
KRY TE RIA OCE NIA NIA OD PO WIE DZI
Prób na Ma tu ra z OPE RO NEM

Hi sto ria
Po ziom roz sze rzo ny

Li sto pad 2011

W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi. W te -
go ty pu za da niach 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 zgod -
ny z po da nym sche ma tem, oraz in ne po praw ne od po wie dzi w nim nie prze wi dzia ne.
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Nu mer 
za da nia

Po praw na od po wiedź i za sa dy przy zna wa nia punk tów Licz ba punk tów

1. 1. bud dyzm, 2. ju da izm, 3. is lam
1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–1

2. 1. Le oni das, 2. Ga jusz Ma riusz, 3. Ech na ton
1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–1

3. 1. Tem pla riu sze, 2. Jo an ni ci, 3. Krzy ża cy 
2 pkt – po da nie trzech po praw nych od po wie dzi
1 pkt – po da nie dwóch po praw nych od po wie dzi
0 pkt – po da nie jed nej po praw nej od po wie dzi, po da nie nie po praw nej od po wie -
dzi lub jej brak

0–2

4. 1. Pol ska i Li twa po woj nie trzy na sto let niej
2. Rzecz po spo li ta Oboj ga Na ro dów po unii lu bel skiej
1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–1

5. A. ar ty ku ły hen ry kow skie – za sa dy ustro jo we Rze czy po spo li tej spi sa ne
przed elek cją Hen ry ka Wa le ze go, okre śla ły mię dzy in ny mi re la cje mię dzy wła -
dza mi pań stwa, kró lem i sej mem oraz ich upraw nie nia, po twier dza ły po zy cję
po szcze gól nych grup spo łecz nych w Rze czy po spo li tej, do pusz cza ły pra wo
do ro ko szów, czy li wy po wie dze nia kró lo wi nie po słu szeń stwa
B. re jestr ko zac ki – spis Ko za ków po wo ła nych do służ by w XVI–XVII w., wpro wa -
dzo ny przez Zyg mun ta II Au gu sta, gwa ran to wał wol ność oso bi stą i otrzy ma nie
żoł du w za mian za obro nę gra nic Pol ski przed na jaz da mi Ta ta rów
2 pkt – po da nie dwóch po praw nych od po wie dzi
1 pkt – po da nie jed nej po praw nej od po wie dzi
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–2

6. 1. B, 2. D, 3. A, 4. C 
2 pkt – po da nie czte rech po praw nych od po wie dzi
1 pkt – po da nie trzech lub dwóch po praw nych od po wie dzi
0 pkt – po da nie jed nej po praw nej od po wie dzi, po da nie nie po praw nej od po wie -
dzi lub jej brak 

0–2
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Historia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”
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Nu mer 
za da nia

Po praw na od po wiedź i za sa dy przy zna wa nia punk tów Licz ba punk tów

7. A. pro test Rej ta na na sej mie roz bio ro wym 1773 r.
B. Ta de usz Rej tan
C. Jan Ma tej ko
3 pkt – po da nie trzech po praw nych od po wie dzi
2 pkt – po da nie dwóch po praw nych od po wie dzi
1 pkt – po da nie jed nej po praw nej od po wie dzi 
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–3

8. – re stau ra cja – od no wie nie, przy wró ce nie praw dy na stiom, któ re utra ci ły je
w cza sie re wo lu cji i wo jen na po le oń skich
– le gi ty mizm – za sa da mó wią ca o nie na ru szal no ści praw hi sto rycz nych dy na stii
– rów no wa ga sił (ba lan ce of po wer) – za sa da po li ty ki mię dzy na ro do wej re ali zo -
wa na po 1815 r. przez Wiel ką Bry ta nię, jej ce lem by ło utrzy ma nie w Eu ro pie ta -
kiej re la cji po mię dzy pań stwa mi, by żad ne nie osią gnę ło he ge mo ni po dob nej
do tej, którą uzy ska ła Fran cja w cza sach Na po le ona
3 pkt – po da nie i wy ja śnie nie trzech za sad
2 pkt – po da nie i wy ja śnie nie dwóch za sad
1 pkt – po da nie i wy ja śnie nie jed nej za sa dy 
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–3

9. A. 3, B. 6, C. 1, D. 4, E. 5, F. 2
3 pkt – po da nie sze ściu po praw nych od po wie dzi
2 pkt – po da nie pię ciu lub czte rech po praw nych od po wie dzi 
1 pkt – po da nie trzech lub dwóch po praw nych od po wie dzi 
0 pkt – po da nie jed nej po praw nej od po wie dzi, po da nie nie po praw nej od po wie -
dzi lub jej brak

0–3

10. 1. Win ston Chur chill, 2. 1946, 3. zim nej woj ny, 4. NRD, 5. Pol sce, 6. Wę grzech,
7. Cze cho sło wa cji (Pra dze), 8. 1968, 9. Pol sce, 10. 1989
2 pkt – po da nie dzie się ciu po praw nych od po wie dzi
1 pkt – po da nie od dzie wię ciu do pię ciu po praw nych od po wie dzi
0 pkt – po da nie od czte rech do jed nej po praw nej od po wie dzi, po da nie nie po -
praw nej lub jej brak 

0–2

11. Chrzest Li twy, od szko do wa nie dla księ cia Au strii (Wil hel ma), od zy ska nie ziem
utra co nych, uwol nie nie jeń ców, wcie le nie Li twy do Pol ski
2 pkt – po da nie pię ciu po praw nych zo bo wią zań
1 pkt – po da nie czte rech lub trzech po praw nych zo bo wią zań
0 pkt – po da nie dwóch lub jed ne go po praw nego zo bo wią za nia, po da nie nie po -
praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–2

12. Po więk sze nie Ko ro ny o no we zie mie, zwięk sze nie zna cze nia (po tę gi) Kró le stwa
Pol skie go, ob cy wład ca, od któ re go bę dzie moż na uzy skać pew ne ustęp stwa (któ -
rym ła twiej bę dzie ste ro wać).
1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–1

13. We dług au to ra na ma wia li go do te go ksią żę ta i kró lo wie.
1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi 
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–1
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Nu mer 
za da nia

Po praw na od po wiedź i za sa dy przy zna wa nia punk tów Licz ba punk tów

14. Na przy kład szu ka nie so jusz ni ka w woj nie z Krzy ża ka mi, wzmoc nie nie po zy cji
Wiel kie go Księ cia.
1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi (co naj mniej dwóch przy czyn)
0 pkt – po da nie jed nej przy czy ny, nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–1

15. 1413 r.
1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi 
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–1

16. Po przez ad op cje do ro dów pol skich uzy ska li przy wi le je pol skiej szlach ty oraz
her by i go dła.
1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi 
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–1

17. Zo sta ły zre ali zo wa ne: wspól ny król i wiel ki ksią żę, wy bie ra ny ra zem wspól ny
sejm, za cho wa nie praw nej od ręb no ści Li twy.
2 pkt – po da nie dwóch po praw nych od po wie dzi (przed sta wie nie wspól nych
ele men tów i za uwa że nie pew nej od ręb no ści Li twy)
1 pkt – po da nie jed nej po praw nej od po wie dzi 
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak
Uwa ga! Nie na le ży przy znać punk tów, je śli zda ją cy nie za ak cen to wał wy raź nie
od po wie dzi na po sta wio ne py ta nie, na przy kład: zle ce nia zo sta ły zre ali zo wa ne.

0–2

18. Peł ne zjed no cze nie rów nież w spra wach skar bo wych i woj sko wych, cze go nie
by ło w unii lu bel skiej.
1 pkt – po da nie jed nej po praw nej od po wie dzi 
0 pkt – po da nie nie po praw nej od po wie dzi lub jej brak

0–1

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 fak tów ob ra zu ją cych te re la cje w XIX w. (np.
udział Li twi nów w pol skich po wsta niach, sto su nek Po la ków do na cjo na li zmu li tew skie go
uję ty w pro gra mach wiel kiej emi gra cji, wkład Li twi nów w pol ską kul tu rę).

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, 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
wy da rzeń. Wy ka zał się zna jo mo ścią ter mi no lo gii po trzeb nej do od po wied niej pre zen ta cji te -
ma tu (np. wska zał wkład Li twi nów w po wsta nia na ro do wo wy zwo leń cze i za cho wa nie kul -
tu ry pol skiej).

6–10

Za da nie 19.
Te mat I. Scha rak te ry zuj i oceń re la cje pol sko -li tew skie w no wej, po roz bio ro wej rze czy wi sto ści XIX wieku.
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Po ziom III
Zda ją cy do ko nał traf nej se lek cji fak tów. Scha rak te ry zo wał pro ces na wy bra nych przy kła -
dach w uję ciu dy na micz nym, zwró cił uwa gę na naj waż niej sze je go eta py i uwzględ nił we -
wnętrz ne ce zu ry. Do strzegł zło żo ność pro ce su, 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 ne go pro ce su (np. omó wił sze ro ko po wsta nia
na ro do wo wy zwo leń cze i udział w nich Li twi nów, wiel ką emi gra cję, róż ni ce w poj mo wa niu
roz bio rów przez Po la ków i Li twi nów).

11–15

Po ziom IV
Zda ją cy w peł ni scha rak te ry zo wał oma wia ny pro ces. Uka zał róż ne je go aspek ty i sfor mu ło -
wał wnio ski. Do ko nał wła snej oce ny re la cji pol sko -li tew skich. Wska zał suk ce sy i po raż ki tych
re la cji. Po wo ły wał się na li te ra tu rę przed mio tu. Wy czer pu ją co omó wił wszyst kie kwe stie
pol sko -li tew skie za cho dzą ce w oma wia nym okre sie, oce nił je i scha rak te ry zo wał.

15–20

Te mat II. Współ pra ca czy ry wa li za cja pol sko -li tew ska w XX wieku? Scha rak te ry zuj i oceń sto sun ki po mię dzy
kra ja mi two rzą cy mi w prze szło ści wspól ne pań stwo. 

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 sto sun ków pol sko -li tew skich w XX w.

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, 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
wy da rzeń. Wy ka zał się zna jo mo ścią ter mi no lo gii po trzeb nej do od po wied niej pre zen ta cji te -
ma tu (np. sto sun ki pol sko -li tew skie w cza sie mię dzy wo jen nym, w PRL-u, po od zy ska niu
przez Li twę nie pod le gło ści).

6–10

Po ziom III
Zda ją cy do ko nał traf nej se lek cji fak tów. Scha rak te ry zo wał pro ces na wy bra nych przy kła dach
w uję ciu dy na micz nym, zwró cił uwa gę na naj waż niej sze je go eta py i uwzględ nił we wnętrz -
ne ce zu ry. Do strzegł zło żo ność pro ce su, 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 ne go pro ce su. Chro no lo gicz nie upo rząd ko wał sto sun ki pol sko -
-li tew skie w XX wie ku, do ko nał ich nie peł nej oce ny i ana li zy.

11–15

Po ziom IV
Zda ją cy w peł ni scha rak te ry zo wał oma wia ny pro ces. Uka zał róż ne je go aspek ty i sfor mu ło -
wał wnio ski, do ko nał wła snej oce ny sto sun ków pol sko -li tew skich. Wska zał suk ce sy i po raż -
ki. Po wo ły wał się na li te ra tu rę przed mio tu. Wy czer pu ją co omó wił te mat i do ko nał je go
traf nej ana li zy.

15–20
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