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I ETAP 
Przykładowe odpowiedzi i schemat punktowania 

Jeżeli odpowiedź wykracza poza model odpowiedzi, a jest poprawna merytorycznie, 
piszący otrzymuje stosowną (przewidzianą w modelu odpowiedzi) liczbę punktów. 
 
Zadanie 1. (4 p.) 
1 punkt za  prawidłowe przyporządkowanie: 

I. - A, II. - E, III. - D, IV. - C. 
 
Zadanie 2. (4 p.) 
A. Po jednym punkcie za każde prawidłowe uzupełnienie zdania: 
Rewolucja neolityczna to nazwa określająca przejście od koczowniczego  (1 pkt.) trybu życia 
do osiadłego (1 pkt.).  
B. Po jednym punkcie za uzupełnienie każdej kolumny tabeli (podanie dwóch nazw 
czynności): 
Przed rewolucją neolityczną: zbieractwo i łowiectwo 
Po rewolucji neolitycznej: uprawa i hodowla 
 
Zadanie 3. (1 p.) 
1 punkt za prawidłową kolejność chronologiczną: A – 4, B – 3, C – 2, D - 1 
 
Zadanie 4. (3 p.) 
Po jednym punkcie za każde prawidłowe uzupełnienie zdania: 

A. (…) despotyczną. 
B. Np.: Babilonii, Asyrii, Egipcie, Persji lub in. 

 
Zadanie 5. (2 p.) 

A. 1 punkt za podanie nazwy wzgórza – Akropol 
B. Jeden punkt za prawidłowe podpisanie budowli: Partenon 
 

Zadanie 6. (4 p.) 
Po jednym punkcie za podanie nazwy starożytnego państwa: 

A. Babilonia 
B. Egipt 
C. Grecja 
D. Rzym 

 
Zadanie 7. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe wpisanie Prawda lub Fałsz. 

A. Prawda 
B. Fałsz  
C. Fałsz  
D. Fałsz 

 
 
 



Zadanie 8. (2 p.) 
1 punkt za prawidłowe podanie tematu: np.: Imperium Aleksandra Wielkiego, Podboje 
Aleksandra Wielkiego, Państwo Aleksandra Wielkiego lub inne prawidłowe sformułowanie. 
1 punkt za prawidłowe podanie czasu: np.: IV w. p.n.e. 
 
Zadanie 9. (2 p.) 
1 punkt za wymienienie 1 osiągnięcia z czasów panowania Justyniana Wielkiego, np.: 
- budowa świątyni Hagia Sophia, 
- podboje w celu odtworzenia Imperium Romanum, 
- Kodeks Justyniana, 
- reforma sądownictwa, 
- reforma wojskowa, 
- umocnienie pozycji kościoła, 
- reforma finansowa lub inne. 
 
Zadanie 10. (3 p.) 
Po jednym punkcie za podanie pojęcia, którego znaczenie przedstawiono w tabeli: 

A. hidżra 
B. Koran 
C. meczet 

 
Zadanie 11. (5 p.) 
1.   Po 1 punkcie za wymienienie jednej z funkcji miasta średniowiecznego,  

np.: polityczna, gospodarcza, kulturalna, religijna. (maksymalnie – 3 pkty) 
2. 1 punkt za prawidłowe  wpisanie 1 instytucji,  

np.: rada miejska, ława miejska, burmistrz. (maksymalnie – 2 pkty) 
 
Zadanie 12. (2 p.) 
1 punkt za prawidłowe podanie miejsca. Miejsce: Złotoryja  
1 punkt za prawidłowe podanie czasu. Rok: 1211 
 
Zadanie 13. (3 p.) 
Po 1 punkcie za wymienienie 1 (występującego w tekście) etapu procesu lokacji, np.: nadanie 
wolnizny, wystawienie dokumentu lokacyjnego, wydzielenie działek, powołanie samorządu. 
(maksymalnie – 3 pkty) 
 
Zadanie 14. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe wpisanie Prawda lub Fałsz. 

A. Prawda 
B. Prawda 
C. Fałsz 
D. Prawda 
 

Zadanie 15. (2 p.) 
Po jednym punkcie za podanie prawidłowej nazwy przywileju. 

A. przywilej piotrkowski 
B. przywilej jedlneński, jedlneńsko-krakowski, (ewentualnie krakowski) 

 
 
 



Zadanie 16. (1 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe przyporządkowanie. 
A – 2, B – 3, C – 4, D - 1 
 
Zadanie 17. (4 p.) 
1 punkt za prawidłową kolejność chronologiczną. 
A – 2, B – 4, C – 3, D – 1. 
 
Zadanie 18. (2 p.) 
1 punkt za prawidłowe podanie miejsca. Miejsce: Krewo 
1 punkt za prawidłowe podanie czasu. Rok: 1385 
 
Zadanie 19. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe wpisanie Prawda lub Fałsz. 

A. Prawda 
B. Fałsz 
C. Fałsz 
D. Prawda 

 
Zadanie 20. (4 p.) 
1. 1 punkt za podanie nazwy stylu: styl romański. 
2. 1 punkt za podanie jednej cechy, która charakteryzuje styl romański (nie musi być 
widoczna na zdjęciu), np.: geometryczność, niskie budowle, małe okna, grube mury, kamień 
jako budulec, sklepienie krzyżowe lub kolebkowe, itp. (maksymalnie – 3 pkty). 


