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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

 

Nr zadania Model odpowiedzi/klucz odpowiedzi Punktacja Schemat punktowania 

1.1. PF 0–2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

 

1 pkt za jedną poprawną 

ocenę 

 

0 pkt za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

1.2. Jeden z np.: 

 

 Umowa - Rosja z Prusami  

i Turcją w 1720 r.,  

 Umowa - Rosja ze Szwecją w 

1724 r,  

 Umowa Rosja z Austrią w 1726 r,  

 Umowa Rosja z Prusami w 1730 

r. 

 Umowa Rosja z Prusami w 1732 

r. 

 tajne artkuły traktatów rosyjsko-

pruskich z 1740 r. 

 tajne artkuły traktatów rosyjsko-

pruskich między Rosja a Prusami 

z 1743;  

 pakt Prus i Rosji w sprawie praw 

dysydentów i dyzunitów 1764; 

 

Inna poprawna odpowiedź. 

 

0–1  1 pkt - za poprawną 

odpowiedź  

 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

2. 

 

 

 

 

 

A 0–1   

3. 

 

 

 

PPF 0–3  

4.1. 3. Traktat wiedeński z 1719 r. 

 

0–1 1 pkt – za poprawne 

wskazanie 

 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

4.2. Przykładowa odpowiedź: 

Rzeczpospolita go nie ratyfikowała [za 

sprawą Rosji] 

0–1 1 pkt – za poprawne 

wskazanie 
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 0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

 

5.1. August III Sas (August III) 

 

0–1 1 pkt - za poprawną 

odpowiedź  

 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

5.2. Francja 0–1 1 pkt - za poprawną 

odpowiedź  

 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

6. FF 0–2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

 

1 pkt za jedną poprawną 

ocenę 

 

0 pkt za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

7. FFP 0–3 3 pkt za trzy poprawne 

oceny 

2 pkt za dwie poprawne 

odpowiedzi 

1 pkt za jedną poprawną 

ocenę 

 

0 pkt za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

8. FP 0–2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

 

1 pkt za jedną poprawną 

ocenę 

 

0 pkt za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

9. Przykładowa odpowiedź: 

Wojska państw ościennych 

przemieszczały się bez przeszkód po 

terytorium Rzeczpospolitej korzystając z 

jej zasobów 

0–1  

 

 

 

 

10. A – najwcześniejsze 

D - najpóźniejsze 

0–2  
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11.1. C. 1733. 

 

0–1 1 pkt - za poprawną 

odpowiedź  

 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

11.2. PP 0–2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

 

1 pkt za jedną poprawną 

ocenę 

 

0 pkt za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

12. Rozstrzygnięcie: 

 

Tekst odnosi się do władcy 

przedstawionego na portrecie 

oznaczonym literą A. 

 

Uzasadnienie: 

 

W uzasadnieniu uczestnik musi odnieść 

się do obu źródeł, np. wskazać, że tekst 

odnowi się do panowania Stanisława 

Augusta Poniatowskiego a król ten jest 

przedstawiony na portrecie oznaczonym 

literą A. 

0–1 1 pkt za poprawne 

rozstrzygnięcie  

wraz z uzasadnieniem 

 

0 pkt za niepełną 

odpowiedź, błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

13. B. Prusy i Francję. 

 

0–1 1 pkt – za poprawne 

wskazanie 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

14. C. 3 0–1 1 pkt – za poprawne 

wskazanie 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

15.1. Konfederacja barska 0–1 1 pkt – za poprawne 

wskazanie 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

15.2. Nie. Autor pierwszego tekstu wskazuje na 

pozytywne znaczenie dla procesu 

budowania świadomości narodowej. 

Autor drugiego tekstu wskazuje na straty 

polityczne, społeczne i militarne jakie 

były skutkiem konfederacji.   

0–2 2 pkt za poprawne 

rozstrzygnięcie i dwa 

argumenty. 

 

1 pkt za poprawne 

rozstrzygnięcie i jeden 
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argument. 

 

0 pkt - za niepełną 

odpowiedź, błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi. 

16. Prus 0–1 1 pkt za poprawną 

odpowiedź 

 

0 pkt za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

17.1, Rozstrzygnięcie: 

Traktat był wcześniej 

 

Uzasadnienie: 

Traktat podpisano w sierpniu, informację 

królowi Rzeczypospolitej podano  

we wrześniu tego samego roku . 

 

0–1 1 pkt za poprawną 

odpowiedź wraz z 

uzasadnienie. 

 

0 pkt za niepełną 

odpowiedź, błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

17.2 1. były skłonne poprzeć wydarzenie, do 

którego nawiązuje treść mapy. 

 

0–1 1 pkt – za poprawne 

wskazanie 

 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

18. Satyra przedstawia osiem osób 

zgromadzonych wokół stołu na którym 

leży mapa Rzeczpospolitej. Caryca Rosji, 

Katarzyna II, król Prus, Fryderyk II i 

cesarz Józef II  siedzą przy mapie, 

wskazując palcami ziemie 

Rzeczypospolitej które chcą zagarnąć. Za 

trojgiem stoją król Hiszpanii, Karol III i 

król Francji Ludwik XIV którzy biernie 

się temu przyglądają. Jeszcze mniejsze 

zainteresowanie wydarzeniem wyraża 

siedzący za nimi król Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Jerzy III, który śpi na tronie.  

Po lewej stronie naprzeciwko trojga 

zaborców siedzi król Stanisław August 

Poniatowski ze złamaną koroną na 

spuszczonej głowie i z rękami 

związanymi z tyłu sznurem, co ma 

podkreślać bezsilność ostatniego władcy 

Rzeczypospolitej wobec gwałtu 

dokonywanego na Ojczyźnie. Za polskim 

władcą siedzi brodaty mężczyzna w 

turbanie (sułtan, władca Imperium 

Osmańskiego lub wielki wezyr)  skuty 

łańcuchami, który patrzy ze smutkiem na 

polskiego króla. 

Nad stołem wisi waga szalkowa z 

0–2 

 

2 pkt za 

zinterpretowanie trzech 

elementów 

 

1 pkt za 

zinterpretowanie dwóch 

elementy 

 

0 pkt - za niepełną 

odpowiedź, błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 
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napisem „równowaga sił”. Po lżejszej 

stronie znajduje się napis „Wielka 

Brytania”, co ilustruje niewielki wpływ 

brytyjskiego monarchy na sprawy 

ówczesnej Europy.  

 

19. Uzasadnienie: 

W uzasadnieniu uczestnik powinien 

nawiązać do tego, że Rosja zajęta 

wojną z Turcją poprosiła Prusy  

o pomoc w utrzymaniu kontroli  

w Rzeczypospolitej po konfederacji 

barskiej w zamian za co, Prusy 

otrzymały zapłatę – terytorium 

Rzeczypospolitej poprzez dokonanie 

pierwszego rozbioru  lub, że w zamian 

Rosja zgodziła się na propozycję 

rozbioru Rzeczypospolitej 

 

Przykładowe uzasadnienie: 

W 1768 wybuchła konfederacja 

barska, a Rosja była zajęta wojną  

z Turcją, i mimo zwycięstwa nad 

konfederatami  Rosja w obawie przed 

utratą wpływów w Rzeczpospolitej 

poprosiła o pomoc Prusy. Za pomoc – 

zapłata – przyjęcie propozycji 

rozbioru Rzeczypospolitej/terytorium 

Rzeczypospolitej, stąd decyzja  

o przeprowadzeniu I rozbioru) 
 

0–1 1 pkt – za pełną 

odpowiedź  

 

[odwołanie się do 

sytuacji po konfederacji, 

poproszenie o pomoc 

Prusy, zapłata za pomoc 

– terytorium/zgoda na 

rozbiór Polski] 

 

0 pkt za niepełną 

odpowiedź, błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

20.1. [Tadeusz] Rejtan 0–1 1 pkt – za poprawne 

wskazanie 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

20.2. poseł 0–1 j.w. 

20.3. B. 1773 0–1 j.w., 

20.4. Uzasadnienie: 

W uzasadnieniu uczestnik musi wskazać, 

iż treść wiersza nawiązuje do [I] rozbioru 

Rzeczypospolitej a treść obrazu do 

sytuacji z okresu sejmu, na którym 

podpisano zgodę na rozbiór 

Rzeczypospolitej ( na ten rozbiór). 

0–1 1 pkt za poprawną 

odpowiedź  

wraz z uzasadnieniem 

 

0 pkt za niepełna 

odpowiedź błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

21. Rozstrzygnięcie: 

Nie 

 

Uzasadnienie: 

Ciszę, uznano za zgodę 

0–1 1 pkt - za poprawna 

odpowiedź  

wraz z uzasadnieniem 

 

0 pkt – za niepełna 
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 odpowiedź,  błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

22. Np.  

 Rzeczpospolita nie 

przeciwstawiła się wejściu 

wojskom rosyjskim na Ukrainę; 

 Rzeczpospolita nie odpowiadała 

Turcji na pytania, 

co do wojsk rosyjskich na 

terytorium Rzeczypospolitej 

 

Inna poprawna odpowiedź. 

 

0–1 1 pkt za jeden poprawny 

argument 

 

0 pkt za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

23. Przeciwnicy reform: AB 

Zwolennicy reform: CD 

0–2 2 pkt za cztery 

prawidłowe wskazania 

1 pkt za trzy lub dwa 

prawidłowe wskazania 

0 pktza jedno 

prawidłowe wskazanie 

blub brak odpowiedzi 

 

 

24.1. C. Sejmie Wielkim 0–1 1 pkt – za poprawne 

wskazanie 

0 pkt - za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

24.2. Tak. Wszedł w życie, ale nie udało się go 

zrealizować ze względu ba brak 

pieniędzy.  

0–1  

j.w. 

 

25. FF 0–2 2 pkt za dwie poprawne 

oceny 

 

1 pkt za jedną poprawną 

ocenę 

 

0 pkt – za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

 

26. proaustriacką 0–1 1 pkt za poprawną 

odpowiedź 

 

0 pkt – za błędną 

odpowiedź lub brak 

odpowiedzi 

27.  C 

 

 

0–1 j.w. 

 


