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Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające 

warunki zadania. 
 

Zadanie 1.1. (0–1) 

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 20241 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

 

II. Pradzieje i historia starożytnego 

Wschodu. Zdający:  

5) charakteryzuje wierzenia ludów 

tworzących cywilizację starożytnego 

Bliskiego Wschodu, z uwzględnieniem 

judaizmu. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłową nazwę miasta.  

0 pkt – za odpowiedź błędną albo za brak odpowiedzi. 
 

Rozwiązanie  

Jerozolima 
 

Zadanie 1.2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

II. Pradzieje i historia starożytnego 

Wschodu. Zdający:  

5) charakteryzuje wierzenia ludów […] 

starożytnego Bliskiego Wschodu, 

z uwzględnieniem judaizmu. (PP) 

V. Bizancjum i świat islamu. Zdający: 

4) opisuje […] cechy kultury arabskiej 

i rozpoznaje jej […] osiągnięcia. (PP) 
 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do 

własnej wiedzy i informacji z tekstu.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 
 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: Nie 

Przykładowe uzasadnienie:  

W tekście jest mowa o pozostałościach dawnej Świątyni Jerozolimskiej, która jest świętym 

miejscem wyznawców judaizmu, oraz o Kopule na Skale, która jest jednym z najstarszych 

obiektów sakralnych islamu.  

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań 

egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym  
2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1246). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001246
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Zadanie 2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

III. Świat starożytnych Greków. Zdający: 

3) opisuje różne formy ekspansji w świecie 

greckim ([…] wojny grecko-perskie 

i ekspansję Aleksandra Macedońskiego). 

(PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do 

informacji z obu źródeł.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: Nie 

Przykładowe uzasadnienie:  

W tekście opisano genezę wojen Greków z Persami w V w. p.n.e., o czym świadczą 

informacje o pomocy dla powstańców w koloniach jońskich (Milet). Na mapie natomiast 

przedstawiono sytuację polityczną po rozpadzie imperium Aleksandra Wielkiego, o czym 

świadczą np. nazwy królestw hellenistycznych oraz datacja. 

 

Zadanie 3. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

IV. Społeczeństwo, życie polityczne 

i kultura starożytnego Rzymu. Zdający: 

1) charakteryzuje […] etapy ekspansji 

rzymskiej. (PR) 

 

Zasady oceniania 

2 pkt – za rozpoznanie osoby i przedstawienie politycznego skutku. 

1 pkt – za rozpoznanie osoby albo za przedstawienie politycznego skutku. 

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Osoba: [Gajusz Juliusz] Cezar 

Polityczny skutek:  

Skutkiem politycznym opisanych wydarzeń był wybuch wojny domowej w republice 

rzymskiej. [Skutkiem politycznym opisanych wydarzeń był upadek republiki rzymskiej].   
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Zadanie 4. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

V. Bizancjum i świat islamu. Zdający: 

1) lokalizuje w czasie i przestrzeni 

cesarstwo bizantyjskie i charakteryzuje 

jego osiągnięcia w zakresie kultury. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za dwa poprawne elementy odpowiedzi. 

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Nazwa miasta: Konstantynopol  

Litera: B 

 

Zadanie 5. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

VII. Europa w okresie krucjat. Zdający: 

1) wyjaśnia ideowe i polityczne przyczyny, 

a także charakter rywalizacji papiestwa 

z cesarstwem o zwierzchnictwo nad 

średniowieczną Europą. (PP) 

 

Zasady oceniania 

2 pkt – za trzy poprawne elementy odpowiedzi. 

1 pkt – za dwa poprawne elementy odpowiedzi.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

1 – P 

2 – F 

3 – P 
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Zadanie 6.1. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

IX. Polska w okresie wczesnopiastowskim. 

Zdający: 

3) rozpoznaje tendencje centralistyczne 

i decentralistyczne w życiu politycznym 

państwa polskiego w X–XII w. (PP) 

2) dokonuje bilansu panowania władców 

piastowskich (do 1138 r.). (PR) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za dwa poprawne elementy odpowiedzi.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Pradziad: Bolesław I Chrobry  

Ojciec: Kazimierz Odnowiciel 

 

Zadanie 6.2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

IX. Polska w okresie wczesnopiastowskim. 

Zdający: 

3) rozpoznaje tendencje centralistyczne 

i decentralistyczne w życiu politycznym 

państwa polskiego w X–XII w. (PP) 

2) dokonuje bilansu panowania władców 

piastowskich (do 1138 r.). (PR) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe wyjaśnienie okoliczności.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Przykładowa odpowiedź  

Władca scharakteryzowany w źródle 1. [Bolesław Śmiały/Szczodry] utracił tron na skutek 

konfliktu z biskupem Stanisławem. Kazał go zabić, co wywołało społeczny bunt i król musiał 

z Polski uciekać. 
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Zadanie 7. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

X. Polska w okresie rozbicia 

dzielnicowego. Zdający: 

3) opisuje przemiany społeczno- 

-gospodarcze na ziemiach polskich oraz 

ocenia społeczno-kulturowe skutki 

kolonizacji na prawie niemieckim. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do obu 

źródeł.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: Po 

Przykładowe uzasadnienie: 

W tekście przytoczono fragmenty aktu lokowania miasta na prawie niemieckim. Na planie 

ukazano charakterystyczny układ przestrzenny Krakowa lokowanego na takim prawie, 

o czym świadczy np.: szachownica ulic, wytyczenie centralnego placu miasta, czyli rynku.  

 

Zadanie 8. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XII. Polska w XIV–XV w. Zdający: 

1) opisuje […] rozwój terytorialny państwa 

polskiego w XIV–XV w. (PP) 

3) dokonuje bilansu panowania władców 

panujących w Polsce w XIV […]. (PR) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do obu 

źródeł.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 
 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: 3 

Przykładowe uzasadnienie: 

W tekście opisano dokonania Kazimierza Wielkiego, o czym świadczą informacje m.in. 

o odzyskaniu Kujaw utraconych przez jego ojca [Władysława Łokietka] oraz opanowaniu 

Rusi. Na mapie numerem 3 zaznaczono granice państwa polskiego ukształtowane za 

panowania właśnie tego władcy, o czym świadczy obszar Rusi Halicko-Włodzimierskiej 

włączony do Polski.   
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Zadanie 9. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. […] 

4) ugruntowuje potrzebę poznawania 

przeszłości dla rozumienia współczesnych 

mechanizmów społecznych i kulturowych. 

XIII. Kultura średniowiecza. Zdający: 

4) charakteryzuje sztukę romańską 

i gotycką. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym jedną widoczną 

cechę stylu.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: A 

Przykładowe uzasadnienie:  

W tekście opisano styl romański. Widoczne cechy to m.in. małe i nieliczne okna, biforia, 

grube mury. 

 

Zadanie 10.1. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XVIII. Państwo polsko-litewskie w czasach 

ostatnich Jagiellonów. Zdający: 

1) opisuje zmiany terytorialne państwa 

polsko-litewskiego i charakteryzuje jego 

stosunki z sąsiadami w XVI w. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za dwa poprawne elementy odpowiedzi.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Król Czech i Węgier: Władysław 

Król Polski i Wielki Książę Litewski: Zygmunt 
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Zadanie 10.2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XVIII. Państwo polsko-litewskie w czasach 

ostatnich Jagiellonów. Zdający: 

1) opisuje zmiany terytorialne państwa 

polsko-litewskiego i charakteryzuje jego 

stosunki z sąsiadami w XVI w. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za dwa poprawne elementy odpowiedzi. 

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Habsburgowie  

Jagiellonowie 

 

Zadanie 10.3. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XVII. Europa w XVI–XVII w. Zdający: 

2) charakteryzuje konflikty polityczne 

w Europie, z uwzględnieniem ekspansji 

tureckiej […]. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe wyjaśnienie. 

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Przykładowa odpowiedź  

Nieszczęścia Węgier, o których mowa w tekście, to śmierć Ludwika Jagiellończyka w bitwie 

pod Mohaczem z Turkami, co w konsekwencji doprowadziło do rozbioru państwa między 

Turcję i Habsburgów.  
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Zadanie 11. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXII. Polityka wewnętrzna i zagraniczna 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

w XVII w. Zdający: 

1) omawia konflikty wewnętrzne 

i zewnętrzne […] w okresie panowania 

Wazów. (PP). 

1) wyjaśnia wewnętrzne i międzynarodowe 

uwarunkowania XVII-wiecznych konfliktów 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów (PR). 
 

Zasady oceniania 

2 pkt – za sformułowanie dwóch prawidłowych argumentów. 

1 pkt – za sformułowanie jednego prawidłowego argumentu.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 
 

Przykładowe odpowiedzi 

• Na mapie zostały zaznaczone miejsca bitew (m.in. Żółte Wody, Korsuń, Piławce, Zbaraż, 

Beresteczko) i trasa przemarszu wojsk kozackich z czasu powstania Chmielnickiego. 

• Na mapie zaznaczono bitwę (Warka) i trasę działań militarnych wojsk szwedzkich 

z okresu tzw. potopu szwedzkiego. 

• Na mapie zaznaczono bitwę (Czarny Ostrów) i trasę działań militarnych wojsk 

siedmiogrodzkich ks. Jerzego Rakoczego z okresu tzw. potopu szwedzkiego. 

• Na mapie zaznaczono bitwy ( m.in. Szkłów, Szepielewicze, Połonka, Wilno) i trasę 

działań militarnych wojsk rosyjskich z połowy XVII wieku. 
 

Zadanie 12.1. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

III. Dzieje nowożytne. 

XXII. Polityka wewnętrzna i zagraniczna 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

w XVII w. Zdający: 

2) opisuje […] położenie międzynarodowe 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

w latach 1669–1696. (PP) 
 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłową nazwę.  

0 pkt – za odpowiedź błędną albo za brak odpowiedzi. 
 

Rozwiązanie  

Liga Święta  
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Zadanie 12.2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

III. Dzieje nowożytne. 

XXII. Polityka wewnętrzna i zagraniczna 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII 

w. Zdający: 

2) opisuje sytuację wewnętrzną i położenie 

międzynarodowe Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów w latach 1669–1696. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do obu 

źródeł.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 
 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: Nie 

Przykładowe uzasadnienie: 

W tekście opisano bitwę pod Chocimiem z 1673 roku, w której hetman Jan Sobieski pokonał 

wojska tureckie. Medal natomiast upamiętnia powstanie Ligi Świętej z 1684 roku. 
 

Zadanie 13. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXV. Rewolucje XVIII w. Zdający: 

3) […] opisuje skutki rewolucji francuskiej; 

4) ocenia znaczenie rewolucji […] 

francuskiej z perspektywy […] społecznej. 

(PP). 

 

Zasady oceniania 

2 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do 

dwóch elementów graficznych i napisu.  

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do 

dwóch elementów graficznych albo napisu.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 
 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: Po wybuchu rewolucji 

Przykładowe uzasadnienie: 

Rysunek potwierdza, że przedstawiciele stanu trzeciego stali się najważniejszą częścią 

społeczeństwa francuskiego i przechylili szalę na swoją stronę kosztem szlachty 

i duchowieństwa. Taka sytuacja miała miejsce po wybuchu rewolucji francuskiej. 

Personifikacja sprawiedliwości stoi obok uzbrojonego przedstawiciela stanu trzeciego, co 

koresponduje z napisem – stanowi to swoistą legitymizację nowego porządku.  
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Zadanie 14.1. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXVI. Rzeczpospolita w XVIII w. (od 

czasów saskich do Konstytucji 3 maja). 

Zdający: 

1) opisuje i ocenia sytuację wewnętrzną 

i międzynarodową Rzeczypospolitej 

w czasach saskich; 

2) charakteryzuje politykę Rosji, Prus 

i Austrii wobec Rzeczypospolitej, 

wskazując przejawy osłabienia 

suwerenności państwa polskiego. (PP) 

4) wyjaśnia przyczyny […] pierwszego 

rozbioru Rzeczypospolitej. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za dwa poprawne elementy odpowiedzi.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Fragment A – Fryderyk Wilhelm I 

Fragment B – Fryderyk II Wielki 

 

Zadanie 14.2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

III. Dzieje nowożytne. 

XXVI. Rzeczpospolita w XVIII w. (od 

czasów saskich do Konstytucji 3 maja). 

Zdający: 

1) opisuje i ocenia sytuację wewnętrzną 

i międzynarodową Rzeczypospolitej 

w czasach saskich. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za poprawną odpowiedź.  

0 pkt – za odpowiedź błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Przykładowe rozwiązanie  

Nie zostały zrealizowane, ponieważ podczas bezkrólewia w elekcji wzięli udział zarówno 

Stanisław Leszczyński jak i syn Augusta II. 
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Zadanie 15. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXIX. Epoka napoleońska. Zdający: 

1) charakteryzuje walkę Francji 

o dominację w Europie; 

4) ocenia znaczenie epoki napoleońskiej 

dla losów Francji i Europy. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do 

treści karykatury.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: Przeciwników 

Przykładowe uzasadnienie:  

Napoleon przedstawiony jest jako bezwzględny wódz prowadzący tysiące żołnierzy na 

bezsensowną śmierć, co – zdaniem autora rysunku – spotka się ze sprawiedliwą zapłatą. 

Śmierć dosięgnie także i jego. 

 

Zadanie 16.1. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXX. Europa i świat po kongresie 

wiedeńskim. Zdający: 

2) charakteryzuje ruchy społeczne 

i niepodległościowe w I poł. XIX w. (PR) 

 

Zasady oceniania 

2 pkt – za trzy poprawne elementy odpowiedzi. 

1 pkt – za dwa poprawne elementy odpowiedzi.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

1 – P 

2 – F 

3 – P 
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Zadanie 16.2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXIX. Epoka napoleońska. Zdający: 

4) ocenia znaczenie epoki napoleońskiej 

dla losów Francji i Europy. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za poprawną odpowiedź.  

0 pkt – za odpowiedź błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Przykładowa odpowiedź  

W tekście nawiązano do udziału wojsk rosyjskich w kampaniach napoleońskich. 

 

Zadanie 17. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXVII. Upadek Rzeczypospolitej (wojna 

z Rosją i powstanie kościuszkowskie). 

Zdający: 

2) charakteryzuje przebieg powstania 

kościuszkowskiego, z uwzględnieniem roli 

jego przywódców. (PP) 

XXXII. Powstanie styczniowe i jego 

następstwa. Zdający: 

1) wyjaśnia genezę powstania 

styczniowego i opisuje jego następstwa. 

(PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do obu 

źródeł.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: Nie 

Przykładowe uzasadnienie:  

Tekst zawiera informacje o przebiegu powstania kościuszkowskiego – Jan Kiliński stał na 

czele insurekcji warszawskiej, a mural upamiętnia powstanie styczniowe – data, trójdzielne 

godło (Orzeł, Pogoń, Archanioł).  
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Zadanie 18.1. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXXV. Ziemie polskie pod zaborami w II 

połowie XIX i na początku XX wieku. 

Zdający: 

1) wyjaśnia cele i porównuje metody 

polityki zaborców wobec mieszkańców 

ziem dawnej Rzeczypospolitej […]. (PP) 

 

Zasady oceniania 

2 pkt – za sformułowanie dwóch prawidłowych argumentów. 

1 pkt – za sformułowanie jednego prawidłowego argumentu.  

0 pkt – za odpowiedź błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Przykładowe odpowiedzi 

• Rysunek przedstawia krytyczną ocenę polityki kulturkampfu, na co wskazuje postać 

Bismarcka przygotowującego szubienicę – symbol terroru. 

• Władze pruskie w ramach kulturkampfu zwalczały Kościół Katolicki, jako ostoję polskości, 

o czym świadczą charakterystyczne hełmy pruskie nałożone na wieże kościoła.  

• Kulturkampf polegał także na germanizacji szkolnictwa w zaborze pruskim – symbolizuje 

to pikielhauba nałożona na budynek szkoły. 

 

Zadanie 18.2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. Zdający: 

1) porządkuje i synchronizuje wydarzenia 

z historii powszechnej oraz dziejów 

ojczystych; 

2) dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń 

w dziejach, a także ciągłość procesów 

historycznych i cywilizacyjnych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXXV. Ziemie polskie pod zaborami w II 

połowie XIX i na początku XX wieku. 

Zdający: 

1) wyjaśnia cele i porównuje metody 

polityki zaborców wobec mieszkańców 

ziem dawnej Rzeczypospolitej […]. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłową odpowiedź.  

0 pkt – za odpowiedź błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

C  
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Zadanie 19.1. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXXIX. Europa i świat po I wojnie 

światowej. Zdający: 

1) analizuje cywilizacyjne i kulturowe 

następstwa wojny; ocenia straty wojenne, 

wylicza społeczne i gospodarcze 

następstwa wojny. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe uzasadnienie. 

0 pkt – za odpowiedź błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Przykładowa odpowiedź 

Z reportażu wynika, że w Niemczech mamy do czynienia ze zjawiskiem hiperinflacji [inflacji] 

– kurs marki do franka i dolara kanadyjskiego jest bardzo wysoki, co wskazuje na słabość 

waluty niemieckiej. Na fotografii dzieci bawią się, budując z plików banknotów wieżę, co 

wskazuje na brak wartości marki niemieckiej. 

 

Zadanie 19.2. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XXXIX. Europa i świat po I wojnie 

światowej. Zdający: 

1) analizuje cywilizacyjne i kulturowe 

następstwa wojny; ocenia straty wojenne, 

wylicza społeczne i gospodarcze 

następstwa wojny. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe wyjaśnienie.  

0 pkt – za odpowiedź błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Przykładowa odpowiedź 

Zdaniem autora reportażu hiperinflacja doprowadziła do znacznego zubożenia 

społeczeństwa – ludzi nie było stać na podstawowe produkty. 

 

Zadanie 19.3. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

V. Wiek XX.  

XXXIX. Europa i świat po I wojnie 

światowej. Zdający: 

2) przedstawia postanowienia traktatu 

wersalskiego […]. (PP) 
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Zasady oceniania 

1 pkt – za poprawne wyjaśnienie.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Przykładowa odpowiedź 

Część terytorium niemieckiego [zagłębie Ruhry] była okupowana przez Francję, ponieważ 

Niemcy nie spłacali reperacji nałożonych na mocy postanowień traktatu wersalskiego. 

 

Zadanie 20. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XLV. Świat na drodze do II wojny 

światowej. Zdający: 

4) wyjaśnia genezę paktu Ribbentrop- 

-Mołotow i przedstawia jego 

postanowienia. (PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za podanie prawidłowej nazwy i roku podpisania układu. 

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Nazwa: pakt Ribbentrop-Mołotow 

Rok: 1939 

 

Zadanie 21. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

XLVI. Wojna obronna Polski w 1939 roku. 

Agresja Niemiec (1 września) i Związku  

Sowieckiego (17 września). Zdający: 

6) wyjaśnia przyczyny przegrania przez  

Polskę wojny obronnej. (PP) 

L. Działalność władz Rzeczypospolitej 

Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym 

kraju. Zdający: 

1) ocenia rolę wielkich postaci polskiej 

polityki z okresu II wojny światowej […]. 

(PR) 

 

Zasady oceniania 

2 pkt – za trzy poprawne elementy odpowiedzi. 

1 pkt – za dwa poprawne elementy odpowiedzi.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 
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Rozwiązanie  

Fragment A – Edward Rydz-Śmigły 

Fragment B – Władysław Sikorski 

Fragment C – Józef Haller 

 

Zadanie 22. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

V. Wiek XX.  

L. Działalność władz Rzeczypospolitej 

Polskiej na uchodźstwie i w okupowanym 

kraju. Zdający: 

5) charakteryzuje organizację i cele 

Polskiego Państwa Podziemnego. (PP)  

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do 

elementów graficznych plakietki i informacji z tekstu.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: Nie 

Przykładowe uzasadnienie:  

W tekście opisano wybuch powstania wielkopolskiego w 1918 roku, o czym świadczy 

informacja o pobycie Paderewskiego w Bazarze. Plakietka była godłem batalionu Armii 

Krajowej „Zośka” walczącego w powstaniu warszawskim w 1944 roku. 

 

Zadanie 23. (0–2) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

V. Wiek XX.  

LV. Proces przejmowania władzy przez 

komunistów w Polsce (1944–1948). 

Zdający: 

2) porównuje obszar państwa polskiego 

przed i po II wojnie światowej. (PP) 

 

Zasady oceniania 

2 pkt – za trzy poprawne elementy odpowiedzi. 

1 pkt – za dwa poprawne elementy odpowiedzi.  

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

1 – F 

2 – P  

3 – F 
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Zadanie 24. (0–1) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego. 

V. Wiek XX.  

LVII. Polska w latach 1957–1981. Zdający: 

4) charakteryzuje i ocenia działalność 

opozycji politycznej w latach 1976–1980. 

(PP) 

 

Zasady oceniania 

1 pkt – za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem zawierającym odwołanie do 

własnej wiedzy i treści źródła. 

0 pkt – za odpowiedź niepełną lub błędną albo za brak odpowiedzi. 

 

Rozwiązanie  

Rozstrzygnięcie: Tak 

Przykładowe uzasadnienie:  

Ulotka krytykuje działania Komitetu Obrony Robotników. Zdaniem autora ulotki wszelkie 

trudności i problemy gospodarcze państwa i społeczeństwa wynikają z działań KOR-u, który 

jest przedstawiony jako chmura burzowa nad Polską. 

 

Zadanie 25. (0–3) 

Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

I. Chronologia historyczna. Zdający: 

1) porządkuje i synchronizuje wydarzenia 

z historii powszechnej oraz dziejów 

ojczystych; 

2) dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń 

w dziejach, a także ciągłość procesów 

historycznych i cywilizacyjnych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający: 

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy 

historyczne w kontekście epok i dostrzega 

zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 

życia społecznego; 

2) rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia 

przydatność źródła do wyjaśnienia problemu 

historycznego; 

3) dostrzega mnogość perspektyw 

badawczych oraz różnorakie interpretacje 

historii i ich przyczyny; 

III. Tworzenie narracji historycznej. Zdający: 

2) dostrzega problem i buduje argumentację, 

uwzględniając różne aspekty procesu 

historycznego […]. 

V. Wiek XX.  

LIV. Świat na przełomie tysiącleci. 

Zdający: 

2) charakteryzuje przemiany społeczno- 

-polityczne w Europie Środkowo- 

-Wschodniej w latach 1989–1991. (PP) 
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Zasady oceniania 

3 pkt – za odpowiedź zawierającą prawidłowe wyjaśnienie wymowy rysunku poparte 

interpretacją dwóch elementów graficznych i uwzględniającą kontekst historyczny.  

2 pkt – za odpowiedź zawierającą prawidłowe wyjaśnienie wymowy rysunku poparte 

interpretacją dwóch elementów graficznych, bez uwzględnienia kontekstu 

historycznego.  

1 pkt – za odpowiedź zawierającą prawidłowe wyjaśnienie wymowy rysunku poparte 

interpretacją jednego elementu graficznego, bez uwzględnienia kontekstu 

historycznego.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi. 

 

Przykładowa odpowiedź 

Rysunek symbolizuje rozpad bloku sowieckiego w 1989 roku. Z rozpadających się państw 

bloku – m.in. Polski, Czechosłowacji i Wschodnich Niemiec wyłania się pochodnia wolności, 

nawiązująca do amerykańskiej Statui Wolności. Przewrót polegał na tym, że w Polsce został 

zwołany Okrągły Stół i przeprowadzono częściowo wolne wybory, w wyniku których 

powołano rząd z pierwszym niekomunistycznym w tej części Europy premierem Tadeuszem 

Mazowieckim. W Niemczech Wschodnich został zburzony mur berliński. W Czechosłowacji 

doszło do pokojowych demonstracji, które nazwano aksamitną rewolucją.  

 

Zadanie 26. (0–15) 

 Wymaganie ogólne Wymaganie szczegółowe 

T
e
m

a
t 
1

. 

I. Chronologia historyczna. Zdający:  

1) porządkuje i synchronizuje wydarzenia 

z historii powszechnej oraz dziejów 

ojczystych;  

2) dostrzega zmienność i dynamikę 

wydarzeń w dziejach, a także ciągłość 

procesów historycznych i cywilizacyjnych.  

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający:  

1) analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontekście epok 

i dostrzega zależności pomiędzy różnymi 

dziedzinami życia społecznego;  

2) rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia 

przydatność źródła do wyjaśnienia 

problemu historycznego;  

3) dostrzega mnogość perspektyw 

badawczych oraz różnorakie interpretacje 

historii i ich przyczyny;  

4) ugruntowuje potrzebę poznawania 

przeszłości dla rozumienia współczesnych 

mechanizmów społecznych i kulturowych.  

III. Tworzenie narracji historycznej. 

Zdający:  

XII. Polska w XIV–XV w. Zdający: 

4) charakteryzuje i ocenia stosunki 

polsko-krzyżackie na płaszczyźnie 

politycznej, gospodarczej i kulturowej. 

(PP) 

3) dokonuje bilansu panowania 

władców panujących w Polsce w […] 

XV w.; (PR) 

4) ocenia politykę dynastyczną 

Jagiellonów w XV w. (PR) 

XVIII. Państwo polsko-litewskie 

w czasach ostatnich Jagiellonów. 

Zdający: 

1) opisuje zmiany terytorialne państwa 

polsko-litewskiego i charakteryzuje jego 

stosunki z sąsiadami w XVI w. (PP) 

1) ocenia rozwiązanie problemu państw 

zakonnych w Prusach i Inflantach. (PR) 
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1) tworzy narrację historyczną w ujęciu 

przekrojowym, jak i problemowym;  

2) dostrzega problem i buduje 

argumentację, uwzględniając różne 

aspekty procesu historycznego;  

3) dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz 
integruje informacje pozyskane z różnych 
źródeł wiedzy.  
 

T
e
m

a
t 
2

. 

I. Chronologia historyczna. Zdający:  

1) porządkuje i synchronizuje wydarzenia 

z historii powszechnej oraz dziejów 

ojczystych;  

2) dostrzega zmienność i dynamikę 

wydarzeń w dziejach, a także ciągłość 

procesów historycznych i cywilizacyjnych.  

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający:  

1) analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontekście epok 

i dostrzega zależności pomiędzy różnymi 

dziedzinami życia społecznego;  

2) rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia 

przydatność źródła do wyjaśnienia 

problemu historycznego;  

3) dostrzega mnogość perspektyw 

badawczych oraz różnorakie interpretacje 

historii i ich przyczyny;  

4) ugruntowuje potrzebę poznawania 

przeszłości dla rozumienia współczesnych 

mechanizmów społecznych i kulturowych.  

III. Tworzenie narracji historycznej. 

Zdający:  

1) tworzy narrację historyczną w ujęciu 

przekrojowym, jak i problemowym;  

2) dostrzega problem i buduje 

argumentację, uwzględniając różne 

aspekty procesu historycznego;  

3) dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz 

integruje informacje pozyskane z różnych 

źródeł wiedzy.  

 

XXVI. Rzeczpospolita w XVIII w. (od 

czasów saskich do Konstytucji 3 maja). 

Zdający: 

2) charakteryzuje politykę Rosji, Prus 

i Austrii wobec Rzeczypospolitej, 

wskazując przejawy osłabienia 

suwerenności państwa polskiego. (PP) 

3) charakteryzuje położenie 

międzynarodowe i sytuację wewnętrzną 

Rzeczypospolitej po pierwszym 

rozbiorze. (PR) 

XXVII. Upadek Rzeczypospolitej (wojna 

z Rosją i powstanie kościuszkowskie). 

Zdający: 

4) przedstawia przyczyny upadku 

Rzeczypospolitej w XVIII w. (PP) 

3) charakteryzuje wewnętrzne 

i zewnętrzne przyczyny upadku 

Rzeczypospolitej w XVIII w. (PR) 

T
e
m

a
t 
3

. I. Chronologia historyczna. Zdający:  

1) porządkuje i synchronizuje wydarzenia 

z historii powszechnej oraz dziejów 

ojczystych;  

LI. Świat po II wojnie światowej. 

Początek zimnej wojny. Zdający: 

6) omawia proces sowietyzacji państw 

Europy Środkowo-Wschodniej; (PP) 
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2) dostrzega zmienność i dynamikę 

wydarzeń w dziejach, a także ciągłość 

procesów historycznych i cywilizacyjnych.  

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdający:  

1) analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontekście epok 

i dostrzega zależności pomiędzy różnymi 

dziedzinami życia społecznego;  

2) rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia 

przydatność źródła do wyjaśnienia 

problemu historycznego;  

3) dostrzega mnogość perspektyw 

badawczych oraz różnorakie interpretacje 

historii i ich przyczyny;  

4) ugruntowuje potrzebę poznawania 

przeszłości dla rozumienia współczesnych 

mechanizmów społecznych i kulturowych.  

III. Tworzenie narracji historycznej. 

Zdający:  

1) tworzy narrację historyczną w ujęciu 

przekrojowym, jak i problemowym;  

2) dostrzega problem i buduje 

argumentację, uwzględniając różne 

aspekty procesu historycznego;  

3) dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz 

integruje informacje pozyskane z różnych 

źródeł wiedzy.  

 

7) wyjaśnia genezę NATO i Układu 

Warszawskiego i charakteryzuje oba 

bloki polityczno-wojskowe; (PP) 

8) charakteryzuje zmiany w ZSRS po 

śmierci Stalina; opisuje wydarzenia w 

NRD w 1953 roku i na Węgrzech w 

1956 roku i Czechosłowacji w 1968 

roku. (PP) 

LVI. Stalinizm w Polsce i jego erozja. 

Zdający: 

1) przedstawia proces sowietyzacji 

kraju na płaszczyźnie ustrojowej, 

gospodarczo-społecznej i kulturowej; 

(PP) 

3) wyjaśnia przyczyny i następstwa 

poznańskiego Czerwca oraz znaczenie 

wydarzeń październikowych 1956 roku; 

(PP) 

LVII. Polska w latach 1957–1981. 

Zdający: 

1) charakteryzuje system władzy 

w latach 60. i 70. w PRL i stopień 

uzależnienia od ZSRS; opisuje proces 

industrializacji i funkcjonowanie 

gospodarki planowej; (PP) 

2) wyjaśnia genezę i następstwa 

kryzysów społecznych w latach 1968, 

1970 i 1976; (PP) 

7) charakteryzuje ruch społeczny 

„Solidarność” i ocenia jego wpływ na 

przemiany społeczno-polityczne 

w Polsce i w Europie. (PP) 

LVIII. Dekada 1981–1989. Zdający: 

1) wyjaśnia przyczyny wprowadzenia 

stanu wojennego, opisuje jego 

specyfikę oraz społeczne, gospodarcze 

i polityczne skutki. (PP) 
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KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI ARGUMENTACYJNEJ 
 

A. NARRACJA HISTORYCZNA 

Funkcjonalność 

wykorzystania wiedzy 

historycznej  

Poziom argumentacji wypowiedzi 
Liczba 

punktów 

Popra

wność 

meryto

ryczna 

Wiedza historyczna 

wykorzystana w pełni 

funkcjonalnie 

w odniesieniu do 

trzech elementów 

tematu 

• bogata argumentacja w odniesieniu do trzech elementów tematu 12 pkt 
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  • bogata argumentacja w odniesieniu do dwóch elementów tematu 

ORAZ zadowalająca argumentacja w odniesieniu do trzeciego 
11 pkt 

• bogata argumentacja do jednego elementu tematu ORAZ 

zadowalająca argumentacja w odniesieniu do dwóch pozostałych 
10 pkt 

• zadowalająca argumentacja w odniesieniu do trzech elementów tematu 9 pkt 

Wiedza historyczna 

wykorzystana w pełni 

funkcjonalnie 

w odniesieniu do 

dwóch elementów 

tematu 

(trzeci element 

zrealizowany 

częściowo 

funkcjonalnie ALBO 

niezrealizowany) 

• bogata argumentacja w odniesieniu do dwóch elementów tematu 

ORAZ powierzchowna argumentacja w odniesieniu do trzeciego 
9 pkt 

• bogata argumentacja w odniesieniu do jednego elementu tematu, 

zadowalająca argumentacja w odniesieniu do jednego z dwóch 

pozostałych elementów ORAZ powierzchowna argumentacja w 

odniesieniu do trzeciego elementu tematu 

8 pkt 

• bogata argumentacja w odniesieniu do dwóch elementów tematu 8 pkt 

• zadowalająca argumentacja w odniesieniu do dwóch elementów 

tematu ORAZ powierzchowna argumentacja w odniesieniu do trzeciego  7 pkt 

• bogata argumentacja w odniesieniu do jednego elementu tematu 

ORAZ zadowalająca argumentacja w odniesieniu do jednego z dwóch 

pozostałych 

7 pkt 

• zadowalająca argumentacja w odniesieniu do dwóch elementów 

tematu 
6 pkt 

Wiedza historyczna 

wykorzystana w pełni 

funkcjonalnie 

w odniesieniu do 

jednego elementu 

tematu 

(pozostałe elementy 

zrealizowane 

częściowo 

funkcjonalnie ALBO 

niezrealizowane) 

• bogata argumentacja w odniesieniu do jednego elementu tematu 

ORAZ powierzchowna argumentacja w odniesieniu do dwóch 

pozostałych  

6 pkt 

• zadowalająca argumentacja w odniesieniu do jednego elementu tematu 

ORAZ powierzchowna argumentacja w odniesieniu do dwóch 

pozostałych 

5 pkt 

• bogata argumentacja w odniesieniu do jednego elementu tematu 

ORAZ powierzchowna argumentacja w odniesieniu do jednego 

z dwóch pozostałych  

5 pkt 

• zadowalająca argumentacja w odniesieniu do jednego elementu tematu 

ORAZ powierzchowna argumentacja w odniesieniu do jednego z 

pozostałych  

4 pkt 

• bogata argumentacja w odniesieniu do jednego elementu tematu 4 pkt 

• zadowalająca argumentacja w odniesieniu do jednego elementu tematu 3 pkt 

Wiedza historyczna 

nie została 

wykorzystana w pełni 

funkcjonalnie 

w odniesieniu do 

żadnego elementu 

tematu 

• powierzchowna argumentacja w odniesieniu do trzech elementów 

tematu 
3 pkt 

• powierzchowna argumentacja w odniesieniu do dwóch elementów 

tematu 
2 pkt 

• powierzchowna argumentacja w odniesieniu do jednego elementu 

tematu 1 pkt 

Niefunkcjonalne wykorzystanie wiedzy historycznej w odniesieniu do całej wypowiedzi ALBO 

brak wypowiedzi. 
0 pkt 
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B. SPÓJNOŚĆ WYPOWIEDZI 
Liczba 

punktów 

Wypowiedź spełnia kryterium minimalnej liczby 300 słów ORAZ jest spójna (logicznie 

uporządkowana). 
3 pkt 

Wypowiedź spełnia kryterium minimalnej liczby 300 słów ORAZ występują w niej drobne zaburzenia 

w zakresie spójności (logicznego uporządkowana). 
2 pkt 

Wypowiedź spełnia kryterium minimalnej liczby 300 słów ORAZ występują w niej istotne zaburzenia 

w zakresie spójności (logicznego uporządkowania). 
1 pkt 

Wypowiedź nie spełnia kryterium minimalnej liczby 300 słów I/LUB jest nieuporządkowana, stanowi 

zbiór w znacznej mierze niezależnych elementów. 
0 pkt 

 


