
1

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

1. a); b); e) 1 pkt za pod kre Êle nie
trzech po praw nych
bu dow li

1

2. Spar ta: ge ru zja, efo rzy, Apel la
Ate ny: ostra cyzm, ar chont, stra teg, Ra da Pi´ ciu set

1 pkt za po praw ne
uzu pe∏ nie nie ru bry ki
do ty czà cej Spar ty
i 1 pkt za po praw ne
wy pe∏ nie nie ru bry ki
do ty czà cej Aten

2 

3. d) 1 pkt za po praw ne
pod kre Êle nie

1

4. a) fa∏sz; b) praw da; c) fa∏sz; d) fa∏sz 1 pkt za po praw ne
okre Êle nie wszyst -
kich zdaƒ

1

5. a) An glia; b) Niem cy; c) Fran cja; d) RuÊ 1 pkt za po praw ne
przy po rzàd ko wa nie
nazw paƒstw wszyst -
kim dy na stiom

1

6. a) Do ku ment do ty czy Pol ski (na le ̋ y uznaç te˝: paƒ stwa
Miesz ka I). Wska zu jà na to znie kszta∏ co ne na zwy miej -
sco we: Od der(a) – Od ra (?), Rus se – RuÊ (?), Schi gne -
sne – Gnie zno (?). In nà wska zów kà jest imi´ Ote – Oda,
któ ra by ∏a dru gà ˝o nà Miesz ka I; b) Da go me iu dex

a) 1 pkt za po da nie
na zwy paƒ stwa i wska -
za nie tre Êci uza sad -
nia jà cych, b) 1 pkt
za po da nie ty tu ∏u

2

7. Âwie ci no – a), 1462 r.; Kir cholm – b), 1605 r.; Trzcia -
na – f),1629 r. 

1 pkt za po praw ne
przy po rzàd ko wa nie
na zwisk wo dzów
do wszyst kich bi tew
i 1 pkt za wpi sa nie
dat rocz nych przy
wszyst kich bi twach

2 

8. Np.: wpro wa dze nie obo wiàz ku re zy do wa nia bi sku pów
w die ce zjach i pro bosz czów w pa ra fiach, po pra wa wy -
kszta∏ ce nia kle ru po przez two rze nie se mi na riów du -
chow nych, za ostrze nie dys cy pli ny kle ru po przez wpro -
wa dze nie cz´st szych wi zy ta cji die ce zji i pa ra fii,
wpro wa dze nie za ka zu obej mo wa nia przez du chow -
nych wie lu be ne fi cjów, ujed no li ce nie li tur gii (na le ̋ y
uznaç np. og∏o sze nie bre wia rza, na kaz opra co wa nia ka -
te chi zmu), two rze nie no wych za ko nów (na le ̋ y uznaç:
stwo rze nie za ko nu je zu itów), roz wi ja nie szkol nic twa
pro wa dzo ne go przez za ko ny, sta ra nia o po zy ski wa nie
no wych wier nych po przez dzia ∏al noÊç mi syj nà

2 pkt za po da nie czte -
rech po sta no wieƒ lub
1 pkt za po da nie
trzech po sta no wieƒ

2

9. a); b); d) 1 pkt za podkreÊlenie
trzech nazwisk

1 

Modele odpowiedzi do przyk∏adowego arkusza egzaminacyjnego

Historia
Poziom rozszerzony
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Historia. Poziom rozszerzony

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

10. a) Akt og∏o szo no w cza sie po wsta nia li sto pa do we go
(na le ̋ y uznaç: po prze j´ ciu w∏a dzy nad War sza wà
przez po wstaƒ ców li sto pa do wych); b) Efek tem
ogło sze nia ak tu by ∏a woj na Kró le stwa Pol skie go
z Ro sjà (na le ̋ y uznaç te˝: efek tem by ∏a de tro ni za cja
Mi ko ∏a ja I, ode bra nie ca ro wi ko ro ny Kró le stwa Pol -
skie go).

a) 1 pkt; b) 1 pkt 2 

11. Ob raz za li cza si´ do neo kla sy cy zmu. Âwiad czy o tym
ty tu∏ na wià zu jà cy do an ty ku (Ho ra cju sze – ród
w sta ro ̋ yt no Êci), te ma ty ka ob ra zu – stro je, uzbro -
je nie, wn´ trza – tak ̋ e wska zu jà, i˝ przed sta wio ne
wy da rze nia dzie jà si´ w sta ro ̋ yt no Êci.

1 pkt za okre Êle nie
nur tu i 1 pkt za wska -
za nie cech

2

12. c) A; a) B 1 pkt za po praw ne
ozna cze nie dwóch
wy da rzeƒ

1 

13. Woj na zi mo wa 1939–1940 (lub: woj na ra dziec ko -
-fiƒ ska 1939–1940)

1 pkt za sfor mu ∏o wa -
nie pe∏ ne go ty tu ∏u
ma py

1 

14. Or ga ni za cja Na ro dow Zjed no czo nych, 1945 r. 1 pkt za po da nie na -
zwy i ro ku utwo rze -
nia or ga ni za cji

1

15. Po wsta nie wiel ko pol skie, Êwiad czà o tym w êró dle
A: da ta re la cji, na zwi sko Pa de rew skie go i na zwa ho -
te lu „Ba zar”, w któ rym prze by wa∏ gdy wy bu ch∏o po -
wsta nie wiel ko pol skie, na zwa Na czel ne go Ko mi sa -
ria tu Lu do we go, któ ry po wsta∏ w Wiel ko pol sce,
na zwy miej sco wo Êci w Wiel ko pol sce, dziel nic i ulic
Po zna nia; w êró dle B Êwiad czà o tym: in for ma cja, i˝
tekst jest frag men tem ak tu prze d∏u ̋ e nia ro zej mu
za war te go w Tre wi rze – do ty czy∏ on m.in. po wsta -
nia wiel ko pol skie go, na zwy miej sco wo Êci wiel ko pol -
skich przy wo ∏a ne w tek Êcie. Przy czy nà wy bu chu
po wsta nia by ∏y agre syw ne dzia ∏a nia uzbro jo nych
bo jó wek nie miec kich (na le ̋ y uznaç tak ̋ e: pa trio -
tycz ne na sta wie nie lud no Êci Po zna nia po bu dzo ne
przy jaz dem Pa de rew skie go). Po wsta nie wiel ko pol -
skie za koƒ czy ∏o si´ zwy ci´ stwem i w je go efek cie
Wiel ko pol ska zo sta ∏a przez mo car stwa prze ka za -
na Pol sce.

1 pkt za po da nie na -
zwy po wsta nia oraz
trzech ar gu men tów
od wo ∏u jà cych si´
do tek stów êró d∏o -
wych, 1 pkt za po da -
nie przy czy ny i efek -
tów po wsta nia
wiel ko pol skie go

2

16. Tekst opi su je trze cie po wsta nie Êlà skie, Êwiad czà
o tym: au tor stwo ra por tu – Woj ciech Kor fan ty or ga -
ni zo wa∏ ze stro ny pol skiej ple bi scyt na Gór nym Âlà -
sku, któ ry po prze dzi∏ po wsta nie, da ta cja do ku men -
tu, na zwa Wy so kiej Ko mi sji Mi´ dzy so jusz ni czej
Rzà dzà cej i Ple bi scy to wej, któ ra dzia ∏a ∏a na Âlà sku,
po da nie w ra por cie wy ni ku ple bi scy tu po kry wa jà ce -
go si´ z wy ni kiem ple bi scy tu na Âlà sku, wzmian ka
o trzy krot nym chwy ta niu za broƒ (trzy po wsta nia
Êlà skie). We d∏ug Woj cie cha Kor fan te go przy czy nà
wy bu chu trze cie go po wsta nia Êlà skie go by ∏o og∏o -
sze nie przez ko mi sj´ ple bi scy to wà po dzia ∏u Âlà ska
nie po myÊl ne go dla stro ny pol skiej, a wy ni ka jà ce go
z uwzgl´d nie nia zma ni pu lo wa nych przez Niem cy
wy ni ków ple bi scy tu.

1 pkt za po da nie na -
zwy po wsta nia oraz
trzech ar gu men tów
od wo ∏u jà cych si´
do tek stu êró d∏o we -
go, 1 pkt za przed sta -
wie nie opi nii Kor fan -
te go co do przy czyn
wy bu chu po wsta nia
(bez cy to wa nia tek -
stu êró d∏o we go)

2 
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Historia. Poziom rozszerzony

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

17. Ocena mo˝e byç subiektywna (uczeƒ mo˝e uznaç
wyniki podziału Âlàska za korzystne dla Polski, dla
Niemiec, lub dla obu paƒstw), lecz musi byç uza -
sadniona poprawnymi logicznie i merytorycznie
argumentami odwołujàcymi si´ wprost do danych
êródłowych, np.: wynik podziału Górnego Âlàska po
plebiscycie i trzecim powstaniu Êlàskim mo˝na
uznaç za korzystny dla Polski, gdy� mimo uzyska -
nia przez Niemcy a˝ 71% obszaru plebiscytowe-
go i 54% ludnoÊci, to Polska zaj´ła obszary lepiej
uprzemysłowione, na których znajdowało si´ a˝ 97%
Êlàskich kopalƒ rudy ˝elaza, 82% kopalƒ rud cynku,
76% kopalƒ w´gla kamiennego. Polska uzyskała te˝
wszystkie Êlàskie huty cynku i ołowiu oraz połow´
hut ˝elaza.

1 pkt za sformuło-
wanie oceny oraz
uzasadnienia odwołu -
jàcego si´ do danych
êródłowych

1

18. Wiersz opi su je sy tu acj´ z po wsta nia war szaw skie go,
kie dy po wstaƒ cy ocze ki wa li na po moc sta cjo nu jà cej
na wschod nim brze gu Wi s∏y Ar mii Czer wo nej. Au tor
ma zde cy dow nie ne ga tyw ny sto su nek do Ar mii
Czer wo nej i zda je so bie spra w´ z fak tu, i˝ so wiec ka
po moc b´ dzie ozna cza ∏a nie wo l´ dla Pol ski. TreÊç
wier sza wy ni ka z roz pa czy po wstaƒ ca bez rad nie wi -
dzà ce go bier ne przy glà da nie si´ ko na jà ce mu po -
wsta niu przez po t´˝ nà so wiec kà ar mi´ b´ dà cà
w za si´ gu wzro ku i s∏u chu wal czà cych Po la ków.
Sze ro ko by ∏y te˝ zna ne Po la kom so wiec kie pla ny
po li tycz ne wo bec Pol ski (usta le nia z Te he ra nu).

1 pkt za zi den ty fi ko -
wa nie wy da rzeƒ opi -
sa nych w wier szu,
1 pkt za opi sa nie sto -
sun ku au to ra i wy ja -
Ênie nie przy czyn nie -
ch´ ci au to ra wo bec
So wie tów

2 

19. Alian ci za chod ni udzie li po mo cy po wstaƒ com po -
przez zor ga ni zo wa nie wy praw lot ni czych ze zrzu ta -
mi bro ni, amu ni cji i me dy ka men tów. Ze stro ny ra -
dziec kiej je dy nà po mo cà by ∏o wy s∏a nie 2,5 ty sià ca
˝o∏ nie rzy (na le ̋ y uznaç: nie wiel kich od dzia ∏ów) z ar -
mii ge ne ra ∏a Zyg mun ta Ber lin ga) na przy czó ∏ek czer -
nia kow ski oraz nie wiel kie zrzu ty bro ni. Oce na war to -
Êci po mo cy alianc kiej mo ̋ e byç su biek tyw na, jed nak
po win na zo staç uza sad nio na po praw ny mi me ry to -
rycz nie i lo gicz nie ar gu men ta mi, np.: po moc so wiec -
ka dla po wsta nia mia ∏a zni ko me zna cze nie, gdy˝ licz -
ba prze rzu co nych od dzia ∏ów by ∏a zbyt ma ∏a,
a po nad to ˝o∏ nie rze ci nie by li przy go to wa ni do walk
w mie Êcie. Po moc alian tów za chod nich rów nie˝ nie
ode gra la prak tycz nej wi´k szej ro li, mi mo i˝ zrzu co no
nad War sza wà kil ka set ton ∏a dun ku. By ∏o to sta now -
czo zbyt ma ∏o, a po nad to spo ra cz´Êç zrzu tów wpa -
d∏a w r´ ce Niem ców. G∏ów ny mi pro ble ma mi z ja ki mi
bo ry ka li si´ za chod ni alian ci w or ga ni za cji zrzu tów
dla wal czà cej War sza wy, by∏ brak zgo dy Sta li na na là -
do wa nie alianc kich sa mo lo tów po ra dziec kiej stro nie
fron tu. W zwiàz ku z tym lot ni cy mu sie li po ko ny waç
ogrom ne od le g∏o Êci do War sza wy, a na st´p nie jesz -
cze wra caç do ba zy we W∏o szech. Pro ble mem by ∏a
ko niecz noÊç d∏u gich prze lo tów nad oku po wa ny mi
przez Niem cy te re na mi, gdzie cze ka ∏a na sa mo lo ty
nie miec ka obro na prze ciw lot ni cza. Nie do god no Êcià
przy or ga ni za cji zrzu tów by ∏o tak ̋ e to, ˝e kie dy zde -
cy do wa no si´ na na ich or ga ni za cj´ ob szar zaj mo wa -
ny przez po wstaƒ ców nie by∏ zbyt du ̋ y i sta le si´
kur czy∏, za tem trud no by ∏o lot ni kom tra fiç do ce lu,
stàd wie le za sob ni ków tra fi ∏o w r´ ce Niem ców.

1 pkt za opi sa nie po -
mo cy udzie la nej po -
wstaƒ com przez alian -
tów za chod nich
i ZSRR, 1 pkt za sfor -
mu ∏o wa nie oce ny
na te mat zna cze nia tej
po mo cy dla po wsta nia
oraz uza sad nie nie w∏a -
sne go zda nia, 1 pkt
za przed sta wie nie
dwóch pro ble mów,
z ja ki mi bo ry ka li si´
alian ci za chod ni
przy or ga ni zo wa niu
zrzu tów

3
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Historia. Poziom rozszerzony

20. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (20 pkt)
Temat I: Narodziny spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w Polsce w latach 1956–1989. 
(przewidywany czas na rozwiàzanie: ok. 60 min)

Kry te ria szcze gó ∏o we dla po szcze gól nych po zio mów Punk ty

po ziom I:
Zda jà cy po praw nie umie Êci∏ te mat w cza sie i prze strze ni. Po da∏ je dy nie kil ka in for -
ma cji Êwiad czà cych o tym, ˝e zro zu mia∏ te mat, bez wska zy wa nia zwiàz ków mi´ dzy
ni mi; po da∏ rów nie˝ kil ka nie za wsze upo rzàd ko wa nych przy k∏a dów ob ra zu jà cych
two rze nie si´ w Pol sce spo ∏e czeƒ stwa oby wa tel skie go.

1–5

po ziom II:
Zda jà cy uwzgl´d ni∏ pod sta wo wà fak to gra fi´ (np. re ak cje spo ∏e czeƒ stwa pol skie go
na dzia ∏a nia w∏adz w okre sie PRL); wy ka za∏ si´ ro zu mo wa niem hi sto rycz nym: po da∏
nie któ re przy czy ny i skut ki. Do strzeg∏ pod sta wo we eta py, umie Êci∏ je po praw nie
w cza sie i pod jà∏ pró b´ ich omó wie nia. W uprosz czo nej for mie przed sta wi∏ cha rak -
te ry sty k´ za cho dzà cych po staw. Wy ka za∏ si´ zna jo mo Êcià ter mi no lo gii po trzeb nej
do od po wied niej pre zen ta cji te ma tu.

6–10

po ziom III: 
Zda jà cy do ko na∏ traf nej se lek cji fak tów, scha rak te ry zo wa∏ pro ces na wy bra nych
przy k∏a dach w uj´ ciu dy na micz nym, zwró ci∏ uwa g´ na naj wa˝ niej sze je go eta py
i uwzgl´d ni∏ we wn´trz ne ce zu ry. Do strzeg∏ z∏o ̋ o noÊç pro ce su, pod jà∏ pró b´ po wià -
za nia aspek tów po li tycz nych z go spo dar czy mi, kul tu ro wy mi i ide olo gicz ny mi, od no -
to wu jàc kon tekst mi´ dzy na ro do wy. Pod jà∏ pró b´ oce ny oma wia ne go pro ce su.

11–15

po ziom IV:
Zda jà cy w pe∏ ni scha rak te ry zo wa∏ oma wia ny pro ces, uka za∏ ró˝ ne je go aspek ty
i sfor mu ∏o wa∏ wnio ski. Do ko na∏ w∏a snej oce ny za cho wa nia spo ∏e czeƒ stwa pol skie -
go. Uwzgl´d ni∏ oce ny hi sto rio gra fii.

16–20
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Temat II: Na przyk∏adzie Wielkiej Brytanii i Francji przedstaw proces tworzenia si´ spo∏eczeƒstw
obywatelskich w Europie w XIX w.  
(przewidywany czas na rozwiàzanie: ok. 60 min)

Historia. Poziom rozszerzony

Kry te ria szcze gó ∏o we dla po szcze gól nych po zio mów Punk ty

poziom I:
Zdajàcy poprawnie umieÊci∏ temat w czasie i przestrzeni. Poda∏ jedynie kilka infor-
macji Êwiadczàcych o tym, ˝e zrozumia∏ temat, bez wskazywania zwiàzków mi´dzy
nimi. Poda∏ równie˝ kilka nie zawsze uporzàdkowanych przyk∏adów obrazujàcych
tworzenie si´ spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w Europie.

1–5

poziom II:
Zdajàcy uwzgl´dni∏ podstawowà faktografi´ (np. reform´ prawa wyborczego w Wiel-
kiej Brytanii, aktywnoÊç politycznà Francuzów w czasie rewolucji i w I po∏. XIX w.).
Wykaza∏ si´ rozumowaniem historycznym: poda∏ niektóre przyczyny i skutki, do-
strzeg∏ podstawowe etapy, umieÊci∏ je poprawnie w czasie i podjà∏ prób´ ich
omówienia. W uproszczonej formie przedstawi∏ charakterystyk´ zachodzàcych
postaw. Wykaza∏ si´ znajomoÊcià terminologii potrzebnej do odpowiedniej
prezentacji tematu.

6–10

poziom III: 
Zdajàcy dokona∏ trafnej selekcji faktów, scharakteryzowa∏ proces na wybranych
przyk∏adach w uj´ciu dynamicznym, zwróci∏ uwag´ na najwa˝niejsze jego etapy
i uwzgl´dni∏ wewn´trzne cezury. Dostrzeg∏ z∏o˝onoÊç procesu, podjà∏ prób´ po-
wiàzania aspektów politycznych z gospodarczymi, kulturowymi i ideologicznymi,
odnotowujàc kontekst mi´dzynarodowy. Podjà∏ prób´ oceny omawianego procesu.

11–15

poziom IV: 
Zdajàcy w pe∏ni scharakteryzowa∏ omawiany proces, ukaza∏ ró˝ne jego aspekty i sfor-
mu∏owa∏ wnioski. Dokona∏ w∏asnej oceny tworzenia si´ postaw obywatelskich w XIX w.
w Europie. Powo∏ywa∏ si´ na literatur´, uwzgl´dni∏ równie˝ oceny historiografii.

16–20
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