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Klucz odpowiedzi - etap szkolny 

 

Nr 

zadani

a 

 

Treść odpowiedzi 

Możliw

a do 

uzys -

kania 

ilość 

pkt. 

Uwagi do 

oceniania 

1. b. paleolit 1 1 pkt. za wskazanie 

prawidłowej odp. 

2. a. proces przejścia od koczowniczego do osiadłego trybu 

życia…  

 

1 1 pkt. za wskazanie 

prawidłowej odp. 

3.  a. zikkurat (zigurat)        

 b. Mezopotamia (Międzyrzecze, Babilonia, Sumer)       

 c. starożytnością       

 d. glina (cegła)          

4 1 pkt. za każdą 

prawidłową 

odpowiedź  

(w nawiasie 

podano 

alternatywne 

poprawne 

odpowiedzi); 

uwaga: w punkcie 

a odpowiedzi 

„świątynia” lub 

„wieża” nie należy 

uznawać za 

poprawne               

4. Kodeksu Hammurabiego 1 1 pkt. za pełną 

prawidłową 

odpowiedź  

5. d. Eufrat 

 

 

1 1 pkt. za wskazanie 

prawidłowej odp. 

6. 

 

12 1 pkt. za każde 

prawidłowe 

uzupełnienie 

7. b. Ajschylos, Sofokles i Eurypides 1 1 pkt. za wskazanie 

prawidłowej odp. 

8. a. ateńskiego (Aten) 

b. Akropol; Peryklesa 

c. Partenon; Ateny  

 

5 1 pkt. za każde 

prawidłowe 

uzupełnienie  

(w nawiasie 



podano 

alternatywną 

poprawną 

odpowiedź) 

9 a. A 

b. S 

c. R 

d. A 

e. R 

f. S 

6 1 pkt. za każdą 

prawidłową 

identyfikację 

10. a. ludy germańskie (Germanów) 

b. Afryka (afrykański) 

c. Konstantynopol; Bizancjum                            

4 1 pkt. za każde 

prawidłowe 

uzupełnienie (w 

nawiasie podano 

alternatywną 

poprawną 

odpowiedź); 

uwaga: w punkcie 

c nazwy 

Konstantynopol  

i Bizancjum mogą 

występować 

zamiennie 

11. 732 r. – Karol Młot – powstrzymanie ekspansji  

                                      Arabów pod Poitiers 

800 r. – Karol Wielki – koronacja cesarska 

962 r. – Otton I – koronacja cesarska 

3 1 pkt. za każde 

prawidłowe 

uzupełnienie 

12. b. Francji, Niemiec, Włoch  

 

1 1 pkt. za wskazanie 

prawidłowej odp. 

13. 1. a) sporu o inwestyturę 

2. b) cesarz Henryk IV i papież Grzegorz VII 

3. b) Canossie 

4. a) cesarz 

 

4 1 pkt. za każde 

wskazanie 

prawidłowego 

zakończenia zdania 

14. c. wojsko kwarciane 1 1 pkt. za wskazanie 

prawidłowej odp. 

15. a. patrycjat 

b. pospólstwo 

c. plebs 

3 1 pkt za każdy 

poprawnie podany 

termin (kolejność 

nie odgrywa roli) 

16. 

 

6 1 pkt. za każdy 

poprawnie 

uzupełniony 

element drzewa 

genealogicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. a. prawda 

b. fałsz – powinno być: „…wprowadzał dwie zasady: 

pryncypatu i senioratu” 

c. prawda 

d. fałsz – powinno być: „Pierwszym władcą z dynastii 

Piastów, który koronował się w dobie rozbicia 

dzielnicowego był Przemysł II …” 

 

4 1 pkt. za każdą 

prawidłową 

identyfikację 

zdania 

prawdziwego lub 

fałszywego; 

dopuszczalny jest 

także zapis „P” 

zamiast „prawda”  

i „F” zamiast 

„fałsz” 

18. b. uchwalenie konstytucji Nihil novi - ....O...  

d. zawarcie pokoju kaliskiego - ....P...  

 

 

2 po 1 pkt. za 

prawidłowe 

wskazanie 

wydarzenia 

chronologicznie 

pierwszego  

i ostatniego; 

dopuszczalny jest 

także zapis 

„pierwsze” zamiast 

„P” i „ostatnie” 

zamiast „O” 

19. Marcin Luter, Jan Kalwin, Henryk VIII 3 1 pkt. za każde 

wskazanie 

prawidłowej odp. 

20. 1. c 

2.  – 

3. a, d, e, f 

4. – 

5.g, h 

6. b 

8 1 pkt. za każde 

poprawne 

przyporządkowani

e 

21. a. Jan III Sobieski 

b. Stefan Batory 

c. Stanisław August Poniatowski 

3 1 pkt. za każdą 

pełną prawidłową 

odpowiedź               

22. a. barok 

b. racjonalizm 

c. sarmatyzm  

d. rokosz 

e. magnateria 

5 1 pkt. za każdy 

prawidłowo 

podany termin 

23. a. sejmu walnego 

b. 1493 

c. liberum veto 

d. A. król (władca, monarcha), B. izba poselska 

(posłowie), C. senat (senatorowie) 

 

6 1 pkt. za wskazanie 

prawidłowego 

zakończenia zdania 

w punkcie a oraz 

po 1 pkt. za każdą 

pełną prawidłową 

odp. w pozostałych 

punktach  

(w nawiasie 

podano 

alternatywną 

poprawną 

odpowiedź) 

 

 



24. Przykładowa odpowiedź: Powiedzenie to oznacza, iż 

Rzeczpospolita była nie tylko krajem 

wielonarodowościowym, ale także tolerancyjnym dla 

wyznawców innych religii i w XVI-XVII w. znajdowali w 

niej schronienie ludzie prześladowani ze względu na 

wyznanie w takich krajach europejskich jak np. Francja, 

Hiszpania czy Anglia. 

1 1 pkt. za 

prawidłowe 

wyjaśnienie 

powiedzenia; 

dopuszczane  

są inne 

sformułowania,  

w których jednak 

powinien pojawić 

się termin 

„tolerancja”. 

25. a. drugi (II); 1793  

b. Prusy 

3 1 pkt. za każde 

prawidłowe 

uzupełnienie  

(w nawiasie 

podano 

alternatywną 

poprawną 

odpowiedź) 

26. a. jeden z głównych przywódców Wiosny Ludów  

we Francji 

 

 

1 1 pkt. za wskazanie 

prawidłowej odp. 

27. d. Ludwik Pasteur – opracowanie układu okresowego 

pierwiastków 

 

1 1 pkt. za wskazanie 

prawidłowej odp.  

28. a. Powstanie Styczniowe; 22.01.1863  

b. Romuald Traugutt 

c. wojny partyzanckiej 

4 1 pkt. za każdą 

prawidłową pełną 

odpowiedź w 

punktach a i b oraz 

1 pkt. za wskazanie 

prawidłowego 

zakończenia zdania 

w punkcie c 

29. a. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy 

b. Polska Partia Socjalistyczna 

c. Polskie Stronnictwo Ludowe 

d. Narodowa Demokracja 

4 1 pkt. za każdą 

pełną prawidłową 

nazwę 

30. c. Francja, Anglia i Rosja 

 

1 1 pkt. za wskazanie 

prawidłowej odp. 

 Suma punktów 100  

 

 

 

 

 

 


