
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII 

II ETAP 

 

Przykładowe odpowiedzi i schemat punktowania 

 

Jeżeli odpowiedź wykracza poza klucz odpowiedzi, a jest odpowiedzią poprawną 

merytorycznie piszący otrzymuje stosowną (przewidzianą w modelu) ilość punktów. 

 

Zadanie 1. (4 p.) 

Jeden punkt za prawidłowe wpisanie Prawda lub Fałsz. 

A. Prawda 

B. Prawda 

C. Fałsz  

D. Prawda 

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Jeden punkt za prawidłową kolejność chronologiczną. 

A. 1 

B. 4 

C. 2 

D. 3 

 

Zadanie 3. (2 p.) 

I. Jeden punkt za wybór prawidłowej odpowiedzi -  3. 

II. Jeden punkt za podanie definicji Piety 

Np.: Pieta - przedstawienie Matki Boskiej trzymającej na kolanach martwego Jezusa. 

 

Zadanie 4. (5 p.) 

I. Po jednym punkcie (max. 3 punkty) za podanie prawidłowego czynnika, np.: 

- rozwój gospodarczy, 

- ożywione kontakty zagraniczne, 

- humanizm, 

- reformacja, 

- osobiste zainteresowania władców, 

- mecenat. 

lub inne prawidłowe odpowiedzi.  

II. Po jednym punkcie za wymienienie podanie władcy: 

A. Zygmunt Stary (I) 

B. Zygmunt August (II) 

 

Zadanie 5. (6 p.) 

I. Jeden punkt (max.3 punkty) za wpisanie rodzaju budowli, np.: renesansowe zamki – 

rezydencje magnackie lub szlacheckie, renesansowe dwory szlacheckie, renesansowe pałace 

lub wille, renesansowe ratusze. 

Jeżeli uczeń poda przykład budowli np.: Wawel, Sukiennice, Zamek w Baranowie, Wiśniczu, 

Niepołomicach, ratusz w Poznaniu, Sandomierzu, Tarnowie lub inną prawidłową odpowiedź 

należy przyznać mu odpowiednią ilość punktów. 

II. Jeden punkt (max.3 punkty) za wpisanie prawidłowej nazwy elementu architektonicznego, 

np.: 



Arkady, loggie arkadowe, attyki, dziedzińce arkadowe, prostokątne okna i drzwi, opaski 

okienne i drzwiowe (lub inne prawidłowe odpowiedzi).  

 

Zadanie 6. (6 p.) 

Po jednym punkcie za  wpisanie prawidłowej nazwy miejsca i po jednym punkcie za podanie 

prawidłowej daty: 

A. Krewo - 1385 (1386) 

B. Lublin - 1569 

C. Horodło - 1413 

 

Zadanie 7. (6 p.) 

Po jednym punkcie za  wpisanie prawidłowego numeru postanowień i po jednym punkcie za 

podanie prawidłowej nazwy miejsca: 

A. 4 - Buczacz 

B. 1 - Oliwa 

C. 2 - Andruszów (Moskwa)  

 

Zadanie 8. (4 p.)  

A. Aleksander (I) Jagiellończyk 

B. Jan (II) Kazimierz 

C. Henryk Walezy 

D. Zygmunt (III) Waza 

 

Zadanie 9. (1 p.)  

Jeden punkt za wskazanie budowli nr 2. 

 

Zadanie 10. (4 p.)  

Jeden punkt za prawidłowe wpisanie Prawda lub Fałsz. 

A. Prawda 

B. Fałsz 

C. Prawda  

D. Prawda 

 

Zadanie 11. (4 p.)  
Jeden punkt za prawidłowe przyporządkowanie: 

A. 4 

B. 1 

C. 2 

D. 5 

 

Zadanie 12. (3 p.)  

Tytuł dokumentu: Deklaracja Niepodległości 

Rok powstania: 1776 

Imię i nazwisko jednego z twórców: Tomasz Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams (lub 

inna prawidłowa odpowiedź). 

 

 

 

 

 



Zadanie 13. (1 p.)  

Jeden punkt za prawidłową kolejność chronologiczną. 

A. 2 

B. 1 

C. 4 

D. 3 

 

Zadanie 14. (4 p.) 

Jeden punkt za podanie prawidłowego znaczenia pojęcia mecenas, np.: 

Osoba lub instytucja popierająca rozwój sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom 

(lub inne prawidłowe odpowiedzi). 

Po jednym punkcie (max. 3) za podanie prawidłowego argumentu, np.: 

Stanisław August Poniatowski urządzał obiady czwartkowe,  

Stanisław August Poniatowski stworzył malarnię na Zamku Królewskim, 

Stanisław August Poniatowski wspierał ludzi pióra, sztuki (lub inne prawidłowe odpowiedzi). 

 

Zadanie 15. (3 p.) 

Jeden punkt za każdą prawidłową odpowiedź, np.: 

A. (Stanisław) Trembecki 

B. (Adam) Naruszewicz 

C. (Dominik) Merlini 

(lub inne prawidłowe odpowiedzi). 

 

Zadanie 16. (2 p.) 

Jeden punkt za prawidłową odpowiedź. 

Konstytucja 3. Maja  

1791 

 

Zadanie 17. (4 p.) 

Jeden punkt za każde prawidłowe uzupełnienie: 

Księstwo Warszawskie 

Fryderyk August (I) 

Józef Poniatowski 

A. 

 


