
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023                   HISTORIA  STOPIEŃ- trzeci 

Przykładowe odpowiedzi i schemat punktowania 

 

Jeżeli odpowiedź wykracza poza model odpowiedzi, a jest poprawna merytorycznie, piszący otrzymuje 

stosowną (przewidzianą schematem) liczbę punktów. 
Numer 

Pytania 
POPRAWNA ODPOWIEDŹ Sposób przydziału punktów Liczba 

punktów 

1 1.Elba 

2.Sto dni [Napoleona] 

Po 1p. za każdą  poprawną 

odpowiedź 
2 

2 Zasada równowagi [sił]/balansu politycznego 

Np.- żadne państwo nie może dominować nad pozostałymi 

Po 1p. za każdą poprawną  

odpowiedź 
2 

3 A-prawda 

B-prawda 

C-fałsz 

D-prawda 

Po 1p. za każdą poprawną  

odpowiedź 
4 

4 A-wojna krymska/1853 

B-rewolucja lipcowa/1830 

1p. za każdą poprawną 

odpowiedź 
4 

5 A-2 

B-4 

C-1 

Po 1p. za poprawną 

odpowiedź  3 

6 Na przykład: 

Zmiany gospodarcze- dzięki rozwojowi kolei pojawiały 

się nowe miejsca pracy; rozwój kolei pozwalał na 

łatwiejszy transport towarów; intensywniej i szybciej 

rozwijał się przemysł ciężki – wydobywczy i 

metalurgiczny 

Zmiany społeczne- ludzie łatwiej mogli się przemieszczać 

w poszukiwaniu nowego miejsca pracy lub zamieszkania; 

dzięki kolei podróżowanie stało się tańsze i bardziej 

dostępne dla różnych warstw społecznych; pojawiły się 

nowe zawody 

Po 1p. za każde wskazane 

poprawnie zmiany 

4 

7 B; w trakcie powstania styczniowego pojawiła się wizja, w 

której wspólnie z Polakami i Litwinami walczą również 

Rusini, co przedstawia Archanioł Michał na pieczęci B, 

natomiast źródło A przedstawia herb Królestwa Polskiego 

z wcześniejszego okresu.  

Po 1p. za wskazanie źródła 

B i uzasadnienie z 

odniesieniem 3 

8 A-uwłaszczenie chłopów; B- ustawa kagańcowa  1p. za każdą poprawną 

odpowiedź 
2 

9 Stanowisko-Tak 

Oba rysunki przedstawiają dominację nad koloniami - król 

Belgów krępuje ruch mieszkańca Afryki, a biały człowiek 

niesiony jest przez rdzennych mieszkańców w lektyce 

 

Po 1p. za zajęcie 

stanowiska i poprawne 

uzasadnienie go.   2 

10 Przyłączone zostaną ziemie polskie, które zamieszkuje 

ludność polska; Polska będzie miała dostęp do morza.  

 

Po 1p. za wskazanie 

informacji dotyczących 

terytoriów;  

2 

11 A-Francja, Rosja, W. Brytania, Austro-Węgry, Niemcy 

B- na Bałkanach doszło do zamachu na arcyksięcia 

Ferdynanda, co stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu 

I wojny światowej.  

Po 1p. za poprawne 

wskazanie każdego z 

państw.  

1p. za właściwe 

uzasadnienie stwierdzenia.   

4 

12 Secesja  Po 1p. za poprawną 

odpowiedź 
1 



13 Na przykład: 

- traktat wersalski 

- powstania śląskie 

- powstanie wielkopolskie 

- plebiscyty na Warmii i Mazurach/na Śląsku 

Po 1p. za każdą poprawną  

odpowiedź 

3 

14 A-3 

B-1 

C-2 

D-4 

1p. za poprawną kolejność 

1 

15 Stanowisko- NIE 

Uzasadnienie- Hitler nadal dokonywał kolejnych aneksji 

terytoriów/ w ciągu 11 miesięcy od konferencji 

monachijskiej doszło do wybuchu II wojny światowej 

Po 1p. za zajęcie 

stanowiska i  poprawne 

uzasadnienie 

 

2 

16 A-Gabriel Narutowicz 

B-1922 

C-przewrót majowy/zamach Piłsudskiego/ zamach stanu 

Po 1p. za każdą poprawną 

odpowiedź 3 

17 A-4 

B-1 

C-2 

D-3 

1p. za poprawną kolejność 

1 

18 A-c 

Np. Uzasadnienie- wcześniej Pomorze Zachodnie nie 

należało do Polski 

B- Poczdam 

Po 1p. za każdą poprawną  

odpowiedź, uzasadnienie i 

podanie miejsca podpisania 

traktatu 

3 

19 Rozstrzygnięcie – NIE 

Uzasadnienie- ilustracja ukazuje wejście wojsk 

niemieckich do Paryża, a tekst dotyczy bitwy o Anglię 

Po 1p. za każdą poprawną  

odpowiedź 2 

20 A-3 

B-4 

C-1 

D-2 

1p. za poprawną kolejność 

1 

21 A-prawda 

B-prawda 

C-fałsz 

D-fałsz 

 Po 1p. za każdą poprawną 

odpowiedź  
4 

22 A-Roman Dmowski 

B-Władysław Sikorski 

C-Witold Pilecki 

Po 1p. za poprawne 

odpowiedzi;  3 

23 A-1981 

B- 1968 

C- 1980 

D- 1970 

Po 1p. za każdą poprawną 

odpowiedź 
4 

 60 

 


