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Zadanie 1. (3 pkt) 
Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia. 

 

 

[w:] H.W. Janson, Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzie  dzisiejszy, Warszawa 1993, s. 58. 

 

A. Podaj nazw  staro ytnej cywilizacji, dla której przedstawiona rze ba jest 

charakterystyczna. 

 

…................................................................................................................................................... 

 

B. Podaj dwie cechy charakterystyczne rze b pochodz cych z tego kr gu kulturowego. 

 

 …............................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 

 

Zadanie 2. (2 pkt) 
Spo ród wymienionych wydarze  wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je liter  A 

oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je liter  B.  

 

Zburzenie Kartaginy po III wojnie punickiej  

Zamordowanie Gajusza Juliusza Cezara  

Wprowadzenie dominatu przez Dioklecjana  

Reformy Peryklesa w Atenach  

Panowanie Hammurabiego w Babilonie  

Wyprawa Kserksesa na Grecj   
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Zadanie 3. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

 […] nadali […] swoim królom dwie godno ci kap a skie […] oraz prawo wydawania 

wojny […]. Kiedy za  wyruszaj  w pole, pierwsi id  królowie, jako ostatni wracaj . Stu 

wybranych m ów strze e ich na wyprawie. […] Zasiadaj  oni w radzie gerontów, których 

jest dwudziestu o miu; je eli za  nie zjawi  si , wtedy ci z gerontów, którzy s  z nimi 

najbli ej spokrewnieni, maj  przywileje królów, ile e oddaj  dwa g osy, a trzeci we w asnym 

imieniu. 

[w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Staro ytno . Teksty ród owe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole 

redniej, Kraków 1999, s. 89–90. 

 

A. Podaj nazw  pa stwa, którego dotyczy tekst. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

B. Podaj nazw  opisanego w tek cie organu w adzy, w którym zasiadali królowie. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 4. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego wykonaj polecenia.  

 

 Post powanie […] by o takie: ka dy otrzymywa  skorupk  i pisa  na niej nazwisko 

cz owieka, którego chcia  usun  spo ród obywateli. […] Otó  powiadaj , e […] który  

z niepi miennych i zupe nie prostych ludzi ze wsi poda  wtedy swoj  tabliczk  Arystydesowi 

jako jednemu z przygodnych ludzi i prosi , eby mu napisa  na niej imi  Arystydesa. Ten 

zdziwiony zapyta , czy Arystydes wyrz dzi  mu jak  krzywd . Na co tamten odpowiedzia : 

„ adnej. Ja nawet nie znam tego cz owieka. Z o ci mnie tylko, gdy s ysz , e wsz dzie 

nazywaj  go sprawiedliwym”. 

[w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Staro ytno . Teksty ród owe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole 

redniej, Kraków 1999, s. 107–108. 

 

A. Podaj, jak nazywa a si  procedura opisana w tek cie. 

 

…................................................................................................................................................... 

 

B. Wyja nij, w jakim celu by a ona stosowana. 

 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

C. Czy sytuacja opisana w tek cie potwierdza, e procedura by a nadu ywana? 

Odpowied  uzasadnij. 

 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 5. (3 pkt) 
Na podstawie mapy i w asnej wiedzy uzupe nij tabel . 

 

 

Na podstawie: J. M. Roberts, Ilustrowana historia wiata. Pierwsi ludzie. Pierwsze cywilizacje, t. 1, ód  1986, 

s. 215. 

 

Informacje o mie cie 
Litera, któr  miasto 

oznaczono na mapie 

1. Miasto za o one przez Aleksandra Wielkiego. Jeden 

z najwa niejszych hellenistycznych o rodków ycia 

umys owego i kulturalnego ze s ynn  bibliotek . 

 

2. Miasto za o one przez Greków. Podniesione przez cesarza 

Konstantyna Wielkiego do rangi miasta sto ecznego imperium 

rzymskiego. 

 

3. Miasto w Lacjum na lewym brzegu Tybru. Dzi ki zwyci skim 

wojnom i zr cznej dyplomacji doprowadzi o do stworzenia 

imperium. 

 

 

 

Zadanie 6. (3 pkt) 

Na podstawie tekstów ród owych wykonaj polecenia. 

 

Dokument z 313 r. 

[…] ja, cesarz Konstantyn, jak równie  ja, cesarz Licynjusz, […] uznali my 

za konieczne mi dzy innymi zarz dzeniami, zdaniem naszym dla wielu ludzi korzystnymi, 

wyda  przede wszystkim i to, które do czci bóstwa si  odnosi, a mianowicie chrze cijanom 

i wszystkim da  zupe n  wolno  wyznawania religii, jak  kto zechce. 

[w:] Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 3, opr. L.T. B aszczyk, Warszawa 1964, s. 49. 
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Edykt z 380 r. 

Jest wol  nasz , by wszystkie ludy, którymi kieruje nasza askawo , w takiej y y 

religii, jak  przekaza  Rzymianom w. Piotr aposto  […]. Post puj cych wedle tej zasady 

nakazujemy nazywa  chrze cijanami i katolikami […]. 

[w:] A. Paner, J. Iluk, Na tabliczce, papirusie i pergaminie. ród a historyczne dla uczniów szko y redniej. 

Staro ytno , redniowiecze, Koszalin 1997, s. 150–151. 

 

A. Podaj, przyj t  w historiografii, nazw  zacytowanego dokumentu z 313 r. 

 

…................................................................................................................................................... 

 

B. Wyja nij, jakie znaczenie dla chrze cijan w imperium rzymskim mia  dokument 

z 313 r. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

C. Na podstawie obu tekstów wyja nij zmian  polityki cesarskiej wobec 

chrze cija stwa. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenie. 

 

Gospodarcze zamiary kupca arabskiego 

[wg pisarza arabskiego Al-Hariri (ur. 1054–zm. 1122)] 

 

Zamierzam zawie  perski szafran do Chin, s ysza em, e jest tam w wielkiej cenie, 

potem zawioz  chi sk  porcelan  do Grecji, grecki brokat do Indii, indyjskie wyroby ze stali 

do Aleppo, szk o z Aleppo do Jemenu, pr kowan  tkanin  z Jemenu do Persji [...]. 

[w:] F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006, s. 103. 

 

Wyja nij, jak pisarz Al-Hariri postrzega rol  kupców arabskich w gospodarce 

redniowiecznego wiata. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 8. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

Gdy mo ni dokonali oznaczenia dzia ów królestwa i podzielili je na trzy cz ci, trzej 

królowie, zjechawszy si  w sierpniu, w mie cie galijskim [...], rozdzielili pa stwo pomi dzy 

siebie: Ludwik mianowicie otrzyma  cz  wschodni , Karol za  dzier y  zachodni . 

Lotariuszowi, najstarszemu z nich, los przydzieli  rodkow , le c  mi dzy dwoma 

poprzednimi. 

[w:] Powszechna historia pa stwa i prawa. Wybór tekstów ród owych, wyboru dokonali: M. J. Ptak, 

M. Kinstler, Wroc aw 1996, s. 49. 

 

A. Podaj nazw  wydarzenia, które opisano w tek cie. 

 

....................................................................................................................................................... 
 

B. Podkre l poprawne zako czenie zdania. 

 

W wyniku opisanego w tek cie wydarzenia powsta y pa stwa, w których w adz  sprawowali 

wnukowie 

1. Chlodwiga. 

2. Pepina Ma ego. 

3. Karola Wielkiego. 

4. Ottona I. 

 

Zadanie 9. (1 pkt) 
Wybierz i zakre l w a ciw  legend  do poni szej mapy. 

 

Wielkie najazdy w IX i X w. 

 

 
Na podstawie: F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006, s. 337. 

 

Legenda 1. Legenda 2. Legenda 3. 

A   Normanowie 

B   W grzy 

C   Arabowie 

A   W grzy 

B   Arabowie 

C   Normanowie 

A   Arabowie 

B   W grzy 

C   Normanowie 
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Zadanie 10. (2 pkt) 

Na podstawie mapy przyporz dkuj literom A i B w a ciwe nazwy plemion. Odpowiedzi 

wybierz spo ród podanych. 

 

Goplanie,  Polanie,  l anie,  Wieleci,  Wi lanie 

 

 
Na podstawie: M. Bogucka, Dzieje Polski do 1795 roku, Warszawa 1964, s. 34. 

 

A  ……….…….…………..……   B  ……….…….…………..…… 

 

Zadanie 11. (2 pkt) 

Na podstawie tekstu ród owego wykonaj polecenia. 

 

Równie  i to uwa amy za godne przekazania pami ci, e za jego czasów cesarz Otto 

[…] przyby  do [grobu] w. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania 

s awnego Boles awa […]. Boles aw przyj  go tak zaszczytnie i okazale, jak wypad o przyj  

króla, cesarza rzymskiego i dostojnego go cia. […] Zwa ywszy jego chwa , pot g  

i bogactwo, cesarz rzymski zawo a  w podziwie: „Na koron  mego cesarstwa! to, co widz , 

wi ksze jest, ni  wie  g osi a!” […] [Cesarz] mianowa  go bratem i wspó pracownikiem 

cesarstwa i nazwa  go przyjacielem i sprzymierze cem narodu rzymskiego.  

[w:] Gall Anonim, Kronika polska, Wroc aw 1982, s. 19–20. 

 

A. Podaj nazw  miejscowo ci, w której rozgrywa y si  opisane wydarzenia. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

B. Podaj przydomek Boles awa, o którym mowa w ródle. 

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 12. (3 pkt) 
Przyporz dkuj nazwom zakonów odpowiednie informacje. Odpowiedzi wybierz spo ród 

podanych (1–4). 

 

1. Najstarszy zakon na Zachodzie, za o ony w VI w. Mnisi yli w klasztorze pod 

przewodnictwem opata wg dewizy ora et labora (módl si  i pracuj). 

2. Zakon ebrz cy, za o ony w XIII w., wywodz cy si  z bractwa pokutnego i ruchu 

dobrowolnego ubóstwa; tzw. Bracia Mniejsi. 

3. Zakon Braci Kaznodziejów, którego fundamentaln  zasad  by o ycie w ubóstwie 

i g oszenie Ewangelii heretykom i niewierz cym. W 1232 r. papie  powierzy  zakonowi 

obowi zki inkwizycyjne. 

4. Zakon za o ony w XVI w., w nast pstwie realizacji swoich celów – nauczania – sta  si  

obro c  i krzewicielem wiary chrze cija skiej w okresie katolickiej reformy 

i kontrreformacji. 

Na podstawie: G. Denzler, C. Andresen, Leksykon historii Ko cio a, Warszawa 2005, s. 50, 95, 124, 158. 

 

Benedyktyni  

Dominikanie  

Franciszkanie  

 

Zadanie 13. (4 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

Rozkazuje wi c przy o tarzu, po ród infu , nie okazuj c uszanowania ani dla stanu, ani 

dla miejsca, ani dla chwili – porwa  biskupa! Ilekro  okrutni s u alcy próbuj  rzuci  si  na 

niego, tylekro  skruszeni, tylekro  na ziemi  powaleni agodniej . Wszak tyran, l c ich 

z wielkim oburzeniem, sam podnosi wi tokradzkie r ce, sam odrywa oblubie ca od ona 

oblubienicy, pasterza od owczarni. Sam zabija ojca w obj ciach córki i syna w matki 

wn trzno ciach. O a osne, naj a obniejsze miertelne widowisko! wi tego bezbo nik, 

mi osiernego zbrodniarz, biskupa niewinnego najokrutniejszy wi tokradca rozszarpuje, 

poszczególne cz onki na najdrobniejsze cz stki rozsiekuje, jak gdyby mia y ponie  kar  

[nawet i] poszczególne cz stki cz onków. 

[w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kad ubek), Kronika Polska, Wroc aw 1996, s. 77. 

 

A. Zidentyfikuj dwie g ówne postacie, o których mowa w tek cie. 

 

 ……………………………………….......  ………………………………………....... 

 

B. Wyja nij, po czyjej stronie opowiada si  kronikarz, opisuj c wydarzenie. Podaj 

odpowiedni argument. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 14. (2 pkt) 
Przyporz dkuj podanym opisom odpowiednie terminy historyczne. Odpowiedzi wybierz 

spo ród podanych. 

beneficjum, ho d lenny, immunitet 

 

1. Akt uleg o ci; ceremonia publicznego sk adania przysi gi 

przez wasala seniorowi. 

 

2. Uwolnienie od obci e ; zwolnienie mieszka ców danej 

posiad o ci od powinno ci na rzecz pa stwa i wy czenie 

ludno ci spod s downictwa monarchy. 

 

 

 

Zadanie 15. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia. 

 

 […] Na obszarach etnicznie polskich, wchodz cych w sk ad ówczesnego pa stwa, [...] 

mieszka o 4 000 000–4 500 000 osób, z czego 38% przypada o na Wielkopolsk , 

37% na Ma opolsk  i 25% na Mazowsze. Uwzgl dniaj c jednak rozrost terytorialny pa stwa 

w wyniku unii z Litw  i wskutek zdobyczy na wschodzie, trzeba liczy , e [...] czna liczba 

mieszka ców si ga a 7 500 000 osób. W czaj c za  ówczesne lenna, tj. Prusy Ksi ce, 

Kurlandi , L bork i Bytów, szacunek ten wypadnie podnie  do 8 000 000 ludno ci. [...] 

[w:] Polska w rozwoju dziejowym, pod red. S. Arnolda, Warszawa 1966, s. 38. 

 

A. Spo ród podanych poni ej dat podkre l t , która jest odpowiednia dla 

przedstawionego opisu Polski. 

 

1. 1370 r. 

2. 1454 r. 

3. 1505 r. 

4. 1580 r. 

 

B. Podaj argument uzasadniaj cy wybór. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 16. (2 pkt) 
Przyporz dkuj imiona w adców do unii personalnych (1 i 2). Odpowiedzi wybierz 

spo ród podanych. 

 

Ludwik Andegawe ski,   Wac aw II,   W adys aw Jagie o,   Zygmunt III Waza 

 

1. Unia personalna Polski i Czech  

2. Unia personalna Polski i W gier  
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Zadanie 17. (3 pkt) 
Na podstawie mapy wykonaj polecenia. 

 

Obszary dominacji wyzna  religijnych w Europie 

 

 

[w:] F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006, s. 374. 

 

A. Spo ród podanych poni ej dat, podkre l t , do której odnosi si  przedstawiona 

na mapie sytuacja wyznaniowa. 

 

1. 1000 r. 

2. 1300 r. 

3. 1500 r. 

4. 1600 r.  

 

B. Podaj jeden argument na poparcie swego wyboru. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

C. Podaj nazw  pa stwa, w którym krzy owa y si  wówczas wp ywy trzech od amów 

chrze cija stwa. 

 

…................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 18. (2 pkt)  
Na podstawie fragmentów tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

1. I  za ywota naszego, my i potomkowie nasi, królowie polscy [...], nie mamy mianowa  

ani obiera , [...] króla, na pa stwo sukcesora naszego sadza , a to dlatego, aby zawdy 
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wiecznymi czasy po zej ciu [ mierci] naszym i potomków naszych wolne obieranie zostawa o 

wszem stanom koronnym [...].  

4. O wojnie albo ruszeniu pospolitym nic zaczyna  nie mamy, mimo pozwolenie sejmowe 

wszech stanów [...]. 

9. Sejm walny koronny we dwie lecie najdalej ma by  sk adan [...], a d u ej go dzier y  nie 

mamy, najdalej do sze ciu niedziel. 

21. A je liby my (czego Bo e uchowaj) co przeciw prawom, wolno ciom, artyku om [...] 

wykroczyli albo czego nie wype nili, tedy obywatele koronni obojga narodu od pos usze stwa 

i wiary nam powinnej wolne czyniemy [...]. 

[w:] M. Ferenc, Epoka nowo ytna, Teksty ród owe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole redniej, 

Kraków 2001, s. 118, 120–121, 123. 

 

A. Podaj nazw  dokumentu, którego fragment zacytowano powy ej. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

B. Wyja nij, jakie konsekwencje dla pozycji króla mia o przyj cie tego dokumentu. 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 19.  (3 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia. 

 

 Ca a historia polityczna Europy od pocz tku powstania pa stw narodowych jest 

obrazem walki mi dzy d eniem do hegemonii i utrzymywaniem lub przywracaniem 

równowagi si , która by a antytez  owego d enia. Kierowali si  nim Filip [II] hiszpa ski 

i Ludwik XIV, zrealizowa  je na krótko Napoleon [I]. Okazywa o si  jednak nieodmiennie, 

e adne pa stwo nie jest dostatecznie silne, by wch on  ca  Europ , a wzajemna zazdro  

mocarstw chroni a nawet ma e kraje. W przeciwie stwie do sytuacji na innych kontynentach, 

polityczne dzieje Europy nowo ytnej zdeterminowa y równowag  si  mi dzy mocarstwami. 

[w:] M. Dobroczy ski, J. Stefanowicz, To samo  Europy, Warszawa 1979, s. 58–59. 

 

A. Wymie  dwie tendencje wyst puj ce w polityce mi dzynarodowej w epoce 

nowo ytnej. 

 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 

B. Podaj, co czy o polityk  Filipa II hiszpa skiego, Ludwika XIV i Napoleona I. 

 

…................................................................................................................................................... 

 

C. Podaj, która z opisanych tendencji w polityce mi dzynarodowej – zdaniem autorów – 

zwyci y a w epoce nowo ytnej. 

 

…................................................................................................................................................... 
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Zadanie 20. (2 pkt)  
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia. 

 

Tak to Polak szcz liwie y  pod Augustami! 

Co to za dwory, jakie trybuna y huczne, 

Co za paradne sejmy, jakie wojsko juczne! 

Cz ek jad , pi , nic nie robi  i suto w kieszeni. 

Dzi  si  wszystko zmieni o i bardziej si  zmieni […]. 

Przedtem bez adnych intryg, bez najmniejszej zdrady, 

Jeden pose  móg  wstrzyma  sejmowe obrady, 

Jeden ojczyzny ca ej trzyma  w r ku wag , 

Powiedzia : „nie pozwalam”, i uciek  na Prag . 

[w:] J. U. Niemcewicz Powrót pos a, Wroc aw 1958, s. 46. 

 

A. Wymie  w adców Polski, do których odwo uje si  Niemcewicz. 

 

…................................................................................................................................................... 

 

B. Podaj nazw  praktyki politycznej opisanej w ostatnich wersach tekstu. 

 

…................................................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 21. (3 pkt) 
Na podstawie fragmentów tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

VI. Sejm, czyli w adza prawodawcza 

Sejm zawsze gotowy b dzie: prawodawczy i ordynaryjny. Rozpoczyna  si  ma co dwa lata, 

trwa  za  b dzie pod ug opisu prawa o sejmach. [...] Prawo adne na tym ordynaryjnym 

sejmie, na którym ustanowione by o, znoszonem by  nie mo e. [...] por  i czas rewizyi 

i poprawy konstytucyi co lat 25 naznaczamy. 

VII. Król. W adza wykonawcza 

[...] w adz  najwy szego wykonywania praw królowi w radzie jego oddajemy, która to rada 

stra  praw zwa  si  b dzie. W adza wykonawcza do pilnowania praw i onych pe nienia 

ci le jest obowi zan . 

VIII. W adza s downicza 

W adza s downicza nie mo e by  wykonywan  ani przez w adz  prawodawcz , ani przez 

króla, lecz przez magistratury, na ten koniec ustanowione i wybierane. 

[w:] M. Ferenc, Epoka nowo ytna, Teksty ród owe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole redniej, 

Kraków 2001, s. 260, 261, 263. 

 

A. Podaj nazw  dokumentu, którego fragment zacytowano powy ej. 

 

...................................................................................................................................................... 

 

B. Spo ród podanych w tabeli zda  wybierz tylko zdania prawdziwe. Wpisz obok tych 

zda  s owo prawda. 
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1. Rada, o której mowa w tek cie, by a organem dzia aj cym pod 

przewodnictwem króla. 

 

2. W adza wykonawcza niepodzielnie spoczywa a w r kach króla. 
 

3. Autorzy dokumentu dokonali podzia u w adzy zgodnie z ideami 

o wieceniowymi. 

 

4. Podczas obrad ka dego sejmu pos owie mieli mo liwo  wprowadzania 

zmian do konstytucji. 

 

 

Zadanie 22.  (2 pkt) 

Na podstawie mapy wykonaj polecenia. 
 

 

Na podstawie: Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Rzeczpospolita szlachecka, Warszawa – Wroc aw 2003, s. 205. 

 

A. Na mapie strza kami zaznaczono ruchy wojsk oraz walki stoczone podczas 

powstania. Podaj nazw  tego powstania. 
 

…................................................................................................................................................... 

 

B. Podaj nazw  wydarzenia, w wyniku którego Rzeczpospolita otrzyma a taki kszta t 

terytorialny. 
 

…................................................................................................................................................... 
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Zadanie 23. (3 pkt)  
Na podstawie ilustracji i w asnej wiedzy wykonaj polecenie. 

 

 

A  B 

 

 

 

C  D 

[w:] H. Faryna-Paszkiewicz, M. Omilanowska, R. Pasieczny, Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 

2003, s. 312, 316, 517, 526. 

 

Uzupe nij zdania (1–3), wpisuj c w wolne miejsca odpowiednie litery (A–D), którymi 

oznaczono budowle. 

 

1. Liter  ..… oznaczono budowl  z okresu wczesnopiastowskiego. 

2. Liter  ..… oznaczono budowl  ufundowan  dla jezuitów przez Zygmunta III Waz . 

3. Liter  ..… oznaczono budowl  wzniesion  po kongresie wiede skim. 
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Zadanie 24. (3 pkt)  
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

Obóz cesarski w Berlinie, 21 listopada 1806 r. 

§ 2. Wszelki handel i wszelka korespondencja z wyspami brytyjskimi s  wzbronione […]. 

§ 5. Handel towarami angielskimi jest zakazany i wszelki towar nale cy do Anglii albo 

pochodz cy z jej fabryk i jej kolonii jest uznany jako podlegaj cy zaj ciu. […] 

[w:] ród a i materia y do nauczania historii, pod red. S. Sierpowskiego, Warszawa 1998, s. 152. 

 

A. Podaj termin, jakim okre lamy polityk  opisan  w tek cie. 

 

…................................................................................................................................................... 

 

B. Zidentyfikuj w adc , który podj  decyzj  opisan  w tek cie. 

 

…................................................................................................................................................... 

 

C. Wyja nij, czy ta polityka osi gn a swój cel. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 25. (2 pkt) 
Spo ród zda  dotycz cych kongresu wiede skiego wybierz tylko zdania prawdziwe. 

Wpisz obok tych zda  s owo prawda. 

 

1. Celem obrad kongresu wiede skiego by o uporz dkowanie granic 

w Europie po zmianach dokonanych w okresie rewolucji francuskiej 

i podczas wojen napoleo skich. 

 

2. Zmiany wprowadzone na kongresie wiede skim gwarantowa y Austrii 

i Prusom dominacj  polityczn  w Europie. 

 

3. Podstaw  porz dku politycznego w ponapoleo skiej Europie by a 

zasada g osz ca nienaruszalno  praw dynastii panuj cych przed  

1789 r. 

 

4. Na kongresie wiede skim podj to decyzj  o utrzymaniu Ksi stwa 

Warszawskiego po czonego uni  personaln  z Rosj . 
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Zadanie 26. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia. 

 

Ksi , [...] minister skarbu Królestwa Polskiego; [...] zlikwidowa  deficyt bud etowy 

poprzez bezwzgl dne egzekwowanie zaleg ych i bie cych podatków, rozbudow  systemu 

podatków konsumpcyjnych [...], za co by  atakowany przez w a cicieli ziemskich. D y  do 

zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju przemys u krajowego i handlu 

zagranicznego poprzez zawieranie korzystnych traktatów celnych z pa stwami s siednimi 

[...]. Rzecznik protekcjonizmu, równocze nie by  zwolennikiem zwi zku politycznego 

i gospodarczego Królestwa Polskiego z Rosj ; s dzi , i  podniesienie zamo no ci Królestwa 

doprowadzi je do wzgl dnej samodzielno ci i e pa stwo powinno by  inspiratorem 

wszystkich wielkich przedsi wzi  gospodarczych, zw aszcza industrializacji kraju. 

[w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, T. I, Warszawa 1981, s. 427. 

 

A. Podkre l poprawne zako czenie zdania. 

 

W tek cie zosta y opisane dzia ania 

1. Adama Jerzego Czartoryskiego. 

2. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. 

3. Bonawentury Niemojowskiego. 

4. Stanis awa Staszica. 

 

B. Rozstrzygnij, które z podanych zda  jest fa szywe, wpisuj c obok tego zdania s owo 

fa sz. 

 

1. Polityk, którego dzia ania opisano w tek cie, popiera  budow  zak adów 

przemys owych w Królestwie Polskim. 

 

2. Polityk, którego dzia ania opisano w tek cie, wprowadzi  ulgi podatkowe 

dla w a cicieli ziemskich w Królestwie Polskim. 

 

3. Polityk, którego dzia ania opisano w tek cie, by  rzecznikiem polityki maj cej 

na celu ochron  produkcji krajowej przed konkurencj  innych pa stw. 

 

 

 

Zadanie 27. (4 pkt)  
Przyporz dkuj wynalazcom i odkrywcom w a ciwe osi gni cia. Odpowiedzi wybierz 

spo ród podanych. 

 

teoria ewolucji, zdobycie Bieguna Po udniowego,  telefon, 

szczepionka przeciw w ciekli nie,  arówka 

 

1. Ludwik Pasteur  …………………………………………………………………. 

2. Tomasz A. Edison …………………………………………………………………. 

3. Karol Darwin  …………………………………………………………………. 

4. Graham Bell   …………………………………………………………………. 
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Zadanie 28. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

Pod Solferino znalaz  si  przypadkiem przyby y tu w celu zawarcia z Napoleonem III 

uk adu handlowego finansista szwajcarski, Jan Henryk Dunant. Okropny wygl d 

pobojowiska, rannych, cierpi cych i umieraj cych z braku szybkiej pomocy sanitarnej 

natchn  go my l  za o enia mi dzynarodowej organizacji pomocy rannym o nierzom. 

Pomys  ten zosta  zrealizowany ostatecznie w 1863 r. […] 

[w:] M. ywczy ski, Historia powszechna 1789–1870, Warszawa 2008, s. 450. 

 

1. Podkre l poprawne zako czenie zdania. 
 

Bitwa, której skutki opisano w tek cie, mia a miejsce podczas 

1. rewolucji lipcowej we Francji. 

2. Wiosny Ludów. 

3. wojny Austrii z Piemontem. 

4. wojny francusko-pruskiej. 

 

2. Podaj nazw  mi dzynarodowej organizacji, o której mowa w tek cie. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 29. (2 pkt)  
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

Aleksander wi tochowski, Wskazania polityczne [fragmenty] 

Ka dy naród, który nie zamiera, lecz yje i post puje, musi by  zaborczym, je li nie 

or nie to cywilizacyjnie. Dalecy jeste my od zamiaru apoteozy naszego losu, winni my 

jednak wskaza  pomy ln  stron  jego przeznacze . Mianowicie otworzy  on przed nami 

szerokie pole podbojów przemys owo-handlowych. Nie oczekujmy niczego od przewrotów 

politycznych, wojen, traktatów, przemiennych ask obcych, lecz zawierzmy tylko w asnej 

ywotno ci. Zajmujmy wszystkie stanowiska opró nione, wciskajmy si  we wszystkie 

szczeliny, puszczajmy korzenie wsz dzie, gdzie grunt podatny ku temu si  znajdzie. 

[w:] Wiek XIX w ród ach. Wybór tekstów ród owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, 

studentów i uczniów, oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 2001, s. 388. 

 

A. Podkre l poprawne zako czenie zdania. 
 

Zaprezentowane w tek cie pogl dy s  charakterystyczne dla 

1. o wiecenia. 

2. romantyzmu. 

3. pozytywizmu. 

4. M odej Polski. 

 

B. Wyja nij my l zawart  w przytoczonym fragmencie. 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 30. (2 pkt) 

Spo ród wymienionych wydarze  z XIX wieku wybierz chronologicznie pierwsze 

i oznacz je liter  A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je liter  B. 

 

Proklamowanie Cesarstwa Niemieckiego  

Otwarcie Kana u Sueskiego  

Og oszenie encykliki Rerum novarum  

St umienie powstania dekabrystów w Rosji  

Wybuch rewolucji lipcowej we Francji  

Zako czenie wojny secesyjnej  

 

Zadanie 31. (2 pkt)  
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

Odezwa do Polaków g ównodowodz cego armii rosyjskiej, wielkiego ksi cia Miko aja 

Miko ajewicza Romanowa z 14 sierpnia 1914 r. [fragment] 

 

Polacy! 

Wybi a godzina, w której marzenie wi te ojców waszych i dziadów mo e si  

urzeczywistni . Pó tora wieku temu ywe cia o Polski poszarpane zosta o na kawa ki, lecz 

dusza jej nie umar a. y a ona nadziej , i  nadejdzie godzina zmartwychwstania narodu 

polskiego i pogodzenia si  braterskiego z Wielk  Rosj . 

Wojska rosyjskie nios  wam b og  wie  tego pogodzenia. Niech znikn  granice, 

które rozdzieli y na kawa ki naród Polski! Niech z czy si  on w jedn  ca o  pod ber em 

cesarza rosyjskiego! Pod ber em tym odrodzi si  Polska, wolna pod wzgl dem swej wiary, 

j zyka i samorz du. […] 

[w:] D. Matelski, Grabie  i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowo ytnych do wspó czesnych, t. II, 

Kraków 2006, s. 702. 

 

A. Czy w odezwie zaborca rosyjski obiecywa  Polakom powo anie suwerennego pa stwa 

polskiego? Uzasadnij swoje stanowisko. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

B. Wyja nij cel wydania odezwy. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 32. (1 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego i wiedzy w asnej wykonaj polecenie. 
 

Or dzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych 

Ameryki z 8 stycznia 1918 r. [fragment] 

 

13. Nale y stworzy  niezawis e pa stwo polskie, które winno obejmowa  terytoria 

zamieszkane przez ludno  niezaprzeczalnie polsk , któremu nale y zapewni  swobodny 

i bezpieczny dost p do morza i którego niezawis o  polityczn  i gospodarcz  oraz 

integralno  terytorialn  nale y zagwarantowa  paktem mi dzynarodowym. 

[w:] Wiek XX w ród ach. Wybór tekstów ród owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, 

studentów i uczniów, oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 2001, s. 44. 

 

Czy dokument zawiera propozycj  powrotu Rzeczypospolitej do granic 

przedrozbiorowych? Odpowied  uzasadnij. 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 33. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenie. 

 

Odmienna struktura ekonomiczno-spo eczna oraz ró ne tradycje walki 

narodowowyzwole czej pozostawi y po sobie g bokie lady w psychice spo ecze stwa 

polskiego w trzech zaborach. Ze stosunkowo spokojn  i w ramach swoistej praworz dno ci 

pruskiej utrzyman  ewolucj  spo eczno-ekonomiczn , narodow  i polityczn  w Pozna skiem 

kontrastowa y burzliwo  i dynamika wydarze  w by ym zaborze rosyjskim. [...] 

Nie bez znaczenia by y te  antagonizmy na osi Pozna  – Kraków i Warszawa – 

Kraków na tle aspiracji do duchowego i kulturalnego przewodnictwa w Polsce, wynikaj ce 

z tradycji kulturalnych i naukowych Galicji. 

[w:] H. Zieli ski, Historia Polski 1914–1939, Wroc aw 1985, s. 77–78. 

 

Wymie  dwa problemy zwi zane z odbudow  pa stwa polskiego po odzyskaniu 

niepodleg o ci, na które zwraca uwag  autor tekstu. 

 

 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 34. (2 pkt) 
Na podstawie tabeli wykonaj polecenie. 

 

Wyposa enie budynków miejskich w Polsce w latach 30. XX w. 

 

Województwa 

Procent 

budynków 

murowa-

nych 

Procent budynków zaopatrzonych w 

kanalizacj  wodoci gi elektryczno  gaz 

zachodnie 
X 91,4 61,4 72,3 64,9 37,7 

Y 90,6 24,3 37,8 35,8 27,0 

centralne 
X 60,4 16,6 23,8 58,1 9,2 

Y 35,2 0,9 1,1 34,6 – 

po udniowe 
X 53,3 27,8 25,2 39,2 10,2 

Y 28,8 4,0 2,8 16,4 0,7 

wschodnie 
X 20,5 4,5 5,4 47,4 0,3 

Y 10,7 0,7 2,2 31,4 – 

X – miasta powy ej 20 tys. mieszka ców; Y – miasta poni ej 20 tys. mieszka ców; – brak danych 

Na podstawie: Polska w rozwoju dziejowym, pod red. S. Arnolda, Warszawa 1966, s. 251. 

 

Spo ród podanych zda  wybierz tylko zdania prawdziwe. Wpisz obok tych zda  s owo 

prawda. 

 

1. W miastach w województwach po udniowych i wschodnich by o 

wi cej budynków zaopatrzonych w elektryczno  ni  w wodoci gi. 

 

2. W miastach licz cych powy ej 20 tys. mieszka ców najmniejsze 

dysproporcje w odsetku murowanych budynków wyst powa y 

mi dzy województwami zachodnimi a po udniowymi. 

 

3. W miastach licz cych powy ej 20 tys. mieszka ców 

w województwach zachodnich i centralnych by o mniej budynków 

zaopatrzonych w wodoci gi ni  w kanalizacj . 

 

4. Z tabeli wynika, e najlepsze wyposa enie budynków miejskich 

w kanalizacj , wodoci gi, elektryczno  i gaz by o w 

województwach zachodnich. 
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Zadanie 35. (2 pkt) 

Na podstawie tekstu wykonaj polecenia. 

 

Polityk niemiecki Herman Rauschning o koncepcjach politycznych Trzeciej Rzeszy 

 

Dwie koncepcje polityczne mog  zas ugiwa  w Trzeciej Rzeszy na szczególn  uwag . 

[…] Jedna z tych koncepcji dotyczy ustroju wielkoprzestrzennego, si gaj cego a  po basen 

Dunaju, Turcj , Ma  Azj , Indie. Drug  oznaczy  mo na g ówn  lini  polityczn  Flisynga 

(Vlissingen – w Holandii) – W adywostok. Obie koncepcje le  na szlaku prowadz cym 

do surowców, do strategicznych i gospodarczych punktów kluczowych hegemoni, b d  te  

imperium wielkoprzestrzennego. 

[w:] M. Turlejska, Rok przed kl sk : 1 wrze nia 1938–1 wrze nia 1939, Warszawa 1969, s. 120. 

 

A. Wyja nij, jaki by  cel obu koncepcji politycznych Trzeciej Rzeszy. 

 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

B. Wyja nij, czym ró ni y si  te koncepcje. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 36. (2 pkt) 

Spo ród wymienionych wydarze  z dwudziestolecia mi dzywojennego wybierz 

chronologicznie pierwsze i oznacz je liter  A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz 

je liter  B.  

 

Konferencja w Locarno  

Wcielenie Austrii do III Rzeszy (tzw. Anschluss)  

Podpisanie traktatu pokojowego w Rydze  

Podpisanie paktu Ribbentrop-Mo otow  

Obj cie przez Hitlera funkcji kanclerza Rzeszy  

Utworzenie Ligi Narodów  
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Zadanie 37. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia. 
 

O militarnym powodzeniu III powstania [ l skiego] ju  na pocz tku przes dzi a 

doskonale przygotowana operacja dywersyjna „Mosty”, czyli wysadzenie przepraw 

na rzekach, aby odci  Niemców na l sku od zaopatrzenia z g bi Rzeszy. W grupie 

Konrada Wawelberga, która przeprowadzi a t  akcj , ponad po owa ludzi to nie- l zacy, 

w ród nich, np. Stefan Baczy ski, ojciec Kamila. To by  majstersztyk, który w czasie 

II wojny wiatowej dowództwo Armii Krajowej wykorzysta o przy planowaniu akcji 

„Wachlarz”. Z kolei do wiadczenia III powstania l skiego, walki w terenie silnie 

zurbanizowanym, pos u y y dowództwu AK przy planowaniu powstania warszawskiego. 

Genera  Stanis aw Rostworowski, który w III powstaniu by  szefem wydzia u operacyjnego, 

te do wiadczenia wykorzysta  przy planowaniu akcji „Burza”. 

[w:] „Gazeta Wyborcza”, 29.04.2009. 

 

A. Podkre l poprawne zako czenie zdania. 

 

W tek cie wymieniono dwa powstania, które mia y miejsce w 

1. 1918 r. i 1944 r. 

2. 1921 r. i 1944 r. 

3. 1919 r. i 1945 r. 

4. 1920 r. i 1945 r. 

 

B. Podaj, kiedy podczas II wojny wiatowej wykorzystano do wiadczenia uczestników 

walk na l sku. Wymie  dwa przyk ady. 
 

 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Zadanie 38. (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu rozkazu Naczelnego Wodza gen. Kazimierza Sosnkowskiego 

do o nierzy i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Nasza my l wzruszona biegnie na front w oski, gdzie 2. Korpus okry  imi  Polski 

s aw  nieprzemijaj c  i doda  wietnych blasków dziejom or a polskiego. o nierze polscy, 

gdziekolwiek jeste cie, uczcijcie chwil  milczenia pami  poleg ych w tej wielkiej bitwie, 

a na cze  ywych wznie cie trzykrotny okrzyk – niech yj .  

[w:] B. Mi kiewicz, Wojsko polskie w XX wieku. Zwyci stwa i niepowodzenia bohaterskiego o nierza polskiego, 

Pozna  2006, s. 115. 

 

A. Podaj miejsce bitwy stoczonej w maju 1944 roku, o której mowa w rozkazie. 
 

…................................................................................................................................................... 

 

B. Podaj nazwisko dowódcy 2. Korpusu Polskiego.  
 

…................................................................................................................................................... 
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Zadanie 39. (5 pkt) 

Na podstawie tekstów wykonaj polecenia. 

 

Tekst 1. 

Podobnie jak Po udnie Stanów Zjednoczonych po roku 1900 pozosta o daleko w tyle 

za reszt  kraju, tak w tyle pozostaje pewna cz  Europy: po udniowo-zachodnia i zachodnia 

Francja, po udniowe W ochy, [...] pa stwa obozu socjalistycznego [...]. S owem, stale istniej  

dwie Europy. W 1929 roku pewien dziennikarz nazwa  je Europ  konnego wozu i Europ  

koni mechanicznych. We my pierwszy z brzegu symbol. Na podkrakowskiej drodze cz ciej 

ni  samochody mo emy zobaczy  wozy i stada g si p dzone przez pasterki, zupe nie jak 

w XV wieku. Ale tu  obok, nieoczekiwanie, zobaczymy imponuj ce zabudowania Nowej 

Huty [...]. 

[w:] F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006, s. 406–407. 

 

Tekst 2.  

Syntetycznie uj  ów proces m ody ekonomista francuski [Francis Delaisi], który 

dokona  podzia u kontynentu na „Europ  A”, wysoko uprzemys owion  i skupiaj c  oko o 

jednej trzeciej wiatowej produkcji, oraz „Europ  B” o charakterze typowo rolniczym, której 

udzia  w produkcji wiatowej by  czterokrotnie mniejszy. Linia podzia u przebiega a 

od Gda ska po Triest. 

[w:] M. Dobroczy ski, J. Stefanowicz, To samo  Europy, Warszawa 1979, s. 83–84. 

 

A. Podkre l rok, po którym najwcze niej móg  powsta  Tekst 1. 

 

1929 r.,   1938 r.,   1944 r.,   1955 r. 

 

B. Podaj dwa argumenty na potwierdzenie swojego wyboru. 

 

 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

C. Wska  podobie stwo i ró nic , jakie dostrzegasz w pogl dach autorów obu tekstów. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 40. (1 pkt) 
Na podstawie róde  i wiedzy w asnej wykonaj polecenie. 

 

ród o 1. 

 
 

ród o 2. 

 [Obiekt], zaprojektowany przez radziecki zespó  architektów i in ynierów [...], uko czono 

w lipcu 1955 r. [...] Utrzymany zosta  w obowi zuj cym wówczas „stylu”. Na znak tradycji 

narodowych otrzyma  zwie czenia na wzór Sukiennic krakowskich. 

[w:] T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wroc aw 1990, s. 558. 

 

Podaj nazw  stylu w architekturze, do którego odnosz  si  oba ród a. 
 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 41. (2 pkt) 
A. Wyja nij termin Jesie  Ludów, którym okre la si  wydarzenia z 1989 r. 

 

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

B. Podaj termin przyj ty dla okre lenia wydarze  z XIX wieku, do którego odwo uje 

si  nazwa Jesie  Ludów. 

 

…................................................................................................................................................... 
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Zadanie 42. (4 pkt) 

Na podstawie fragmentów biografii rozpoznaj polityków drugiej po owy XX wieku. 

Odpowiedzi wybierz spo ród podanych i wpisz do tabeli w a ciwe nazwiska. 

 

1. Bronis aw Geremek 

Jacek Kuro  

Tadeusz Mazowiecki 

Jan Nowak-Jeziora ski 

 

2. Bill Clinton 

Harry Truman 

John F. Kennedy 

Ronald Reagan 

 

3. Konrad Adenauer 

Willy Brandt 

Helmut Kohl 

Wilhelm Pieck 

 

4. Leonid Bre niew 

Nikita Chruszczow 

Michai  Gorbaczow 

Borys Jelcyn 

 

1. By  historykiem-mediewist  i politykiem, ministrem spraw 

zagranicznych, który doprowadzi  do w czenia Polski w struktury 

NATO, pos em do Parlamentu Europejskiego. Jeden z ekspertów 

i doradców NSZZ Solidarno . Uczestniczy  w obradach 

Okr g ego Sto u. 

 

2. By  aktorem, gubernatorem Kalifornii i prezydentem Stanów 

Zjednoczonych. Wspiera  ruchy antykomunistyczne. Udzieli  

równie  znacznej pomocy „Solidarno ci”, wspieraj c d enia 

Polaków do wolno ci. Narzuci  tempo wy cigu zbroje . Wielu 

historyków uwa a, e przyczyni  si  do upadku ZSRR. 

 

3. By  dzia aczem partii socjaldemokratycznej, burmistrzem Berlina 

Zachodniego, kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. 

Doprowadzi  do normalizacji stosunków RFN z ZSRR i Polsk . 

Podczas wizyty w Warszawie odda  ho d ofiarom getta. Laureat 

Pokojowej Nagrody Nobla. 

 

4. By  I sekretarzem KC Komunistycznej Partii Zwi zku 

Radzieckiego i premierem ZSRR. Na XX Zje dzie KPZR wyst pi  

z referatem O kulcie jednostki i jego nast pstwach. W polityce 

zagranicznej podj  prób  umieszczenia na Kubie wyrzutni 

rakietowych zdolnych do ataku atomowego na Ameryk  Pó nocn . 
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BRUDNOPIS 
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