Historia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM
Historia
Poziom podstawowy
Listopad 2008

Zasady przyznawania
punktów

Punkty
za zadanie

a) cywilizacja grecka (lub helleƒska), b) cywilizacja
babiloƒska (nale˝y uznaç te˝: sumeryjska, sumeryjsko-babiloƒska, Mi´dzyrzecza, Mezopotamii), c) cywilizacja egipska

Po 1 pkt za ka˝de poprawne okreÊlenie

3

2.

a) liktor, b) trybun ludowy, c) dyktator

Po 1 pkt za ka˝dy poprawny wpis

3

3.

a) Helotami w Sparcie nazywano niewolnych ch∏opów, potomków podbitych przez Dorów mieszkaƒców Lakonii i Mesenii, b) periojkowie, spartiaci, c)
Du˝a liczba niewolnych helotów i sta∏e zagro˝enie
ich buntem przeciwko spartiatom wp∏yn´∏y na ˝ycie spo∏eczne Sparty. Przede wszystkim spartiaci
musieli byç przygotowani do st∏umienia buntu helotów, zatem ca∏a spo∏ecznoÊç spartiacka çwiczy∏a si´
we w∏adaniu bronià (tak˝e kobiety), du˝y nacisk k∏adziono na rozwój t´˝yzny fizycznej dzieci, a ich wychowanie ukierunkowane by∏o na przysz∏à s∏u˝b´
wojskowà (np. nauka lakonicznej wypowiedzi).

a) 1 pkt za podanie cz´Êci wyró˝nionej i 1 pkt
za uzupe∏nienie,
b) po 1 pkt za ka˝dà
grup´ spo∏ecznà,
c) 1 pkt za podanie cz´Êci wyró˝nionej i 1 pkt
za rozszerzenie wypowiedzi

6

4.

a) Solon, b) Hannibal, c) Odoaker

Po 1 pkt za ka˝de poprawne dopasowanie

3

5.

a) styl romaƒski, b) I – biforium, II – fryz, III – apsyda, IV – westwerk

a) 1 pkt, b) po 1 pkt
za ka˝de poprawne
przyporzàdkowanie

5

6.

a) ko∏odziejstwo, b) p∏atnerstwo, c) garbarstwo,
d) lutnictwo

Po 1 pkt za ka˝dy poprawny wpis

4

7.

d) 1, e) 6

1 pkt za prawid∏owe
oznaczenie wydarzenia pierwszego i 1 pkt
za oznaczenie wydarzenia ostatniego

2

8.

a) Polska, b) Moskwa, c) Francja

a) 1 pkt, b) 1 pkt, c) 1
pkt

3

Zadanie

Oczekiwane odpowiedzi

1.
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Zasady przyznawania
punktów

Punkty
za zadanie

a) Polska, Mieszko, b) Zdaniem kronikarza g∏ównà rol´ w przyj´ciu chrztu przez Mieszka mia∏a
odegraç czeska ksi´˝niczka Dobrawa, która odmawia∏a zamà˝pójÊcia za poganina. Ocena ucznia mo˝e byç subiektywna, musi jednak byç zgodna
z prawdà historycznà oraz byç uzasadniona dwoma poprawnymi merytorycznie i logicznie argumentami, np. Wydaje si´, ˝e kronikarz nieco przeceni∏ znaczenie Dobrawy w przyj´ciu chrztu przez
Mieszka. O wiele wa˝niejsze musia∏y byç wzgl´dy
polityczne, takie jak ch´ç pozyskania dla Polski
Czech jako sojusznika, zabezpieczenie pogranicza
po∏udniowego Polski w okresie walk z Wieletami,
wzmocnienie mi´dzynarodowego presti˝u Polski
poprzez do∏àczenie do grona paƒstw chrzeÊcijaƒskich, ch´ç nawiàzania bardziej partnerskich stosun ków z ce sar stwem, wzmoc nie nie po zy cji
Mieszka w paƒstwie.

a) 1 pkt za nazw´ kraju i 1 pkt za imi´ w∏adcy, b) 1 pkt za podanie
opinii kronikarza, 1 pkt
za sformu∏owanie w∏asnej oceny i po 1 pkt
za ka˝dy poprawny argument (maksymalnie
2 pkt)

6

10.

a), c)

Po 1 pkt za ka˝de poprawne zaznaczenie

2

11.

a) Niemcy, b) Francja, c) RuÊ, d) W´gry

Po 1 pkt za ka˝dà poprawnie wpisanà nazw´

4

12.

a) ˝akeria, Francja, b) zbuntowani ch∏opi zostali rozbici i wymordowani, c) wojna stuletnia

a) 1 pkt za nazw´ wydarzeƒ i 1 pkt za nazw´ paƒstwa, b) 1 pkt,
c) 1 pkt

4

13.

Podobieƒstwa: np. Biblia jedynym êród∏em wiary,
odrzucenie zwierzchnictwa papie˝a, rezygnacja
z celibatu ksi´˝y, uznawanie tylko dwóch sakramentów, zakaz kultu obrazów i rzeêb, rozwiàzanie zakonów, rezygnacja z kultu Êwi´tych, brak spowiedzi cichej, liturgia w j´zykach narodowych, rezygnacja
z uczynków jako niezb´dnego warunku zbawienia;
Ró˝nice: u luteran zbawienie poprzez wiar´ i ∏ask´
Boga, a u kalwinistów na skutek predestynacji, ró˝nice w pojmowaniu sakramentu eucharystii, u luteran indywidualna intepretacja Pisma Âwi´tego,
u kalwinistów narzucona przez Kalwina, u kalwinistów surowsze normy moralne ni˝ u luteran

Po 1 pkt za ka˝de poprawne podobieƒstwo
i ró˝nic´, maksymalnie
4 pkt

4

14.

a) fa∏sz, b) prawda, c) fa∏sz, d) fa∏sz

Po 1 pkt za ka˝dy prawid∏owy wpis

4

15.

A. Jacques Cartier, B. Ferdynand Magellan,
C. Vasco da Gama

Po 1 pkt za ka˝dy prawid∏owy wpis

3

16.

a) ch∏opi; nie mieli ˝adnego wp∏ywu na w∏adz´; wynika∏o to z systemu feudalnego i z uprzywilejowania
szlachty, która by∏a jedynym stanem majàcym realny wp∏yw na sprawowanie w∏adzy, b) Rusini; zadecydowa∏y o tym: ekspansja paƒstwa polskiego
na wschód za Kazimierza Wielkiego oraz unia z Litwà

a) 1 pkt za odczytanie
warstwy spo∏ecznej, 1
pkt za okreÊlenie jej
wp∏ywu na w∏adz´ i 1
pkt za podanie przyczyn tego stanu, b) 1
pkt za odczytanie nazwy z diagramu i 1 pkt
za podanie wydarzeƒ

5

Zadanie

Oczekiwane odpowiedzi

9.
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Zasady przyznawania
punktów

Punkty
za zadanie

a) Szwecja, XVII w., b) Reformy Gustawa II Adolfa
polega∏y m.in. na obj´ciu obowiàzkiem s∏u˝by wojskowej niemal wszystkich m´˝czyzn do 40 roku ˝ycia, a faktycznie s∏u˝y∏ w wojsku co dziesiàty, którego ekwipowa∏a na swój koszt pozostajàca w cywilu
dziewiàtka. Wprowadzono te˝ ulepszonà broƒ palnà
o wy˝szej szybkostrzelnoÊci, c) np. wojna trzydziestoletnia, wojna polsko-szwedzka 1626–1629, potop szwedzki, wojna szwedzko-duƒska w latach 1675–1679

a) 1 pkt za podanie
kraju i 1 pkt za podanie
wieku, b) 1 pkt za opis
reform, c) 1 pkt za
ka˝dà podanà wojn´,
maksymalnie 2 pkt

5

18.

a) Prusy (lub Królestwo Pruskie), XVIII w., b) absolutyzm oÊwiecony

a) 1 pkt za podanie
nazwy paƒstwa i 1 pkt
za podanie wieku, b) 1
pkt za podkreÊlenie
w∏aÊciwego ustroju

3

19.

Ksi´stwo Warszawskie, 1807 r.

1 pkt za nazw´ paƒstwa i 1 pkt za dat´
rocznà

2

20.

b) 1, e) 5

Po 1 pkt za poprawne
wpisanie ka˝dej z liczb

2

21.

Królestwo Polskie

1 pkt

1

22.

a) Afganistan, b) Maroko, c) Korea, d) Sudan

Po 1 pkt za ka˝de prawid∏owe przyporzàdkowanie

4

23.

a) Wielka Brytania, Niemcy, b) Powodem gwa∏townego wzrostu produkcji stali w Niemczech i Wielkiej Brytanii by∏a prowadzona przez oba kraje rozbudowa floty, zarówno handlowej, jak i wojennej.
Spowodowane by∏o to rywalizacjà tych paƒstw
o kolonie. Rywalizacja ta cz´sto prowadzi∏a do balansowania na granicy wojny i w obawie przed jej
wybuchem obie strony gwa∏townie zbroi∏y si´, co
równie˝ wymaga∏o ogromnych iloÊci stali.

a) Po 1 pkt za podanie
nazw paƒstw, razem 2
pkt, b) 1 pkt za podanie cz´Êci wyró˝nionej
i 1 pkt za uzupe∏nienie,
razem 2 pkt

4

24.

a) kubizm, b) impresjonizm, c) surrealizm, d) realizm

Po 1 pkt za poprawne po∏àczenie ka˝dego z obrazów z nazwà
stylu

4

Zadanie

Oczekiwane odpowiedzi

17.
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Zasady przyznawania
punktów

Punkty
za zadanie

Zadanie

Oczekiwane odpowiedzi

25.

a) Rozbudowa i modernizacja polskiej armii w planach E. Kwiatkowskiego mia∏y si´ staç jednym
z motorów nap´dowych polskiej gospodarki. Rozwijajàca si´ armia mia∏a sk∏adaç du˝e zamówienia
na sprz´t i wyposa˝enie, co sprzyja∏oby rozwojowi
przemys∏u, b) Polska A, czyli cz´Êç zachodnia II RP,
by∏a du˝o lepiej rozwini´ta gospodarczo i cywilizacyjnie. Dysponowa∏a doÊç dobrze rozwini´tym
przemys∏em, siecià dróg i linii kolejowych, infrastrukturà telekomunikacyjnà. Polska B by∏a du˝o
s∏abiej zurbanizowana ni˝ Polska A, c) Ocena ucznia
mo˝e byç subiektywna, musi byç jednak zgodna z realiami i poparta poprawnymi merytorycznie
argumentami, np.: Mimo zmiany granic Polski
po II wojnie Êwiatowej i up∏ywu kilkudzi´sieciu lat
nadal mo˝na mówiç o istnieniu Polski B, czyli s∏abo
rozwini´tych gospodarczo wschodnich rejonów naszego kraju. Widaç to choçby na przyk∏adzie sieci
drogowej i kolejowej. Podobnym wskaênikiem jest
stopieƒ bezrobocia.

a) 1 pkt za opisanie
roli armii w gospodarczych planach E. Kwiatkowskiego, b) 1 pkt
za przedstawienie treÊci wyró˝nionych i 1
pkt za uzupe∏nienie,
c) 1 pkt za sformu∏owanie oceny i 1 pkt
za uzasadnienie

5

26.

e) 1, b) 5

Po 1 pkt za ka˝de poprawne oznaczenie

2

27.

a) fa∏sz, b) fa∏sz, c) fa∏sz

Po 1 pkt za prawid∏owe oznaczenie ka˝dego ze stwierdzeƒ

3

28.

e)

1 pkt

1

29.

b)

1 pkt za prawid∏owe
podkreÊlenie

1

30.

Tekst opisuje Kambod˝´. Czerwoni Khmerzy usi∏owali wprowadziç w ˝ycie system maksymalnie zbli˝ony do idealistycznego komunizmu. Zakazali wyznawania religii, zlikwidowali pieniàdze i w∏asnoÊç
prywatnà. Zmuszali swoich rodaków do nieludzko
ci´˝kiej pracy i g∏odzili ich. Usi∏owali zlikwidowaç instytucj´ rodziny.

1 pkt za podanie nazwy kraju i 1 pkt za
opis zmian wprowadzonych w Kambod˝y

2

4

