
KONKURS Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 
dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego 

 

25 lutego 2017 r.  –  zawody rejonowe 
 

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

odpowiedzi. 

 
Nr 

zadania 
Proponowana odpowiedź 

Liczba 

punktów 

1.  średniowiecze, starożytność, starożytność, średniowiecze, średniowiecze.  5 

2.  D 1 

3.  B 1 

4.  C 1 

5.  C 1 

6.  B 1 

7.  
Ustrój polityczny w Rzeczypospolitej, ukształtowany ostatecznie w XVI 
wieku, który umożliwiał szlachcie decydowanie o losach państwa. 

1 

8.  B – 1 1 

9.  

Na przykład: 
Szanowny Panie, wolna elekcja to wybór króla przez ogół szlachty. Odbywa 
się na otwartym polu, a nie w kościele podczas nabożeństwa. Kandydatami 
mogą być książęta zagraniczni, szlachta polska – osoby świeckie, nie 
duchowni, a króla wybierają polscy senatorzy i polska szlachta, a nie 
zagraniczni posłowie.  

Cztery punkty przyznajemy za odpowiedź, w której znajdziemy poprawne 

wyjaśnienie pojęcia i odniesienia do każdego z trzech pytań. Odejmujemy 

punkty, po jednym, jeżeli stwierdzimy brak wyjaśnienia pojęcia lub 

odniesienia do któregoś z pytań. Jeśli wśród poprawnych informacji 

znajdziemy błędne, odejmujemy jeden punkt bez względu na ich ilość. 

4 

10.  prawda, prawda, fałsz, fałsz. 4 

11.  Zamalowany powinien być wiek XVI i XVIII. 2 

12.  

Na przykład: 
pole elekcyjne – miejsce, pole, na którym obozowała szlachta przybyła na 

elekcję i gdzie się elekcja odbywała; 

elekcja – sposób wyboru władcy oraz dostojników kościelnych i świeckich. 

2 

13.  5, 4, 3, 1, 2, 6 (1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź) 6 

14.  

Stefan Czarniecki – jeden z najwybitniejszych dowódców (hetmanów) 

polskich, wzór żołnierza i patrioty. Organizator walki wyzwoleńczej 

przeciwko Szwedom, do której nie zawahał się zaangażować chłopów. 
Bohater, o którym wspomina również Mazurek Dąbrowskiego  

(2 pkt. przyznajemy za te odpowiedzi, w których znajdą się dwa 

merytorycznie poprawne argumenty, 1 pkt., gdy poprawny argument jest 

jeden. Jeśli uczeń poda jeden argument dobry, a drugi zły, przyznajemy 

mu 1 pkt.). 

2 

15.  1772, 1793, 1795 3 

16.  Po jednym punkcie przyznajemy za każde poprawne oznaczenie. 3 

17.  W trzecim rozbiorze na rzecz Prus (1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź). 2 

 
Nie przyznajemy połówek punktu! 

 

Maksymalna ilość punktów: 40   

 
 


