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Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM
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Poziom rozszerzony
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W kluczu sà prezentowane przyk∏adowe prawid∏owe odpowiedzi. Nale˝y równie˝ uznaç odpowiedzi ucznia, jeÊli sà inaczej sformu∏owane, ale ich sens jest synonimiczny wobec schematu, oraz inne odpowiedzi, nieprzewidziane w kluczu, ale poprawne.
Zadanie

Oczekiwane odpowiedzi

Zasady przyznawania
punktów

Punkty
za zadanie

1.

a) Ateny, b) Rzym, c) Babilonia

1 pkt za pe∏nà odpowiedê

1

2.

a) akwedukt w Segowii, b) Wielki Mur Chiƒski,
c) ziggurat z Ur

1 pkt za trzy podpisy

1

3.

a) wojna z Pyrrusem, b) II wojna punicka, c) wojna
z Gallami

1 pkt za poprawne
wpisanie wszystkich
nazw

1

4.

a) Diogenes, b) Sokrates, c) Demokryt

1 pkt za poprawne
wpisanie wszystkich
imion

1

5.

a) ostracyzm – w staro˝ytnych Atenach sposób
usuwania z kraju na 10 lat obywatela zagra˝ajàcego
demokracji, wprowadzony na pocz. V w. p.n.e.;
g∏osowano za pomocà glinianych skorupek (ostrakonów), na których wpisywano nazwisko obwinionego, b) limes – w cesarstwie rzymskim obronny
system graniczny, sk∏adajàcy si´ z wa∏ów, palisad,
umocnionych obozów legionów i wie˝ stra˝niczych.

1 pkt za wyjaÊnienie
obu poj´ç

1

6.

a) A, b) B

1 pkt za pe∏nà odpowiedê

1

7.

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

1 pkt za wszystkie
poprawne wpisy

1

8.

a) I. Kazimierz Wielki, II. Konrad Mazowiecki, III. Kazimierz Sprawiedliwy, b) Boleslaw V Wstydliwy by∏
wnukiem Kazimierza II Sprawiedliwego, Karol Robert by∏ szwagrem Kazimierza III Wielkiego.

a) 1 pkt za pe∏nà odpowiedê, b) 1 pkt
za pe∏nà odpowiedê

2

9.

a) turniej rycerski; trening walki, zdobycie s∏awy rycerskiej, rozrywka dworu, b) zbroja, kopia, c) szranki

a) 1 pkt za pe∏nà odpowiedê, b) 1 pkt
za pe∏nà odpowiedê,
c) 1 pkt za w∏aÊciwe
podkreÊlenie

3

a) Hohenzollern, Prusy (lub Ksi´stwo Pruskie, lub
paƒstwo zakonu krzy˝ackiego), b) Zobowiàzanie
sk∏adania ho∏du w∏adcom Rzeczypospolitej oraz
udzielanie pomocy zbrojnej Rzeczypospolitej,
c) Zygmunt Stary, 1548 r.

a) 1 pkt za pe∏nà odpowiedê, b) 1 pkt
za pe∏nà odpowiedê,
c) 1 pkt za pe∏nà odpowiedê

3

10.

1
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Zadanie

2

Oczekiwane odpowiedzi

Zasady przyznawania
punktów

Punkty
za zadanie

11.

a), b)

1 pkt za dwa poprawne podkreÊlenia

1

12.

d)

1 pkt za poprawne
oznaczenie

1

13.

a) Józef Madaliƒski, b) Piotr Wysocki, c) Romuald
Traugutt, d) Ignacy Paderewski, e) Antoni ChruÊciel

1 pkt za prawid∏owe
wype∏nienie wszystkich rubryk

1

14.

Ksi´stwo Warszawskie, 1807 r., Drezno

1 pkt za pe∏nà odpowiedê

1

15.

a) Stefan Wyszyƒski, Jerzy Popie∏uszko, b) Jerzy
Grotowski, W∏adys∏aw Strzemiƒski, c) Franciszek
Kleeberg, Stanis∏aw Maczek, d) Roman Dmowski,
Stanis∏aw Miko∏ajczyk, e) Stefan Banach, Tadeusz
Kotarbiƒski

1 pkt za pe∏nà odpowiedê

1

16.

a) Babilonia, Hammurabi; Prawo nosi znamiona systemu teokratycznego (teokracji), b) Religia mia∏a
wzmacniaç autorytet panujàcego, wskazywaç na jego boskie pochodzenie, podkreÊlaç zwiàzek paƒstwa
z religià, zapewniaç prawu sankcj´ nie tylko paƒstwowà, ale równie˝ religijnà. Przyk∏ady paƒstw tego typu: Iran, Watykan (Paƒstwo KoÊcielne).

a) 1 pkt za pe∏nà odpowiedê, b) 1 pkt
za pe∏nà odpowiedê

2

17.

a) èród∏a dotyczà Izraela, a wskazuje na to fakt, ˝e
postaç na rycinie to przywódca Izraelitów – Moj˝esz, cz∏owiek ten otrzymuje tablice kamienne
z zapisem dekalogu. Ponadto tytulatura Boga u˝ywana w êródle wskazuje na ˚ydów, tak˝e zwrot
„który ci´ wywiód∏ z ziemi [...]” odwo∏uje si´
do dziejów ˚ydów i wyjÊcia z Egiptu, b) Zasada talionu mówi∏a, ˝e kara powinna byç równà odp∏atà
przest´pcy za pope∏niony czyn (nale˝y uznaç te˝:
kara powinna dawaç taki sam skutek jak przest´pstwo). Od zasady talionu odst´powano, gdy osoba,
która pope∏ni∏a przest´pstwo, nale˝a∏a do wy˝szej
ni˝ poszkodowany warstwy spo∏ecznej (przyk∏ad
niewolnika). Nale˝y uznaç tak˝e: jeÊli niemo˝liwe ze
wzgl´dów fizycznych by∏o jej zrealizowanie (przyk∏ad poronionej cià˝y).

a) 1 pkt za pe∏nà odpowiedê, b) 1 pkt
za pe∏nà odpowiedê

2

18.

a) èród∏a przedstawiajà Sokratesa, ktoremu zarzucono nieuznawanie bogów oficjalnie czczonych
w Atenach i oddawanie czci obcym bóstwom. Inny
zarzut to deprawowanie m∏odzie˝y. Sokratesa skazano na Êmierç, b) Wyrok by∏ surowy, lecz zgodny
z ateƒskim prawodawstwem. Sokratesa uznano
za niebezpiecznego, gdy˝ nie uznajàc oficjalnych
bogów, nara˝a∏ na ich gniew ca∏à spo∏ecznoÊç ateƒskiej polis. Demoralizacj´ m∏odzie˝y uznano za równie niebezpiecznà, gdy˝ godzi∏o to w podstawy
ateƒskiej organizacji spo∏ecznej, w myÊl których
dzieci mia∏y byç bezwzgl´dnie pos∏uszne rodzicom.
Sokrates zaÊ dowodzi∏, ˝e przede wszystkim powinny byç pos∏uszne swojemu rozumowi.

a) 1 pkt za pe∏nà odpowiedê, b) 1 pkt
za pe∏nà odpowiedê

2

19.

Przywilej immunitetowy (nale˝y uznaç – immunitet
lub immunitet sàdowniczy i ekonomiczny), wskazuje na to fragment mówiàcy, z jakich Êwiadczeƒ go-

1 pkt za pe∏nà odpowiedê

1
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Zadanie

Oczekiwane odpowiedzi

Zasady przyznawania
punktów

Punkty
za zadanie

spodarczych (podatkowych) na rzecz w∏adcy zwolniony jest konkretny, wymieniony w dokumencie
rycerz, oraz fakt przekazania rycerzowi przez ksi´cia praw do sàdzenia poddanych.
20.

a) Inkwizytorzy poczàtkowo zajmowali si´ badaniem, czy jakiÊ poglàd g∏oszony przez wiernych nie
jest herezjà, a nast´pnie stali si´ s´dziami rozstrzygajàcymi sprawy o herezje i czary, b) Potocznie
wielu ludzi uznaje inkwizycj´ Êredniowiecznà
za wszechw∏adnà i scentralizowanà instytucj´ sàdowà bezwzgl´dnie Êcigajàcà ludzi podejrzanych
o choçby cieƒ odst´pstwa od doktryny g∏oszonej
przez KoÊció∏. W istocie nie by∏a ona instytucjà, lecz
procedurà post´powania, a kompetencje inkwizytorów by∏y mocno ograniczone.

a) 1 pkt za pe∏nà odpowiedê, b) 1 pkt
za pe∏nà odpowiedê

2

21.

W przypadku liczb bezwzgl´dnych tendencj´ mo˝na okreÊliç jako malejàcà, zaÊ rozpatrujàc liczby
wzgl´dne, tendencja utrzymywa∏a si´ na sta∏ym
poziomie (do 1781 r.).

1 pkt za pe∏nà odpowiedê

1

22. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (20 pkt)
Temat I. WyjaÊnij, w czym wyra˝a∏a si´ korporacyjnoÊç i stanowoÊç prawa w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. (przewidywany czas na rozwiàzanie: ok. 60 min)

Kryteria szczegó∏owe dla poszczególnych poziomów

Punkty

poziom I:
Zdajàcy poprawnie umieÊci∏ temat w czasie i przestrzeni, poda∏ jedynie kilka informacji Êwiadczàcych o tym, ˝e rozumie temat. Z wypowiedzi wynika, i˝ nie w pe∏ni
rozumie historyczne znaczenie poj´ç „stan” i „korporacja”, nie w pe∏ni potrafi po∏àczyç je z mechanizmami funkcjonowania prawa. Brak w∏asnego zdania.

1–5

poziom II:
Zdajàcy uwzgl´dni∏ podstawowà faktografi´, rozszerzy∏ ramy przestrzenne omawianego tematu, wskazujàc w nieuporzàdkowany sposób pojedyncze analogie
w innych krajach, zdefiniowa∏ poj´cia „stan” i „korporacja” w kontekÊcie historycznym, w nieuporzàdkowany sposób poda∏ niektóre przyczyny i skutki omawianych
zjawisk.

6–10

poziom III:
Zdajàcy trafnie dobra∏ faktografi´, poprawnie pos∏u˝y∏ si´ terminologià historycznà, rozszerzy∏ ramy przestrzenne omawianego tematu, wskazujàc na analogie
w innych krajach, poda∏ fakty uporzàdkowane, w nieuporzàdkowany sposób spróbowa∏ po∏àczyç korporacyjnoÊç i stanowoÊç z mechanizmami funkcjonowania prawa w Rzeczypospolitej okresu demokracji szlacheckiej.

11–15

poziom IV:
Zdajàcy w pe∏ni przedstawi∏ charakterystyk´ korporacyjnoÊci i stanowoÊci prawa
Rzeczypospolitej okresu demokracji szlacheckiej. Wykaza∏ si´ zrozumieniem odr´bnoÊci litery od praktyki prawa – przywo∏a∏ stosowne przyk∏ady, sprawnie pos∏u˝y∏
si´ terminologià historycznà, omówi∏ temat na wszystkich poziomach czasu i przestrzeni, poda∏ fakty w sposób uporzàdkowany, wskaza∏ na specyfik´ spo∏eczno-historycznà Rzeczypospolitej.

16–20
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Temat II. Scharakteryzuj i oceƒ przemiany ustrojowe w II Rzeczypospolitej w kontekÊcie przewrotu
majowego. (przewidywany czas na rozwiàzanie: ok. 60 min)

Kryteria szczegó∏owe dla poszczególnych poziomów

Punkty

poziom I:
Zdajàcy poprawnie umieÊci∏ temat w czasie i przestrzeni. Poda∏ jedynie kilka informacji Êwiadczàcych o tym, ˝e rozumie temat. Poda∏ nieliczne i nieuporzàdkowane
uwagi na temat funkcjonowania prawa po przewrocie majowym, nie poda∏ dat
i nazwisk (oprócz J. Pi∏sudskiego). Nie postawi∏ jasnej tezy.

1–5

poziom II:
Zdajàcy wyraênie sformu∏owa∏ tez´ pracy, rozszerzy∏ ramy czasowe omawianego
wydarzenia, wskazujàc na funkcjonowanie prawa przed zamachem majowym. Poda∏ fakty uporzàdkowane, u˝ywa∏ (choç rzadko) odpowiedniej terminologii, wykona∏ chaotyczne próby wskazania przyczyn, wskaza∏ na nazwiska i daty.

6–10

poziom III:
Zdajàcy wyraênie sformu∏owa∏ tez´ pracy, rozszerzy∏ ramy czasowe omawianego
wydarzenia, wskazujàc na funkcjonowanie prawa przed zamachem majowym. Poda∏ uporzàdkowane fakty, porówna∏ funkcjonowanie prawa przed zamachem majowym i po nim, u˝ywa∏ w∏aÊciwie terminologii historycznej, pos∏u˝y∏ si´ ze znawstwem poj´ciami. Doszuka∏ si´ przyczyn zmian w funkcjonowaniu prawa, poda∏
argumenty na rzecz postawionej przez siebie tezy.

11–15

poziom IV:
Zdajàcy wyraênie sformu∏owa∏ tez´ pracy, rozszerzy∏ ramy czasowe omawianego
wydarzenia, wskazujàc na funkcjonowanie prawa przed zamachem majowym.
Rozszerzy∏ ramy przestrzenne omawianego tematu, wskazujàc na analogiczne jak
w Polsce po przewrocie majowym przemiany w funkcjonowaniu prawa wyst´pujàce w innych krajach. Rozwinà∏ tez´ i logicznie jà uzasadni∏, poda∏ uporzàdkowane fakty, u˝ywa∏ w∏aÊciwej terminologii historycznej, pos∏ugiwa∏ si´ ze znawstwem poj´ciami. Formu∏owa∏ samodzielne oceny i je uzasadnia∏, poruszy∏ te˝
inne prócz prawnych aspekty ˝ycia ∏àczàce si´ z funkcjonowaniem prawa
w II Rzeczypospolitej.

16–20
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