
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII  
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

 

12 marca 2016 r.  –  zawody wojewódzkie 
 

WZORY  ROZWIĄZAŃ  I  KRYTERIA  PUNKTOWANIA 
Uznajemy każdą poprawną odpowiedź, nawet jeśli nie ma jej w karcie odpowiedzi. 

 
Nr 

zada
nia 

Proponowana odpowiedź 
Liczba 

punktów 

1.  1.1-C, 1.2-B, 1.3-C, 1.4-C 4 

2.  P, P, F, P, F, P 6 

3.  chrześcijaństwo, islam 1 

4.  

menora, Pascha, Talmud, szabas 

minaret, Koran, hidżra, szariat 

apostołowie, synod, ikona, Nowy Testament (Pascha) 

3 

5.  A-1, B-2, C-6 (uznajemy również odpowiedź oznaczoną cyfrą 5) 3 

6.  
A. Bolesław Chrobry, B. Bolesław Śmiały, C. Bolesław Krzywousty,  

D. Kazimierz Jagiellończyk 
4 

7.  

Na przykład: 

Biskup Michał miał przygotować Mieszka I do ceremonii chrztu i dokonać 
samego aktu w Ratyzbonie wiosną 966 roku. 

Biskup Jordan (jego pochodzenie nie jest znane) przybył do Polski na czele 

grupy duchownych w roku 968 i był pierwszym misyjnym biskupem na 

ziemiach polskich. 

Biskup Wojciech zginął śmiercią męczeńską, nawracając pogańskich 

Prusów, został pochowany w Gnieźnie, kanonizowany w 999 roku. Jego 
grób stał się miejscem pielgrzymek wielu osób, w tym cesarza Ottona III, 

którego przybycie do Gniezna w 1000 r. skutkowało utworzeniem 

arcybiskupstwa w Gnieźnie i biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu  

i Krakowie. 

Błąd merytoryczny powoduje odjęcie 1 punktu. 

3 

8.  

Na przykład: 
Biskupi polscy wnieśli zażalenie przeciw tej decyzji i sprawa została 

wznowiona. Śmierć Norberta i zbliżenie polityczne naszego władcy  

z cesarzem niemieckim wpłynęły na zmianę stanowiska papieża, który 

cofnął poprzedni wyrok i w roku 1136 uznał ostatecznie metropolię 

gnieźnieńską. 

Dwa punkty przyznaje się za dokładne przedstawienie zakończenia, jeden 
za ogólne, ale poprawne. Błąd merytoryczny powoduje odjęcie 1 punktu. 

2 

9.  

Wystąpienie biskupa przeciwko królowi nie było przejawem konfliktu 

między Kościołem a państwem, a jedynie buntem świeckiego 

możnowładztwa przeciwko władzy królewskiej. Biskup w tym konflikcie 

miał występować nie jako reprezentant Kościoła, ale z jakichś innych 

przyczyn. 
Błąd merytoryczny powoduje utratę punktu. 

1 

10.  
Arcybiskup Marcin zawsze opowiadał się po stronie legalnego władcy  

i nigdy nie stanął w obozie buntowniczym.  
1 

11.  B. 1 

12.  

sprowadzenie zakonu jezuitów do Polski, konfederacja warszawska, unia 

brzeska 

Jeśli uczeń wskaże czwartą błędną odpowiedź, odejmujemy 1 punkt. 

3 

13.  B. 1 

14.  C. 1 

15.  B. 1 

16.  fałsz, prawda, prawda, fałsz, prawda 5 

 
Nie przyznajemy połówek punktu!                                                                         Maksymalna liczba punktów: 40 


