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Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Schemat odpowiedzi i kryteria punktowania

CZĘŚĆ A
1. A; 2. B ; 3. C ; 4. AD; 5 D; 6 C; 7 B; 8. A ; 9. D; 10. A; 11. 3214; 12. Wojna trzynastoletnia
Za każdą poprawną odpowiedź 1 p.

CZĘŚĆ B
Zad. 1.
A. Dokument wydany w 1916 r. przez władze niemieckie i austro-węgierskie, zawierający obietnicę powstania
Królestwa Polskiego bez określenia jego granic oraz sformułowania dotyczące utworzenia armii polskiej.
Państwa centralne zdecydowały się na ten krok, ponieważ zależało im na wykorzystaniu polskiego rekruta
w wojnie.
B. Rozpoczęte w 1885 roku masowe wysiedlenia z Prus Polaków, nieposiadających pruskiego obywatelstwa.
Za każde pojęcie 1 p.
Zad. 2. Jakob Böhme; Angelus Silesius (Anioł Ślązak)
Za każdą postać 1 p.
Zad. 3.
A. Fałsz
B. Fałsz
C. Prawda
Za trzy poprawne odpowiedzi 2 p.
Za dwie poprawne odpowiedzi 1p.
Zad. 4.
A. W czasie poprzedzającym wolną elekcję mogło dochodzić do nielegalnych praktyk tj. przekupywanie szlachty.
Pojawianie się kilku kandydatów prowadziło do sporów między ich zwolennikami, którzy walczyli między sobą,
co mogło skutkować starciami na większą skalę (np. wojną domową) lub podwójnymi elekcjami.
Żeby otrzymać 1 p. należało uwzględnić wszystkie kwestie.
B. elektor Saksonii Fryderyk August I / dopuszcza się odpowiedź August II Mocny
Za każdy podpunkt 1 p.

CZEŚĆ C
Zad. 1.
…paryskiego.
…Francję, Luksemburg, Włochy
…Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
Za podanie nazwy traktatu 1p
Za podanie nazw brakujących państw 1p
Za podanie nazwy organizacji 1p
str. 1

Zad. 2.
A. pod Legnicą
B. 1241
C. Henryk II Pobożny
Za każdy podpunkt 1 p.
Zad. 3.

Władysław Łokietek

∞

∞

KAROL ROBERT

Elżbieta Łokietkówna

KAZIMIERZ
WIELKI

Ludwik Węgierski

JADWIGA

∞

WŁADYSŁAW
JAGIEŁŁO

Dynastie: Piastowie, Andegawenowie, Jagiellonowie
Za poprawne uzupełnienie drzewa – 2 p.
Za wpisanie trzech postaci – 1 p.
Za wypisanie wszystkich nazw dynastii – 1 p.
Zad. 4.

DOWÓDCA

NAZWA POWSTANIA

Bitwa pod Maciejowicami

Tadeusz Kościuszko

kościuszkowskie

Bitwa pod Stoczkiem

Józef Dwernicki

listopadowe

Bitwa pod Opatowem

Józef Hauke-Bosak

styczniowe

Za każdy poprawnie uzupełniony wiersz 1 p.
Zad. 5.
A. Twierdza Srebrnogórska; B. Zamek w Bolkowie; C. Pałac Schaffgotschów w Cieplicach Zdroju
Za każdy element 1 p.

CZĘŚĆ D
Zad. 1.
Wyjaśnienie roli zmiany przynależności państwowej Dolnego Śląska po II wojnie światowej, co w konsekwencji
doprowadziło do istotniej zmiany na płaszczyźnie społeczno-kulturowej na tym obszarze. Odwołanie się do
postanowień Konferencji w Jałcie i decyzji o zmianie granic Polski. – 1 p.
Wskazanie na przymus wymiany ludności na Dolnym Śląsku – w miejsce ludności niemieckiej pojawia się
ludność polska z terytoriów dawnych Kresów Wschodnich, z Polski Centralnej oraz Wielkopolski – 1 p.
Przedstawienie różnorodności imigrantów – reemigranci polscy z Jugosławii, Francji czy Belgii, stosunkowo
duża mniejszość żydowska, przesiedleni w ramach akcji „Wisła” Ukraińcy, Łemkowie i Bojkowie, osiedlenie się
Greków – 2 p.
Podkreślenie, że różnorodność kulturowa oparta była na kultywowaniu własnych tradycji, przywiązaniu do religii,
obchodzeniu
świąt,
tworzeniu
zespołów
folklorystycznych,
organizacji,
czy
przygotowywaniu
charakterystycznych dla danej grupy potraw. – 1 p.
Uwaga: W przypadku nieuwzględnienia powyższych treści, niewyjaśniania pojęć i wydarzeń lub pojawienia się
błędów rzeczowych, w tym zaburzeń w chronologii, nie otrzymuje się maksymalnej liczby punktów z danej
części.
Zad. 2.
Opisanie genezy: niepogodzenie się z postanowieniami II rozbioru, załamanie gospodarcze po II rozbiorze,
przygotowania Polaków poza granicami do walki z zaborcami, wycofanie przez Rosję części wojsk do wojny
z Turcją, zapowiedź redukcji wojsk polskich i wymarsz gen. Antoniego Madalińskiego,
Za uwzględnienie wszystkich elementów 2 p.
Przebieg: przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku w Krakowie, bitwa pod Racławicami, walki w Warszawie i
w Wilnie (postaci Jana Kilińskiego i Jakuba Jasińskiego), Uniwersał połaniecki, przyłączenie się Prus i bitwa pod
Szczekocinami, bitwa pod Maciejowicami, walki o Warszawę i rzeź Pragi
Za uwzględnienie wszystkich elementów 6 p.
Skutki i znaczenie: rabunki – np. Biblioteka Załuskich, wcielanie żołnierzy polskich do armii rosyjskiej, zsyłki
powstańców i uwięzienie przywódców powstania, III rozbiór Polski, abdykacja Stanisława Augusta
Poniatowskiego, powstanie kościuszkowskie stanowiło świadectwo niepogodzenia się z utratą państwa,
tworzyło legendę ruchów narodowowyzwoleńczych, co znajdowało swoje odzwierciedlenie np. w sztuce, a także
wzór do naśladowania.
Za uwzględnienie wszystkich elementów 2 p.
Uwaga: W przypadku nieuwzględnienia powyższych treści, niewyjaśniania pojęć i wydarzeń lub pojawienia się
błędów rzeczowych, w tym zaburzeń w chronologii, nie otrzymuje się maksymalnej liczby punktów z danej
części.
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