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Nu mer
za da nia

Przy kła do wa odpo wiedź
Licz ba

punk tów

1. 1 pkt – trzy po praw ne od po wie dzi
Od po wie dzi:
1. pi smo hie ro gli ficz ne, 2. pi smo kli no we, 3. pi smo al fa be tycz ne

0–1 

2. 1 pkt – czte ry po praw ne od po wie dzi
Od po wie dzi:
1. D, 2. C, 3. E, 4. B

0–1 

3. 1 pkt – każ da po praw na od po wiedź
Od po wie dzi:
A. źró dło opi so we (kro ni ka)
B. Wład ca no sił przy do mek Szczo dry (lub Śmia ły). W źró dle opi sa no kon flikt Bo le -
sła wa Szczo dre go z bi sku pem Sta ni sła wem za koń czo ny śmier cią te go ostat nie go
w 1079 ro ku.
C. Grze chem bi sku pa kro ni karz na zy wa praw do po dob ną zdra dę, zaś grze chem
kró la by ło za bi cie bi sku pa.
Uwa�ga:�Na�le�ży�uznać�tak�że�in�ne�od�po�wie�dzi�od�da�ją�ce�zbli�żo�ny�sens.

0–3 

4. 1 pkt – każ da po praw nie uzu peł nio na ru bry ka
Od po wie dzi:
1. tri�vium: gra ma ty ka, re to ry ka, dia lek ty ka
2. qu�adri�vium: aryt mety ka, astro no mia, mu zy ka, geo me tria

0–2 

5. 1 pkt – każ da po praw na od po wiedź
Od po wie dzi:
A. Li nie ma ją cha rak ter de mar ka cyj ny – ozna cza ją po dział świa ta na stre fy wpły -
wów – por tu gal ską i hisz pań ską.
B. A – 1494 r. Tor de sil las, B – 1529 r. Sa ra gos sa
C. Krzysz tof Ko lumb – Hisz pa nia, Fer dy nand Ma gel lan – Hisz pa nia, Bar to lo meo
Diaz – Por tu ga lia, Va sco da Ga ma – Por tu ga lia, Gio van ni Ca bo to – An glia, Ja cqu es
Car tier – Fran cja
D. Na zwa „Ame ry ka” po cho dzi od imie nia Ame ri ga Ve spuc cie go, któ ry stwier dził,
że od kry te przez Ko lum ba zie mie nie są In dia mi, lecz no wym kon ty nen tem. 
Uwa�ga:�Na�le�ży�uznać�tak�że�in�ne�od�po�wie�dzi�od�da�ją�ce�zbli�żo�ny�sens.

0–4 

6. 1 pkt – czte ry pra wi dło we od po wie dzi
Od po wiedź:
1. F, 2. P, 3. F, 4. F

0–1 

7. 1 pkt – po da nie ter mi nu „sar ma tyzm”
1 pkt – po da nie trzech cech kul tu ry sar mac kiej
Od po wiedź:
Nurt ten na zy wa się sar ma ty zmem. Ce chy to, na przy kład, łą cze nie ele men tów
kul tu ry ro dzi mej z orien tal ną, kon ser wa tyzm (nie chęć wo bec no wo ści), nie chęć
wo bec cu dzo ziem ców i ich kul tu ry (kse no fo bia), od wo ły wa nie się do tra dy cji sta -
ro żyt nych, wska zy wa nie na po cho dze nie szlach ty od ple mie nia Sar ma tów, lu bo wa -
nie się w prze py chu (uczty, stro je), osten ta cyj na po boż ność (de wo cja), nad uży wa nie
wło skich (ła ciń skich) zwro tów, ide ali zo wa nie zie miań skie go sty lu ży cia, przy wią za -
nie do rów no ści sta no wej szlach ty, skłon ność do pa te ty zmu, gościnność. 
Uwa�ga:�Na�le�ży�uznać�tak�że�in�ne�od�po�wie�dzi�od�da�ją�ce�zbli�żo�ny�sens.

0–2 

W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi ucznia, je śli są
ina czej sfor mu ło wa ne, ale ich sens jest sy no ni micz ny wo bec sche ma tu, oraz in ne po praw ne od po wie dzi nie prze -
wi dzia ne w klu czu.
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Numer
zadania

Przykładowa od po wie dź
Liczba

punktów

8. 1 pkt – po praw ne za zna cze nie
Od po wiedź:
5. X

0–1 

9. 1 pkt – po da nie na zwy dwóch cech i sty lu
Od po wiedź:
Bu dow la re pre zen tu je styl kla sy cy stycz ny (neo kla sy cy stycz ny). Świad czą o tym
na przy kład cha rak te ry stycz ne ko lum na dy, uży cie ko lumn sty li zo wa nych na do -
ryc kie, rzym ska kwa dry ga zwień cza ją ca bra mę, tym pa no ny bocz nych skrzy deł
bra my, sty li zo wa ne na an tycz ne fry zy.

0–1 

10. 1 pkt – nada nie ty tu łu uwzględ nia ją ce go te mat, ob szar i czas
Od po wiedź:
Znisz cze nia dwo rów szla chec kich w wy ni ku ra ba cji ga li cyj skiej w 1846 ro ku.

0–1 

11. 1 pkt – po da nie na zwy kon ty nen tu i war to ści pro cen to wej przy ro stu lud no ści
Od po wiedź:
Kon ty nen tem, któ ry w XIX wie ku za no to wał naj wyż szy pro cen to wy przy rost lud -
no ści by ła Ame ry ka Pół noc na. Lud ność te go kon ty nen tu wzro sła o 2000%.

0–1 

12. 1 pkt – dwa po praw ne ozna cze nia
Od po wie dzi:
C. 1, E. 2

0–1 

13. 1 pkt – kom plet uzu peł nień
Od po wie dzi:
(1) 1926, (2) Jó zef Pił sud ski, (3) Win cen ty Wi tos, (4) Sta ni sław Woj cie chow ski, 
(5) sa na cji (sa na cyj ny mi) 

0–1

14. 1 pkt – peł na od po wiedź
Od po wiedź:
Ksią żę na dał za ko no wi zie mię cheł miń ską i gwa ran to wał opie kę, a w za mian za -
kon obie cy wał wspar cie zbroj ne (służ bę woj sko wą) w wal kach z po gań ski mi wro -
ga mi. Księ stwo Ma zo wiec kie od daw na nę ka ne by ło na jaz da mi Pru sów, Ja ćwin gów
i Li twi nów, z któ ry mi miej sco we ry cer stwo nie ra dzi ło so bie naj le piej. Za tem na -
da jąc zie mie wsła wio nym wal ka mi w Zie mi Świę tej Krzy ża kom, ksią żę li czył na sku -
tecz ną obro nę gra nic, a z cza sem być mo że też na za gar nię cie czę ści ziem
po gań skich ple mion. Nada nie ziem za ko no wi mo gło mieć tak że zna cze nie re li gij -
ne – wspie ra nie Ko ścio ła da wa ło na dzie ję na zba wie nie. 
Uwa�ga:�Na�le�ży�uznać�tak�że�in�ne�od�po�wie�dzi�od�da�ją�ce�zbli�żo�ny�sens.

0–1 

15. 1 pkt – kom plet na od po wiedź
Od po wiedź:
Bi twa pod Płow ca mi sto czo na w 1331 ro ku, Pol ską wła dał wów czas Wła dy sław
Ło kie tek.

0–1 

16. A. 
1 pkt – peł na od po wiedź
Od po wiedź:
Po kój za war to w 1343 ro ku. Pol ski wład ca od stę po wał Krzy ża kom zie mię cheł -
miń ską, mi cha łow ską oraz Po mo rze Gdań skie (re zy gna cja z uży wa nia ty tu łu księ -
cia Po mo rza), Krzy ża cy zwra ca li Pol sce Ku ja wy i zie mię do brzyń ską.
B. 
1 pkt – sfor mu ło wa nie oce ny i uza sad nie nie jej wła ści wy mi (trzema) frag men ta mi
źró dła
Od po wiedź:
Sto su nek Ja na Dłu go sza do za war te go po ko ju jest ne ga tyw ny, świad czą o tym na -
stę pu ją ce frag men ty: „po kój żą da ny, acz na nie spra wie dli wych za sa dach”; „wo lał
za wsze zgo dę, cho ciaż by z wła sną krzyw dą i szko dą”; „ak tem pi śmien nym, w któ -
rym, czy to ko niecz no ścią, czy sza łem ja kimś wie dzio ny, do ta kiej po su nął się nie -
roz wa gi”; „za warł król Ka zi mierz po kój nie pra wy”.

0–2 
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Numer
zadania

Przykładowa od po wie dź
Liczba

punktów

17. 1 pkt – peł na od po wiedź
Od po wiedź:
Miesz kań cy Prus zbun to wa li się prze ciw ko za ko no wi z po wo du bez praw ne go za -
własz cza nia ich mie nia (bez wy ro ku są do we go), upro wa dza nia przez Krzy ża ków
ko biet dla roz pu sty, bra ku moż li wo ści do cho dze nia spra wie dli wo ści przed ce sa -
rzem, któ ry uwa żał za kon za swe go so jusz ni ka, więc wy da wał ko rzyst ne dla Krzy -
ża ków wy ro ki. Król Ka zi mierz Ja giel loń czyk przy chy lił się do proś by miesz kań ców
Prus i pod jął de cy zję o włą cze niu (in kor po ra cji) Prus do Pol ski. 
Uwaga:�Na�le�ży�uznać�tak�że�in�ne�od�po�wie�dzi�od�da�ją�ce�zbli�żo�ny�sens.

0–1 

18. A.
1 pkt – peł na od po wiedź
Od po wiedź:
Wy rok za padł w pro ce sie prze ciw ko pol skim dzie ciom i ro dzi com z Wrze śni (Wiel -
ko pol ska), strajkującym w 1901 ro ku prze ciw ko bi ciu dzie ci, któ re nie chcia ły uczyć
się re li gii po nie miec ku (mo dlić się).
B. 
1 pkt – peł na od po wiedź
Od po wiedź:
Na zwa Ha ka ta po cho dzi od pierw szych li ter na zwisk za ło ży cie li or ga ni za cji –
Hansemanna, Ken ne man na i Tie de man na. Ofi cjal na na zwa brzmia ła Nie miec kie
Sto wa rzy sze nie Kre sów Wschod nich (Deut scher Ost mar ke nve re in). Jej ce lem by -
ło wy na ro do wie nie Po la ków w za bo rze pru skim (ger ma ni za cja). 
Uwa�ga:�Na�le�ży�uznać�tak�że�in�ne�od�po�wie�dzi�od�da�ją�ce�zbli�żo�ny�sens.

0–2 

19. 1 pkt – peł na od po wiedź
Od po wiedź:
W Pru sach i w Niem czech pa no wa ła dy na stia Ho hen zol ler nów. Ostat nim ce sa rzem
był Wil helm II, któ ry w 1918 ro ku ab dy ko wał w wy ni ku re wo lu cji oraz klę ski Nie -
miec w I woj nie świa to wej.

0–1 

20. A. 
1 pkt – po da nie przy czy ny ewa ku acji i pię ciu nie do god no ści
Od po wiedź:
Do opusz cze nia do mostw skło nił miesz kań ców Prus zbli ża ją cy się front (dzia ła nia
wo jen ne), czy li oba wa przed utra tą ży cia lub do sta nia się pod so wiec ką wła dzę.
Nie do god no ścia mi ewa ku acji by ły pry mi tyw ne wa run ki trans por tu (by dlę ce wa -
go ny, ko niecz ność po dró żo wa nia pie szo) i za kwa te ro wa nia (obóz je niec ki), bra ki
w za opa trze niu w żyw ność (głód), złe wa run ki hi gie nicz ne, cho ro by, trud ne wa -
run ki at mos fe rycz ne (mróz), ata ki po wietrz ne Ro sjan na ucie ki nie rów, wro gie
przy ję cie w Niem czech.
B. 
1 pkt – okre śle nie po wo jen nych lo sów Prus i wska za nie ich przy czyn
Od po wiedź: 
W wy ni ku prze gra nej w II woj nie świa to wej i na mo cy de cy zji zwy cię skich mo -
carstw (USA, Wiel ka Bry ta nia, ZSRR) pod ję tych na kon fe ren cji w Pocz da mie 
(VII–VIII 1945 r.) Pru sy zo sta ły po dzie lo ne mię dzy Pol skę i ZSRR.

0–2 



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

Po ziom I:
Zda ją cy po praw nie umie ścił te mat w cza sie i prze strze ni. Po dał je dy nie kil ka in for ma cji świad -
czą cych o tym, że zro zu miał te mat, bez wska zy wa nia związ ków mię dzy ni mi. Po dał rów nież
kil ka nie za wsze upo rząd ko wa nych przy kła dów od no szą cych się do dzia łań ad mi ni stra cji pru -
skiej po dej mo wa nych wo bec Po la ków oraz postawy społeczeństwa polskiego.

1–5 

Po ziom II:
Zda ją cy uwzględ nił pod sta wo wą fak to gra fię zwią za ną z te ma tem (ru gi pru skie, kul tur kampf,
Ha ka ta, ger ma ni za cja, Ko mi sja Ko lo ni za cyj na). Wy ka zał się ro zu mo wa niem hi sto rycz nym; do -
strzegł pod sta wo we uwa run ko wa nia po li ty ki pro wa dzo nej przez Pru sa ków wo bec Po la ków,
umie ścił je po praw nie w cza sie i pod jął pró bę ich omó wie nia. W uprosz czo nej for mie przed -
sta wił cha rak te ry sty kę po staw jed no stek i grup. Wy ka zał się zna jo mo ścią ter mi no lo gii hi sto -
rycz nej po trzeb nej do od po wied niej pre zen ta cji te ma tu.

6–10 

Po ziom III: 
Zda ją cy roz sze rzył roz wa ża nia te ry to rial nie i chro no lo gicz nie (sto su nek do po wsta nia stycz -
nio we go, woj na fran cu sko -pru ska, zjed no cze nie Nie miec) w ce lu peł niej sze go uka za nia te -
ma tu. Do ko nał traf nej se lek cji fak tów, scha rak te ry zo wał ten den cje w po li ty ce Bi smarc ka
wo bec Po la ków na wy bra nych przy kła dach. Po praw nie wska zał na ze wnętrz ne i we wnętrz -

11–15 

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

Po ziom I:
Zda ją cy po praw nie umie ścił te mat w cza sie i prze strze ni. Po dał je dy nie kil ka in for ma cji świad -
czą cych o tym, że zro zu miał te mat, bez wska zy wa nia związ ków mię dzy ni mi; po dał rów nież
kil ka nie za wsze upo rząd ko wa nych przy kła dów od no szą cych się do re la cji Pol ska–Pru sy,
na przy kład: prze ję cie wła dzy w Pru sach przez ksią żę ta z Bran den bur gii, za cho wa nie Prus
w cza sie Po to pu, Rad not, ukła dy we law sko -byd go skie, Pru sy w po li ty ce So bie skie go, pań -
stwo pru skie w XVIII w., re for my, ab so lu tyzm oświe co ny, re la cje pol sko -pru skie za Sa sów,
ry wa li za cja Wet ti nów z Ho hen zol ler na mi, woj na pół noc na i ro la Prus, udział Prus w roz bio -
rach.

1–5 

Po ziom II:
Zda ją cy uwzględ nił pod sta wo wą fak to gra fię zwią za ną z te ma tem, wy ka zał się ro zu mo wa -
niem hi sto rycz nym: do strzegł pod sta wo we eta py re la cji pol sko -pru skich, umie ścił je po praw -
nie w cza sie i pod jął pró bę ich omó wie nia. W uprosz czo nej for mie przed sta wił
cha rak te ry sty kę za cho dzą cych pro ce sów po li tycz nych i po staw jed no stek. Wy ka zał się zna -
jo mo ścią ter mi no lo gii hi sto rycz nej po trzeb nej do od po wied niej pre zen ta cji te ma tu.

6–10 

Po ziom III: 
Zda ją cy do ko nał traf nej se lek cji fak tów, scha rak te ry zo wał re la cje pol sko -pru skie na wy bra -
nych przy kła dach w uję ciu dy na micz nym, po praw nie wy od ręb nił i scha rak te ry zo wał naj waż -
niej sze je go eta py i uwzględ nił we wnętrz ne ce zu ry. Do strzegł zło żo ność pro ble mu, pod jął
pró bę po wią 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 jąc kon tekst mię dzy na ro do wy. Pod jął pró bę oce ny oma wia nych re la cji. 

11–15 

Po ziom IV:
Zda ją cy w peł ni scha rak te ry zo wał re la cje pol sko -pru skie, uka zał róż ne ich aspek ty i sfor mu -
ło wał wnio ski, po wo łu jąc się tak że na li te ra tu rę przed mio tu. Do ko nał wła snej oce ny re la cji
pol sko -pru skich w róż nych okre sach. Uza sad nił swo je opi nie. Od niósł się do oce ny hi sto rio -
gra fii.

16–20 
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21. Wypracowanie (20 pkt)
Te mat I: Scha rak te ry zuj re la cje Pol ski z Pru sa mi od XVI do XVIII w. 
(Prze wi dy wa ny czas na roz wią za nie: oko ło 60 mi nut.) 

Te mat II: Przed staw po li ty kę władz pru skich wo bec Po la ków oraz postawy społeczeństwa polskiego w okre sie
kanc ler stwa Ot to na von Bi smarc ka.
(Prze wi dy wa ny czas na roz wią za nie: oko ło 60 mi nut.)



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

ne uwa run ko wa nia bi sk mar kow skiej po li ty ki. Do strzegł zło żo ność pro ble mu, pod jął pró bę
po wią 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 jąc tak że kon tekst mię dzy na ro do wy. Po dał kon kret ne przy kła dy po staw wo bec po li ty -
ki ger ma ni za cyj nej (po sło wie pol scy w Ber li nie, ksiądz Piotr Waw rzy niak, abp Mie czy sław
Le dó chow ski, Ka rol Mar cin kow ski, Hi po lit Ce giel ski). Omó wił for my opo ru Po la ków, w tym
tak że ruch or ga nicz ni kow ski (np. sa mo kształ ce nie, sa mo po moc go spo dar cza, dzia łal ność
spół dziel cza). Pod jął pró bę oce ny po li ty ki Prus wo bec Po la ków w oma wia nym okre sie. 

Po ziom IV: 
Zda ją cy w peł ni scha rak te ry zo wał po li ty kę władz pru skich wo bec Po la ków w okre sie 1871–
–1890, uka zał róż ne aspek ty i sfor mu ło wał wnio ski, po wo łu jąc się tak że na li te ra tu rę przed -
mio tu. Do ko nał wła snej oce ny po sta wy na ro do wo ścio wej wobec po li ty ki Prus w róż nych
okre sach. Uza sad nił swo je opi nie. Od niósł się do oce ny hi sto rio gra fii.

16–20 
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