawne odpowiedzi) 

8. a. Szwedzko-rosyjski traktat pokojowy w Stołbowie – 
1617 

b. Rozejm polsko-rosyjski w Jamie Zapolskim – 1582 
c. Pokój wieczysty Polski z Rosją podpisany nad rzeką 

Polanówką - 1634 
d. Polsko-rosyjski traktat w Andruszowie - 1667 
e. Polsko-szwedzki traktat pokojowy w Oliwie - 1660 
f. Polsko-turecki traktat w Buczaczu – 1672 
g.  Rozejm polsko-szwedzki w Sztumskiej Wsi – 1635 

7 1 pkt. za każde prawidłowe 
przyporządkowanie daty 
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9. a. Cytowany fragment pochodzi z aktu pokoju 
augsburskiego / traktatu westfalskiego. 
b. Dokument ten został wydany w roku 1555 / 1648 i 
kończył wieloletnie walki zwane wojnami chłopskimi / 
wojną trzydziestoletnią. 
c. Akt ten wprowadzał / znosił zasadę „cuius regio eius 
religio”.  

4 1 pkt. za każdy prawidłowo 
wskazany (tj. skreślony) 
błędny element zdania 

10. a. Noc św. Bartłomieja - F 
b. Opricznina - R 
c. Wielka smuta - R 
d. Chwalebna (sławetna) rewolucja - A  
e. Wielka Trwoga - F 
f. Sobór Ziemski - R 
g. Parlament kadłubowy – A 
h. Sejm Niemy – P 
i. Czarna procesja - P 

9 1 pkt. za każde prawidłowe 
przyporządkowanie symbolu 
literowego 

11. a. Oliwer Cromwell 1 1 pkt. za wskazanie 
prawidłowej odp. 

12. b. Ludwikowi XIV  1 1 pkt. za wskazanie 
prawidłowej odp. 

13. Gdańsk 1 1 pkt. za poprawną odp. 
14. a. Częstochowę (Jasna Górę, klasztor jasnogórski, 

klasztor częstochowski) 
b. 1655 
c. Suchodolskiego (J. Suchodolskiego, Januarego 
Suchodolskiego) 

3 1 pkt. za każdą pełną 
prawidłową odp. 
(w nawiasie podano 
alternatywne poprawne 
odpowiedzi) 

15. 

 

3 1 pkt. za każdy pełny 
poprawnie uzupełniony 
element drzewa 
genealogicznego  
(w nawiasie podano 
alternatywne poprawne 
odpowiedzi) 
 

16. a. Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
b. 1669  

2 1 pkt. za każdą pełną 
prawidłową odp. 

17. a. Powyższa mapa przedstawia wojny polsko-kozackie / 
polsko-tureckie toczone w XVII w. Zaznaczone na 
niej bitwy nad Żółtymi Wodami i pod Piławcami 
zakończyły się zwycięstwem / klęską armii koronnej. 
Natomiast kropkowana linia określa granicę 
Księstwa Ruskiego ustalone  w 1658 r. na mocy 
ugody zborowskiej / ugody hadziackiej. 

b. Bohdana Chmielnickiego 

4 1 pkt. za każdy prawidłowo 
wskazany  
(tj. skreślony) błędny 
element zdania w punkcie a; 
1 pkt. za pełną prawidłową 
odp. w punkcie b 

18. a. ostatnim wielkim poetą nowołacińskim, który zyskał 
światową sławę 

1 1 pkt. za wskazanie 
prawidłowej odp.; podstawa: 
Historia Europy,  
red. A. Mączak, Wrocław 
1997, s. 379 

19. b. Jan II Kazimierz Waza 
 
 
 
 
 

1 1 pkt. za wskazanie 
prawidłowej odp.; podstawa: 
N. Davies, Boże Igrzysko,  
T. 1, Kraków 1992, s. 576 
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20. a. Anna Jagiellonka, żona Stefana Batorego 
b. Maria Kazimiera Sobieska (de La Grande 
d’Arquien), żona Jana III Sobieskiego  

4 1 pkt. za każdą pełną 
prawidłową odp.  
(w nawiasie podano 
alternatywną poprawną 
odpowiedź) 

21.  a. Bellotto 1 1 pkt. za poprawną odp. 
22. a. prawda 

b. prawda 
c. prawda 
d. prawda 

4 1 pkt. za każdą prawidłową 
identyfikację zdania 
prawdziwego lub 
fałszywego; dopuszczalny 
jest także zapis „P” zamiast 
„prawda” i „F” zamiast 
„fałsz” 

23. a. Wielka Rewolucja Francuska 
b. wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych 
(postanie Stanów Zjednoczonych) 

2 1 pkt. za każdą pełną 
prawidłową odp.  
(w nawiasie podano 
alternatywną poprawną 
odpowiedź) 

24. a. pierwsze liberum veto Władysława Sicińskiego - P   
e. zawiązanie konfederacji barskiej - O 

2 po 1 pkt. za prawidłowe 
wskazanie wydarzenia 
chronologicznie pierwszego 
i ostatniego; dopuszczalny 
jest także zapis „pierwsze” 
zamiast „P” i „ostatnie” 
zamiast „O” 

25. a. John Locke 
b. Jonathan Swift 
c. Jean Jacques Rousseau 
d. François-Marie Arouet (Voltaire, Wolter) 

4 1 pkt. za podanie każdej 
pełnej prawidłowej odp.  
(w nawiasie podano 
alternatywne poprawne 
odpowiedzi); podstawa: 
Historia Europy,  
red. A. Mączak, Wrocław 
1997, s. 450-454 

26. a. Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko 
b. Denis Diderot, Jan Le Rond d’Alembert 

4 1 pkt. za każdą poprawnie 
wskazaną postać 

27. a. Order Virtuti Militari 
b. Stanisława Augusta Poniatowskiego 
c. 1792 rok 

 

3 1 pkt. za każdą pełną 
poprawną odpowiedź; 
podstawa: Poczet Władców 
Polski, wyd. Kluszczyński, 
Kraków [2003], s. 374 

28. a. ustawodawcza 
b. wykonawcza 
c. sądownicza 
Autor: Monteskiusz (Karol Ludwik de Secondat, baron 
de Montesquieu) 

4 1 pkt. za każde prawidłowe 
uzupełnienie (w nawiasie 
podano alternatywną 
poprawną odp.); kolejność 
wymieniania władz dowolna 

29. 6 1 pkt. za każde prawidłowe 
uzupełnienie; podstawa: 
Historia Europy,  
red. A. Mączak, Wrocław 
1997, s. 485 

30. a. chłopi (chłopstwo) 
d. mieszczanie (mieszczaństwo) 
e. szlachta 
f. duchowieństwo 
 

4 1 pkt. za każde prawidłowe 
uzupełnienie (w nawiasach 
podano alternatywne 
poprawne odp.); podstawa: 
N. Davies, Boże Igrzysko,  
T. 1, Kraków 1992, s. 403 

 Suma punktów 100  
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