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Wpisuje zdaj!cy przed rozpocz"ciem pracy 

            

PESEL ZDAJ#CEGO 

 

Miejsce na nalepk"  
z kodem szko$y 

  

 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY 
Z HISTORII 

 
Arkusz I 

Czas pracy 120 minut 

Instrukcja dla zdaj!cego 
 

1. Prosz" sprawdzi%, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 32 strony. Ewentualny brak nale&y zg$osi% 
przewodnicz!cemu zespo$u nadzoruj!cego egzamin. 

2. Prosz" uwa&nie czyta% wszystkie polecenia. 

3. Odpowiedzi trzeba zapisa% czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy ka&dym zadaniu. 

4. Prosz" pisa% tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisa% o$ówkiem. 

5. Nie wolno u&ywa% korektora. 

6. B$"dne zapisy trzeba wyra'nie przekre(li%. 
7. Obok ka&dego zdania podana jest maksymalna liczba punktów, któr! mo&na uzyska% za jego po-

prawne rozwi!zanie. 

 

 

)yczymy powodzenia!

 

Wpisuje egzaminator / nauczyciel sprawdzaj!cy prac"  

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Maksymalna 

liczba punktów 
4 2 1 3 4 4 4 3 2 2 3 2 1 3 4 2 4 4 4 1 

Uzyskana 

liczba  

punktów 

                    

 

Nr zadania 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. SUMA
Maksymalna 

liczba punktów 
1 3 4 2 1 4 3 2 4 2 3 3 5 2 4 100 

Uzyskana 

liczba  

punktów 
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Zadanie 1. (4 pkt) 
Podaj nazwy staro#ytnych miast, których plany zamieszczono poni#ej. Nazwy tych miast 
wpisz w miejsca wykropkowane. 
 

          
 

 A. .......................  B. ......................... 
 

 

 

 
 

 C. .......................... D. ........................... 
 

 
!ród"o: L. Piotrowicz, Atlas do historii staro#ytnej, Warszawa, 1980, s. 3; Atlas historyczny $wiata, Warszawa 1974, s. 16, 25, 32 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Strona 3 z 32 

Zadanie 2. (2 pkt) 
Poni#ej zamieszczono wspó$czesny egipski banknot. Odpowiedz, do których kr"gów kulturo-
wych odwo$uje si" ikonografia tego banknotu. Odpowiedzi (dla strony A i strony B banknotu) 
wpisz w miejsca wykropkowane. 
 
Strona A 
 

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

 

Strona B 
 

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

 

FALSYFIKAT 

FALSYFIKAT 
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Zadanie 3. (1 pkt) 
Podkre%l w$a%ciwy tytu$ do poni#szej mapy. 
 

 
!ród"o: J. M. Roberts, Ilustrowana historia $wiata, t. I, %ód& 1986, s. 258 

 

A. Imperium Arabów w VIII w. n. e. 

B. Pa*stwo Justyniana Wielkiego 

C. Imperium perskie w po$owie VI w. p. n. e. 

D. Imperium Aleksandra Macedo*skiego w roku jego (mieci 

 

 

Zadanie 4. (3 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s! prawdziwe, czy fa$szywe. W tabeli w kolejnych ru-
brykach (A, B, C) dopisz obok podanych informacji: prawda lub fa$sz. 
 

A. Bogowie staro#ytnych Greków przedstawiani byli w postaci antropomorficznej.  

B. W republika'skim Rzymie konsul mia" pe"ni( w"adzy i sprawowa" j) do#ywotnio.  

C. Grecy dostosowali alfabet fenicki do swojego j(zyka i znale&li sposób notowania 
samog"osek, które nie istnia"y w pi$mie Fenicjan. 
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Zadanie 5. (4 pkt) 
Gracje - rzymskie boginie wdzi"ku i rado%ci � by$y wielokrotnie przedstawiane w sztuce euro-
pejskiej. Zamieszczonym poni#ej dzie$om, przedstawiaj!cym Gracje, przyporz!dkuj w$a%ciwe 
podpisy, umieszczaj!c pod reprodukcjami cyfry. 
 

      
 

A. ......................... B. ........................ 
 

      
 

C. .................. D. ..................... 
!ród"o: K. Clark, Akt - studium idealnej formy, Warszawa 1998, s. 27, s. 84, s. 89, s. 127 

 

1. Trzy Gracje, sztuka grecko-rzymska, I w. n. e. 

2. Trzy Gracje, manuskrypt, XII w. 

3. Trzy Gracje, Sandro Botticelli (1445-1510) 

4. Trzy Gracje, Peter Paul Rubens (1557-1640) 

5. Trzy Gracje, Pablo Picasso (1881-1973) 
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Zadanie 6. (4 pkt) 
Poni#ej zamieszczono teksty z dwóch dzie$ typu encyklopedycznego. Jeden z zamieszczonych 
tekstów pochodzi z XIII w., drugi z XVIII w. 

Podpisz te teksty, u#ywaj!c oznacze& XIII w., XVIII w. i przedstaw w obu przypadkach argu-
mentacj" dla Twojego wyboru. 
 

Tekst 1. 
PIES z wielu cnót swoich godny uwagi, niech te# do mego przyjdzie Zwierzy'ca. A #eby in-

nych nie straszy" zwierz)t, zwyczajnym �nie rusz� terminem, uspokajam go. Najwi(ksi s) w Bryta-

nii, w (...) krainie Egyptu, w Kalifornii w Nowym *wiecie. Najmniejsze s) z Malty [wyspy] (...); tej-

#e szczup"o$ci s) i Bono'skie. S) psów niezliczone [gatunki] i cnoty; w Indyi s) bardzo z"e i okrut-

ne, z tej racji, #e si( z matek rodz) z tygrysami [stosunek] maj)cych, a na to umy$lnie do drzewa 

przywi)zanych (...). 

 

A. Tekst 1. pochodzi z .......... 
 

B. Przedstaw swoj! argumentacj". 
 

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

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

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

Tekst 2. 

Jak ju# mówili$my w rozdziale o elementach, ziemia jest otoczona wielkim morzem. Wiedz-

cie te#, #e morze to zowie si( Oceanem i wychodz) z niego niby odnogi wszystkie inne morza roz-

dzielaj)ce ziemi(. To z mórz, które rozci)ga si( od Hiszpanii do Italii i Grecji jest wi(ksze ni# inne  

i dlatego nosi nazw( wielkiego Morza *ródziemnego. Wdziera si( ono daleko na wschód w g")b 

l)dów i rozdziela je na trzy cz($ci. Oto wyja$nienie: owe trzy cz($ci to Azja, Afryka i Europa. Nie s) 

one jednakowej wielko$ci, gdy# Azja zajmuje po"ow( wszystkich l)dów, pocz)wszy od uj$cia Nilu 

(...) a# do Oceanu i raju ziemskiego. (...) 

 

C. Tekst 2. pochodzi z .......... 
 

D. Przedstaw swoj! argumentacj". 
................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................. 
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Zadanie 7. (4 pkt) 
Poni#ej zamieszczono cztery mapy Polski z okresu piastowskiego (X-XIV w.), przedstawiaj!ce 
przybli#one jej granice. Przyporz!dkuj tym mapom w$a%ciwe tytu$y, umieszczaj!c odpowied-
nie cyfry w wykropkowanych miejscach. 
 

   
 

 A. ............................... B. ......................... 
 
 

   
 

 C. ....................... D. ...................... 
 

!ród"o: Kultura Polski $redniowieczne (...), red. J. Dowiat, Warszawa 1985, s. 481-486 
 

1. Pa*stwo Polan w roku przyj"cia chrze(cija*stwa 

2. Polska w roku zjazdu gnie'nie*skiego 

3. Polska (i ziemie od niej zale&ne) pod koniec panowania Boles$awa Krzywoustego 

4. Polska w roku koronacji Wac$awa II Czeskiego na króla Polski 

5. Polska w ostatnim roku panowania Kazimierza Wielkiego 
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Zadanie 8. (3 pkt) 
Przeczytaj zamieszczone poni#ej fragmenty biogramów dwóch #on ksi"cia polskiego W$ady-
s$awa Hermana (1079-1102). Pos$uguj!c si" informacjami zawartymi w obu tekstach odpo-
wiedz, czy dzia$ania W$adys$awa Hermana w zakresie polityki zagranicznej by$y kontynuacj! 
linii politycznej Boles$awa 'mia$ego. Przedstaw swoj! argumentacj". 
 

Tekst 1. 
Judyta (ok. 1056/58-1085), #ona W"adys"awa Hermana. By"a córk) Wratys"awa II, ksi(cia i króla 

czeskiego (...). Judyta wysz"a za W"adys"awa Hermana przypuszczalnie dopiero po wygnaniu Bole-

s"aw *mia"ego, a wi(c w roku 1079/1080. Ma"#e'stwo to by"o przypiecz(towaniem przymierza pol-

sko-czeskiego i nagrod) za pomoc, jakiej udzieli" Wratys"aw juniorowi polskiemu [W"adys"awowi 

Hermanowi] w czasie jego buntu przeciwko monarsze. (...) Urodzi"a [w] 1085 r. jedynego syna, 

Boles"awa Krzywoustego. (...) !ród"a wspó"czesne (Gall) nie daj) jej przydomka regina - królowa 

(...); tytu" taki jest zupe"nie usprawiedliwiony, jako, #e jej ojciec Wratys"aw II uzyska" od cesarza 

Henryka IV (1085) tytu" królewski. (...) 

[w:] Polski S"ownik Biograficzny, t. XI, Kraków 1964-1965, s. 316 (K. Maleczy'ski) 
 

Tekst 2. 
Judyta Maria, (ur. 1047), druga #ona W"adys"awa Hermana. By"a córk) cesarza Henryka III (...). 

*lub jej z W"adys"awem Hermanem ksi(ciem polskim k"adzie si( powszechnie na rok 1088 (...). 

Zwi)zek ten, zainicjowany ze strony niemieckiej, mia" na celu os"abienie rosn)cej pot(gi Wratys"a-

wa II czeskiego. Utrzymywa"a te# Judyta stosunki ze swym cesarskim bratem Henrykiem IV (...). 

Wywiera"a du#y wp"yw na s"abego Hermana i zmusi"a go do odes"ania najstarszego syna Zbignie-

wa, celem usuni(cia go z Polski, na nauk( do klasztoru, przypuszczalnie w Kwedlinburgu. Polski 

kronikarz Gall wyra#a si( o niej bardzo niepochlebnie; zarzuca jej bli#ej nieokre$lone zwi)zki  

z palatynem Sieciechem i zamachy na #ycie obu pasierbów. (...) 

[w:] Polski S"ownik Biograficzny, t. XI, op. cit., s. 316-317 (K. Maleczy'ski) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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Zadanie 9. (2 pkt) 
Przeczytaj fragmenty tekstu Henryka Samsonowicza i odpowiedz na dwa pytania (A, B). 
 

Wydaje si(, #e pierwsza po"owa XIII w. by"a dla Mazowsza pomy$lna. Rozwój gospodarczy 

dzielnicy wi)za"bym z funkcjonowaniem drogi ruskiej biegn)cej od W"odzimierza przez Wo"y', 

Drohiczyn, wzd"u# Bugu i Wis"y do P"ocka i dalej na Pomorze. By"a to, funkcjonuj)ca od X w. 

 i interesuj)ca w"adców ruskich, droga stanowi)ca uzupe"nienie g"ównej osi dro#nej pa'stwa ki-

jowskiego. Po")czenie stepów nadczarnomorskich z rejonami nadba"tyckimi stwarza"o korzystn) 

koniunktur(, na fali, której widzia"bym i rozwój w XII-XIII w. P"ocka (...). W drugiej po"owie XIII 

stulecia nast(puj) trzy bardzo istotne zmiany wywo"ane upadkiem Rusi, budow) pa'stwa krzy#ac-

kiego wraz z rozwojem Hanzy ba"tyckiej oraz permanentnymi niszcz)cymi najazdami litewskimi. 

(...)  

Skutki wojny trzynastoletniej przyspieszy"y zachodz)ce zmiany (...) P"ock, Rawa, Sochaczew  

w coraz wi(kszym stopniu uczestniczy"y w nowej korzystnej koniunkturze ogólnopolskiej zwi)zanej  

z zapotrzebowaniem krajów zachodnich na produkty rolne i hodowlane. (...) Poczynaj)c od schy"ku 

XV stulecia a# po lata trzydzieste XVI w., Mazowsze prze#ywa"o okres korzystnej koniunktury (...). 

Sta"o si( bowiem uczestnikiem wielkiego, rosn)cego w geometrycznym post(pie eksportu zbo#a, 

uczestniczy"o w sp"awie drewna i stanowi"o znakomity punkt do prowadzenia interesów gospodar-

czych miedzy Koron), Litw) i ziemiami nadba"tyckimi. 

H. Samsonowicz, Piastowskie Mazowsze a Królestwo Polskie w XIII-XV w., s. 118-120  
[w:] Piastowie w dziejach Polski, red. R. Heck, Wroc"aw 1975 

 

A. Wska# czynnik, który w pierwszej po$owie XIII stulecia mia$ decyduj!cy wp$yw na sytu-
acj" ekonomiczn! Mazowsza. 

1. Ekspansja pa*stwa krzy&ackiego 

2. Skutki najazdu Tatarów na Ru( Kijowsk! 
3. Rozwój Hanzy ba$tyckiej 

4. Kontakty handlowe z Rusi! 
 

B. Podaj nast"pstwo wojny trzynastoletniej, które mia$o decyduj!cy wp$yw na rozwój gospo-
darczy Mazowsza u schy$ku XV w. i w pocz!tkach XVI stulecia. 

 

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

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

 

Zadanie 10. (2 pkt) 
W%ród wymienionych wydarze& wska# to, które przypada na XIV w. i to, które przypada na 
XVI w. W tabeli obok wydarzenia z XIV w. umie%( liter" A, obok wydarzenia z XVI w. � B. 
 

1. Upadek Konstantynopola   
2. Sobór w Konstancji  
3. Bitwa pod Warn)  
4. Wyst)pienia Marcina Lutra  
5. Za"o#enie Akademii Krakowskiej  
6. Bitwa pod Grunwaldem  
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Zadanie 11. (3 pkt) 
W tabeli zamieszczono w porz!dku chronologicznym fragmenty trzech unii polsko � litew-
skich. Podaj nazwy tych unii (od miejsc ich zawarcia) lub ich daty (roczne). Wpisz te informa-
cje w odpowiednich rubrykach tabeli (A, B, C) obok cytowanych tekstów. 
 

Fragment unii 
 

Miejsce zawarcia 

unii lub data (roczna) 

jej zawarcia 
A. (...) wówczas pan Jagie""o ze wszystkimi swoimi bra+mi dot)d nie 

ochrzczonymi, krewnymi, szlacht), poddanymi wielkimi i ma"ymi, #yj)cymi 
w jego ziemiach, wiar( katolick) $wi(tego Ko$cio"a rzymskiego przyj)+ 
pragnie, zamierza i po#)da. (...) W ko'cu tak#e wymieniony Jagie""o ksi)#( 
przyrzek" ziemie swoje Litwy i Rusi do Korony Królestwa Polskiego przy-
")czy+ (...). 

 

B. (...) nadto my Aleksander inaczej Witold za zgod) najja$niejszego ksi(cia 
pana, króla polskiego W"adys"awa, naszego najdro#szego brata wybiera-
my do herbów i gode" szlacheckich Królestwa Polskiego podanych poni#ej 
panów z naszych ziem litewskich. Wymienieni szlachcice Królestwa Pol-
skiego razem ze wszystkim, którzy wywodz) swe pochodzenie z ich potom-
stwa, przyj(li ich do zwi)zków braterskich i pokrewie'stwa (...). 

 

C. (...) I# ju# Korona i Wielkie Ksi(stwo Litewskie jest jedno nierozdzielne 
 i nieró#ne cia"o, a tak#e nieró#na, ale jedna spólna Rzeczpospolita, która 
z dwu pa'stw i narodów w jeden lud si( znios"a i spoi"a. (...) 

 

 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Przeczytaj dwa teksty zamieszczone poni#ej opisuj!ce spo$ecze&stwo feudalne. Nast"pnie 
uzupe$nij zdania podane poni#ej (A, B). 
 

Tekst 1. 
W spo"ecze'stwie feudalnym charakterystyczn) wi(zi) ludzk) by"a zale#no$+ podw"adne-

go od bliskiego [bezpo$redniego] zwierzchnika. Ze wzgl(du na szczebel tak stworzone wi(zy, jak  
w niesko'czono$+ rozga"(ziaj)ce si( "a'cuchy, ")czy"y najmniejszych z najwi(kszymi. Ziemia w"a-
$nie dlatego wydawa"a si( tak cennym bogactwem, #e jej posiadacze dzi(ki niej mogli, za wynagro-
dzeniem, zapewni+ sobie �ludzi�. Chcemy ziemi, mówi) po prostu panowie normandzcy, którzy 
odrzucaj) klejnoty, bro' i konie ofiarowane im przez ksi(cia. I dodaj) mi(dzy sob): �b(dziemy 
wtedy mogli utrzymywa+ du#o rycerzy, a ksi)#( nie b(dzie móg"�. Nale#a"o jeszcze utworzy+ odpo-
wiedni system praw gruntowych, który umo#liwia"by nagradzanie us"ug i których czas trwania 
kszta"towa"by si( zale#nie od czasu trwania tej#e wi(zi. 
 

Tekst 2. 
Feudalizm to formacja spo"eczno-ekonomiczna oparta na podzielonej w"asno$ci ziemi, 

podstawowego w tej formacji $rodka produkcji. Podzia" ten wytworzy" si( w wyniku narzucenia 
bezpo$rednim producentom � ch"opom � powinno$ci na rzecz panów feudalnych, wykorzystuj)cych 
w tym celu nacisk tworz)cego si( i s"u#)cego im aparatu pa'stwowego; doprowadzi"o to do wyod-
r(bnienia si( dwóch podstawowych klas spo"ecznych tej formacji. Ch"opi mieli do uprawianej przez 
siebie ziemi prawo u#ytkowe, ograniczone jednak przez narzucone im zwierzchnie prawo w"asno$ci 
pana feudalnego, który w okre$lonych warunkach móg" im t( ziemie odebra+. Za prawo u#ytkowa-
nia ziemi ch"opi musieli wype"nia+ liczne rosn)ce powinno$ci na rzecz pana, stanowi)ce rent( feu-
daln): w roboci&nie, produktach lub w pieni)dzu. 
 

A. Charakterystyk" systemu lennego zawiera tekst oznaczony cyfr! ................... 
 

B. System feudalny, który utrzyma$ si" na ziemiach polskich jeszcze w XIX w. opisuje tekst 

oznaczony cyfr!. ............ 
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Zadanie 13. (1 pkt) 
Poni#ej zamieszono �Autoportret� Albrechta Dürera. Podaj jeden argument przemawiaj!cy 
za tym, #e jest to dzie$o renesansowe. 
 

 
Albrecht Dürer (1471-1528), niemiecki malarz i grafik, �Autoportret�. 

!ród"o: P. i L. Murray, Sztuka renesansu, Toru' � Wroc"aw 1999, s. 191 

Argument: 

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

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

Zadanie 14. (3 pkt) 
Na podstawie wykresu zamieszczonego poni#ej (na stronie 12) odpowiedz na pytania A, B, C. 
A. Wska# dziesi"ciolecie, w którym ceny zbo#a osi!gn"$y najwy#szy poziom.  

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

B. Nazwij zjawisko ekonomiczne, które obrazuje ten wykres. 

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

C. Podaj co najmniej jedn! z hipotez" na temat przyczyny tego zjawiska. 
 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Wykres. Zmiany %rednich cen zbo#a i sukna w Niemczech  

w XVI wieku w poszczególnych dziesi"cioleciach. 
(za 100% przyj"to %rednie ceny zbó# i sukna w latach 1501-1510) 
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[w:] A. Wycza'ski, Historia powszechna XVI w., Warszawa 1983, s. 45-46 

 

Zadanie 15. (4 pkt) 
Poni#sza tabela dotyczy ho$dów lennych sk$adanych w latach 1573-1764 polskim w$adcom. 
Uzupe$nij tabel" (pola oznaczone literami A, B, C, D), wpisuj!c polskich w$adców. 
 

Lp. Data ho$du Lennik Polski w$adca  
przyjmuj!cy ho$d lenny 

1. 26 II 1578 Prusy Ksi!&"ce Jerzy Fryderyk Hohenzollern Stefan Batory 

2. 16 IV 1589 Kurlandia Fryderyk Kettler Zygmunt III Waza 

3. 16 IX 1611 Prusy Ksi!#"ce Jan Zygmunt Hohenzollern A. 
 

4. 7 XI 1641 Prusy Ksi!&"ce Fryderyk Wilhelm (Wielki Elektor) W$adys$aw IV Waza 

5. 28 V 1649 Kurlandia Jakub Kettler B. 
 

6. 28 XI 1670 Kurlandia Jakub Kettler Micha$ Korybut Wi(nio-

wiecki 

7. 27 IV 1677 Kurlandia Jakub Kettler Jan III Sobieski 

8. 25 III 1683 Kurlandia Fryderyk Kazimierz Kettler C. 
 

9. 25 II 1731 Kurlandia Ferdynand Kettler August II Mocny 

10. 20 III 1739 Kurlandia Ernest Jan Biron August III Sas 

11. 2 I 1759 Kurlandia Karol Wettin D. 
 

12. 31 XII 1764 

 

Kurlandia Ernest Jan Biron Stanis$aw August Ponia-

towski 
!ród"o: Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 261 oraz T. Wierzbowski, Vademecum, Lwów 1926, s. 180 
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Zadanie 16. (2 pkt) 
Poni#ej zamieszczono dwa teksty, które ilustruj! %wiadomo%( religijn! polskiej szlachty,  
a tak#e jej sarmack! obyczajowo%(. Wypisz z obu tekstów informacje, które s! potwierdze-
niem wp$ywu sarmackiej obyczajowo%ci na %wiadomo%( religijn! polskiej szlachty. 
 

Tekst 1.  
Tablica nagrobna w ko%ciele parafialnym w Wyszogrodzie (pow. p$ocki) 

PAMI+, 

NIE-MIERTELNA O DUSZY 

HERBU LUBICZ 

/tu umieszczony jest herb Lubicz/ 

SZYMONA TADEUSZA Z MISZEWA MUROWANEGO 

NA W+GRZYNOWIE 

MISZEWSKIEGO 

S+DZIEGO ZIEMSKIEGO WYSZOGRODZKIEGO 
 

Tekst 2. 
Przekaz pami"tnikarski 

Laura Tarnowska (...) opowiada"a mnie, jako widzia"a obraz (...) przedstawiaj)cy J(drzeja 

Szyd"owskiego, syna Jana, #yj)cego za panowania Zygmunta III. Malarz (...) wymalowa" kl(cz)ce-

go na górze Kalwarii u stóp Krzy#a Pa'skiego. Z ust J(drzeja sp"ywa"a d"uga wst(ga, wi"y si( jej 

sploty a# do stóp krzy#a i czytano na niej nast(puj)cy napis: �Chryste Panie, czy kochasz mnie?� 

na co na wst(dze sp"ywaj)cej z ust ukrzy#owanego (...) odpowiada" Zbawiciel J(drzejowi: �A jak#e, 

ja$nie wielmo#ny kanclerzu p"ocki, ja$nie o$wiecony dobrodzieju p"ockiego ko$cio"a, kocham ci(.� 

N. Kicka, Pami(tniki [w:] Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej, materia"y sesji naukowej IBL PAN, Warszawa 1976, s. 167 

 

A. W tek%cie 1.: 
 

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

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

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

B. W tek%cie 2.: 
 
................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................ 
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Zadanie 17. (4 pkt) 
Zamieszczone poni#ej ilustracje ukazuj! aktywno%( obywatelsk! polskiej szlachty. Przypo-
rz!dkuj tym ilustracjom w$a%ciwe podpisy, umieszczaj!c odpowiednie cyfry pod ilustracjami. 
 
 

 A. .......................................  B. ........................... 
 

 

C. .........................   D.......................... 
 

!ród"o: Wielka historia Polski, t. 4, t. 5, Kraków 2000 

 

1. wolna elekcja 

2. pospolite ruszenie 

3. sejmik ziemski 

4. trybuna$ szlachecki 

5. sejm walny 
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Zadanie 18. (4 pkt) 
Poni#ej zamieszczono map" administracyjn! Mazowsza oraz drzewo genealogiczne Radzie-
jowskich. Pos$uguj!c si" tymi materia$ami wpisz do poni#szej tabeli imiona i urz"dy tych  
z Radziejowskich, do których odnosz! si" zamieszczone w tabeli opisy. 
 

 
!ród"o: Z. Skrok, Mazowsze nieznane, Warszawa 1999, s 8 
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Tablica genealogiczna Radziejowskich

 Andrzej z Radziejowic
ur. ok.1450, zm. ok.1517,

kasztelan sochaczewski 1499, starosta rawski i p"ocki 1500,

wojewoda p"ocki 1512,

!ona Ma"gorzta Krysczanka

Jan
starosta zakroczymski 1525,

chor#!y rawski 1540,

!ona Urszula Osuchowska

Miko"aj
kasztelan gostyni$ski 1562,

wojewoda p"ocki (?),

starosta sochaczewski (?),

!ony: Oborska,

Eufrozyna Dzia"y#ska

Stanis"aw
kanonik p"ocki (?)

Miko"aj
(z Oborskiej)

starosta sochaczewski  (?),

!ona G"oskowska

Jan
(z Dzia"y#skiej)

starosta  sochaczewski 1600

Stanis"aw
zm.1637,

starosta sochaczewski 1608,

kasztelan rawski 1613,

wojewoda rawski 1627,

wojewoda "%czycki 1633,

!ony: Katarzyna Sobieska,

Krystyna Sapie!anka

Eulalia Eleonora
zm. 1632,

(z Sobieskiej)

m$! Pawe" Niszczycki

kasztelan sierpecki

Katarzyna
(z Sobieskiej)

m$! Piotr Brochowski,

podkomorzy zakroczymski

Miko"aj
(z Sobieskiej)

kasztelan "%czycki 1637,

!ona Agnieszka Plichcianka

Jan Szcz%sny
(z Sapie!anki)

chor#!y rawski,

!ony: Joanna

Brzostowska,

Anna Wody#ska

Hieronim
(z Sobieskiej) ur. 1612, zm. 1667

starosta sochaczeski 1634,

starosta "om!y$ski 1637,

podkanclerzy koronny 1651,

wojewoda inflancki 1667,

!ony: Katrzyna M%ci#ska,

Eufrozyna Tarnowska, El!bieta S"uszczanka

Stanis"aw
(z Tarnowskiej)

ur. 1643,

starosta warecki

Anna (=Otylia?)

(z Tarnowskiej), ur. 1644,

m$!  Wojciech Remigian

Pra!mowski,

stolnik koronny

Augustyn Micha"
(z Tarnowskiej) ur. 1645, zm. 1705,

biskup warmi$ski 1679,

podkanclerzy koronny 1684,

kardyna" 1686,

arcybiskup gnie&nie$ski 1687

na podstawie:

A. Kersten, Hieronim Radziejowski,

Studium w"adzy i opozycji, Warszawa 1988,  wk"adka
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Radziejowski, który: 
 

Imi" Urz!d 

A. z racji urz"du (godno%ci) by$ interrexem 
 

  

B. piastowa$ urz!d ministerialny w Rzeczypospolitej 
 

  

C. piastowa$ urz!d ziemski poza Mazowszem 
 

  

D. zasiada$ w senacie z racji piastowanego urz"du 
ziemskiego na Mazowszu 
(uwaga: uwzgl"dnij tylko nominacje po 1569) 

 

  

 

 

Zadanie 19. (4 pkt) 
W skarbcu katedry wawelskiej znajduje si" szabla ofiarowana ksi"ciu Józefowi Poniatow-
skiemu. Napisy na obu stronach brzeszczotu brzmi!: 
 

Stanis"aw Kadety Ty! "o#nierze zrobi# 
A tak Waszym staraniem wsz(dzie Polak pobi" 
Cho+ Naród by" upad", Potomno$+ niech Powie 
,e we W"oszech, nad Renem, bili twe Uczniowie 

 

Woysko/ Polskie/ Ja$nie/ O$wieconemu/ Xsi(ciu/ Józefowi/ Ministrowi/ Wojny/ 

Józefowi/ Xsi(ciu/ Poniatowskiemu/ 1808/ Dnia 19. Marca/ 

 Kto pozna" twe ch(ci/ M(stwo y Zieleniec/ z serc czu"ych woko"o/ uwija ci wieniec./ 
[w:] Corpus Inscriptionum Poloniae, Katedra krakowska na Wawelu, Kraków 2002, s. 286 

 

Po lekturze tego napisu uzupe$nij cztery zdania. 
 

A. Wymieniony w tek%cie Stanis"aw to: 

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

B. Fragment �Kadety Ty$ ,o"nierze zrobi"� odnosi si" do Szko$y nosz!cej nazw":  

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

C. Pa&stwo, w którym ministrem wojny by$ ksi!#" Józef Poniatowski to:  

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

D. Tekst Kto pozna$ twe ch"ci/ M"stwo y Zieleniec/ to wspomnienie zwyci"skiej bitwy polskiego 

or"#a stoczonej podczas wojny: 

.......................................................................................................................................................... 
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Zadanie 20. (1 pkt) 
Zamieszczona rycina znalaz$a si" w o%wieceniowej encyklopedii (Encyklopedia, czyli rozumo-

wany s#ownik nauk, sztuk i rzemios# � Wielka Encyklopedia Francuska). Odpowiedz, co jest 
dowodem na naukowy charakter tej alegorycznej przecie# ryciny. 
 

 
 

!ród"o: Diderot L´Encyclopédie, Planches sélectionnées et présentées par Carkla Schmidt, Paris 1996, s. 291 
 

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

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

................................................................................................................................................................ 
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Zadanie 21. (1 pkt) 
Podkre%l w$a%ciwy tytu$ do poni#szej mapy. 
 

 
!ród"o: Encyklopedia historii gospodarczej Polski, t. I, Warszawa 1981, s. 182 

 

A. Rzeczpospolita Krakowska (1815-1846) 

B. Ziemie zagarni"te przez Austri" w I rozbiorze Polski 

C. Galicja oko$o 1860 r. 

D. Ziemie zagarni"te przez Austri" w 1795 r. 

 

 

Zadanie 22. (3 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s! prawdziwe, czy fa$szywe. W tabeli w kolejnych ru-
brykach (A, B, C) dopisz obok podanych informacji: prawda lub fa$sz. 
 

A. Abolicjonizm to ruch na rzecz równouprawnienia kobiet rozwijaj)cy si( w 
Wielkiej Brytanii w drugiej po"owie XIX stulecia. 

 

B. Syjonizm to ideologia odrodzenia narodowego ,ydów stawiaj)ca sobie za 
cel stworzenie #ydowskiego pa'stwa w Palestynie. 

 

C. W Rosji Radzieckiej zast)piono kalendarz julia'ski kalendarzem grego-
ria'skim. 
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Zadanie 23. (4 pkt) 
Poni#ej zamieszczono cztery widoki ulicy Marsza$kowskiej w Warszawie pochodz!ce z trzech 
ostatnich stuleci. Przyporz!dkuj tym widokom w$a%ciwe podpisy, umieszczaj!c cyfry pod ry-
cinami/ fotografiami. 
 

 
 

A. ......................... 
 

 
 

B. ................................. 
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C. ............................ 
 
 

 
 

D. .......................... 
 

!ród"o: S. Herbst, Ulica Marsza"kowska, Warszawa (...) 
 

1. Ulica Marsza$kowska w czasach Stanis$awa Augusta Poniatowskiego 

2. Ulica Marsza$kowska w drugiej po$owie XIX stulecia 

3. Ulica Marsza$kowska w okresie mi"dzywojennym (czasy II Rzeczypospolitej) 

4. Ulica Marsza$kowska w okresie powstania warszawskiego 

5. Ulica Marsza$kowska w latach 90. XX stulecia. 
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Zadanie 24. (2 pkt) 
Przeczytaj poni#szy wiersz i odpowiedz na dwa pytania (A, B). 
A. Nazwij konflikt, o którym ten wiersz opowiada i podaj dat" tego konfliktu. 
B. Napisz, z czyjego punktu widzenia napisany jest ten tekst. 

 
Król Wilhelm ca"y roze$miany  
siedzia" w Ems, kurorcie znanym, 
nie k"opocz)c g"owy $wiatem. 
Star) przodków ceni)c mod(, 
pi" sw) mineraln) wod( 
jako król oraz bohater. 

 

Lecz pewnego ranka przecie 
stan)" w jego gabinecie 
napoleo'ski pose" nagle. 
I j)" ci(#kie rzuca+ s"owa, 
#e Hohenzollernów g"owa 
hiszpa'skiego tronu pragnie. 
 
Rzecze Wilhelm przewielebnie: 
pan si( z"o$ci niepotrzebnie, 
tu rozs)dku troch( trzeba. 
Je$li chodzi o me zdanie, 
mog) sobie ci Hiszpanie 
wzi)+ monarch( cho+by z nieba. 
 
Ów wys"annik polecony 
wcale nie by" zachwycony 
i, nie znaj)c rzeczy $ci$le, 
miota" si( i #)da" d"ugo, 
b(d)c Napoleona s"ug), 
by król da" mu to na pi$mie. 
 
Króla te #a"osne j(ki 
nie wprawi"y w #adne m(ki 
królewskimi wi(c oczami 
spojrza" tylko w pos"a stron( 
i, nie bawi)c si( w obron( 
odwróci" si( do' plecami. 

 
Napoleon na wie$+ o tym 
w"o#y" buty, wdzia" galoty, 
które i stryj jego nosi". 
Bonaparte tak odziany, 
gro&ny, lecz z grzeczno$ci znany, 
wielu innych te# zaprosi". 
 
Uskrzydleni wojny losem 
zawo"ali jednym g"osem: 
�Hej Francuzi, przez Ren droga!� 
A Eugenia cesarzowa 
prosto w ogie' i$+ gotowa, 
boja&' obca jej i trwoga. 
 
Niemcy s"ysz) w ca"ym kraju, 
jak francuskie tr)by graj), 
jak si( w ku"ak pi($+ zaciska. 
A tych pi($ci ju# miliony, 
uderzaj) z ka#dej strony 
w wielkie tchórzów zbiegowiska. 
 
Wilhelm mówi z Moltke, Roonem, 
potem tak#e z w"asnym synem: 
�Fryc id& naprzód i bij wroga!� 
Frycek, nie zwlekaj)c wcale, 
bierze ludzi z Prus, z Bawarii 
do Worth rusza w imi( Boga. 
 
Bije, #e a# trzeszcz) ko$ci, 
goni wroga bez lito$ci, 
co w pop"ochu, niepokoju 
wci)# ucieka jak wód fale � 
do Pary#a i gdzie$ dalej, 
a my za nim w pe"nym stroju.

 
A. Konflikt, o którym ten wiersz opowiada to: 
 
....................................................................................................................................................... 
B. Tekst ten napisany jest z punktu widzenia: 
 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 25. (1 pkt) 
Na fotografii pochodz!cej z drugiej po$owy XIX stulecia ukazano japo&sk! rodzin" cesarsk!. 
Wyja%nij, o czym %wiadczy fakt, #e cesarz Japonii i niektóre osoby z jego najbli#szego otocze-
nia pozowali do tej fotografii w strojach odbiegaj!cych od tradycji japo&skiej. 
 

 
!ród"o: J. M. Roberts, op. cit., t. III, s. 151 

 

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

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

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

 

Zadanie 26. (4 pkt) 
Podaj wspólny tytu$ dla zamieszczonych poni#ej (na stronie 24) map. Tytu$ powinien zawiera( 
okre%lenie: tematu, przestrzeni i czasu. Nast"pnie odpowiedz na trzy pytania (B, C, D). 
 

A. Tytu$ wspólny dla trzech map: 

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

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

Na podstawie zamieszczonych map uzupe$nij tabel" wed$ug wzoru (A): 
 

A. 1914 Kongo kolonia belgijska 
B. 1891 Madagaskar  
C. 1914 Kamerun  
D. 1891 Nigeria  
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Zadanie 27. (3 pkt) 
Poni#ej zamieszczono pocztówk" propagandow! z 1930 r. 
Odpowiedz, co jest tre%ci! tej pocztówki.  
 

 
!ród"o: E. Duda, M. Sosenko, Dawna pocztówka #ydowska, Katalog wystawy, Muzeum Hist. m. Krakowa, Kraków 1997, s. 133 

 

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

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

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

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

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

Zadanie 28. (2 pkt) 
Przeczytaj zamieszczone poni#ej )ród$o i odpowiedz na dwa pytania (A, B). 
 

Tob. Miast. 'ywn. Kom. 
[Miejski Komitet !ywno"ciowy w Tobolsku] Kartka nr 54 
Zasady 
1. W#a"ciciel niniejszej kartki uprawniony jest do otrzymania za ni$ towaru w sklepie miejskim lub w sklepie spó#dziel-

czym �Sumienie�. 
2. W wypadku zagubienia kartki, w#a"ciciel jej nie ma prawa otrzymania duplikatu, chyba, %e oficjalnie potrafi udowod-

ni&, i% j$ utraci#. 
3. Przys#uguj$ce ka%demu racje %ywno"ciowe oraz ceny podane s$ w sklepach. 
4. Odst'powanie kartki innym jest zabronione. 
 
NAZWISKO Romanow 
IMI( Miko#aj 
OTCZESTWO Aleksandrowicz 
ZAWÓD Eks-cesarz 
ULICA Wolno"ci 
LICZBA OSÓB NA UTRZYMANIU sze"& 

Podpis oficera wydaj$cego kartk%, przewodnicz$cy Komitetu 
M$ka 5 pudów i 10 funtów, m$ka ry%owa, mas#o 7 funtów, sól, "wiece, cukier ½ funta, myd#o, p#atki zbo%owe, p#atki owsiane 

 

A. Napisz, z którego roku pochodzi to )ród$o. .............................................................................. 
 

B. Kim by$ w 1914 r. w$a%ciciel tej kartki zaopatrzeniowej?  

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 29. (4 pkt) 

Poni#ej przedstawione zosta$y wyniki wyborów parlamentarnych w Niemczech w latach 1919-
1933. Odpowiedz na cztery pytania (A, B, C, D) dotycz!ce tych danych. 
 

Tab. Wyniki wyborów parlamentarnych w Niemczech w latach 1919-1933 
(% g$osów oddanych na dan! parti" w stosunku do wa&nych oddanych g$osów 

100% = g$osy wa#ne w danych wyborach do Reichstagu) 
 

Wybory  
do Reichstagu * 

 
 

Partia + 
 

st
yc

ze
&

 
19

19
 

cz
er

w
ie

c 
19

20
 

m
aj

 
19

24
 

gr
u

d
zi

e&
 

19
24

 

m
aj

 
19

28
 

w
rz

es
ie
&

 
19

30
 

li
p

ie
c 

19
32

 

li
st

op
ad

 
19

32
 

m
ar

ze
c 

19
33

 

li
st

op
ad

 
19

33
 

Socjali%ci 
SPD 37,9 21,6 20,5 26,0 29,8 24,5 21,6 20,4 18,3 ---

Niezale#ni socja-
li%ci USPD 7,6 17,9 --- --- --- --- --- --- --- ---
Komuni%ci 

KPD --- 2,1 12,6 9,0 10,6 13,1 14,6 16,9 12,3 ---
Centrum 

 19,7 13,6 13,4 13,6 12,1 11,8 12,5 11,9 11,7 ---
Bawarska Partia 

Ludowa BVP --- 4,4 3,2 3,7 3,0 3,0 3,2 3,1 2,7 ---
Demokraci 

DDP 18,6 8,3 5,7 6,3 4,9 3,8 1,0 1,0 0,8 ---
Partia Ludowa 

DVP 4,4 13,9 9,2 10,1 8,7 4,5 1,2 1,9 1,1 ---
Partia 

Ekonomiczna 0,9 0,8 2,4 3,3 4,5 3,9 0,4 0,3 --- ---
Nacjonali%ci 

DNVP 10,3 14,9 19,5 20,5 14,2 7,0 5,9 8,8 8,0 ---
Nazi%ci 
NSDAP --- --- 6,5 3,0 2,6 18,3 37,4 33,1 43,9 92,2

Inne partie 
 0,6 2,6 6,9 4,4 9,2 10,5 2,8 4,4 1,9 ---

!ród"o: A. Bullock, Hitler i Stalin, t. 2, Warszawa 1994, s. 450-451 
 

A. Podaj nazw" partii, która zwyci"#y$a w pierwszych powojennych wyborach. 
 

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

B. Podaj nazwy dwóch partii, które w wyborach w 1932 r. (VII i XI) oraz wyborach marco-
wych 1933 r. uzyska$y najwi"ksze poparcie spo$eczne poza nazistami. 

 

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

C. Podaj rok, w którym NSDAP wyprzedzi$a w wynikach wyborów niemieckich komunistów. 
 

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

D. Podaj termin wyborów do Reichstagu, które odby$y si" w warunkach systemu monopar-
tyjnego. 

 

.......................................................................................................................................................... 
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Zadanie 30. (2 pkt) 
W%ród wymienionych wydarze& wska# to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest 
ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego umie%( liter" A, obok ostatniego � B. 
 

1. Bitwa warszawska  
2. *mier+ Józefa Pi"sudskiego  
3. Uchwalenie konstytucji kwietniowej  
4. Przewrót majowy  
5. Wybór Gabriela Narutowicza na prezydenta Rzeczypospolitej  
6. Uchwalenie konstytucji marcowej  
 
Zadanie 31. (3 pkt) 
Polska �A� i Polska �B� to popularne w publicystyce lat 30. XX w. okre%lenie dwóch obsza-
rów Rzeczypospolitej, ró#ni!cych si" zasadniczo pod wzgl"dem poziomu ekonomicznego (cy-
wilizacyjnego). 
 

A. Odpowiedz, czy poni#sze mapy (oznaczone 1-3) ilustruj! te dysproporcje. Swoj! odpowied) 
uzasadnij. 

 

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

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

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

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

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

 

B. Spo%ród podanych miast wypisz nazw" jednego, które nie znajdowa$o si" w tzw. Polsce �A� 

Pozna$, Toru$, Bydgoszcz, Warszawa, Wilno, %ód& 

Miasto, które nie znajdowa$o si" w tzw. Polsce �A� to ........................................................ 

 

 
Mapa 1. Gazownie w Polsce 1937 r. 
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Mapa 2. Sie( dróg o twardej nawierzchni w Polsce w 1937 r. 

 

 
 

Mapa 3. Liczba aparatów radiowych, lampowych i detektorowych  
na 1000 mieszka&ców Polski w 1937 r. 

 
!ród"o: Encyklopedia historii gospodarczej Polski, op. cit. t. I, s. 188, t. II, s. 173, 422 
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Zadanie 32. (3 pkt) 
Przeczytaj fragment wywiadu z Hann! 'wid!-Ziemb! i na jego podstawie uzupe$nij podan! 
tabel" (pola oznaczone A, B, C). 
 

H. '. � Z.: (...) Wilno by"o miastem � nazwijmy to � barwnej okupacji. 17 wrze$nia wkroczyli bol-

szewicy, którzy oddali Wilno niepodleg"ej Litwie, by w czerwcu 1940 roku wkroczy+ po raz wtóry  

i powo"a+ Republik( Litewsk). Po napa$ci Hitlera na ZSRR w czerwcu 1941 przyszli Niemcy.  

W 1944 znów byli bolszewicy i ju# nie wyszli. W Wilnie mieli$my wi(c bolszewików  

w trzech ods"onach.(...) 

G. W.: W lipcu roku 1944 Rosjanie po raz trzeci wkraczaj( do Wilna. 

 

H. '. � Z.: I wtedy znów wali mi si( $wiat na g"ow(. Kiedy Rosjanie podst(pnie wyaresztowali ca") 

komend( wile'skiego AK. Kiedy przysz"y wie$ci o kl(sce Powstania Warszawskiego, zda"am sobie 

spraw(, #e Wilno zostanie w ZSRR, a Polska b(dzie pa'stwem satelickim. (...) Denerwuje mnie, gdy 

dzi$ powiada si(, #e Polacy z Wilna zostali wyp(dzeni. Owszem, wyp(dzeni, ale przez histori(. Lu-

dzie wyje#d#ali nie tylko w obawie przed wywózkami, ale po prostu nikt nie chcia" mieszka+ w so-

wieckim Wilnie. Pr(dko zacz("y si( aresztowania. (...) 

[za:] Gazeta Wyborcza, Wysokie obcasy, nr 15 (263) 2004 
Hanna 'wida-Ziemba � socjolog, profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Spo#ecznych UW 
 
 

Wkroczenie  
Armii Czerwonej do Wilna 

Sytuacja polityczno-
militarna, której cz"%ci! by$o 
wkroczenie Armii Czerwonej 

do Wilna 

Przynale#no%( pa&stwowa 
Wilna 

wrzesie' 1939 
(19 wrze$nia 1939) 

Realizacja uk"adu Ribbentrop-
Mo"otow 

A. 

czerwiec 1940 
(15 czerwca 1940) 

 

Zaj(cie przez ZSRR Estonii, 
%otwy i Litwy w sytuacji, gdy 

ko'czy"a si( zwyci(ska dla 
Niemców ofensywa w Europie 
Zachodniej (czerwiec 1940 r.) 

B. 

lipiec 1944 
(13 lipca 1944) 

 

C. Wilno wraz z Wile'szczyzn) 
pozosta"o w sk"adzie ZSRR 
(jako stolica Litewskiej SRR. 
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Zadanie 33. (5 pkt) 
Poni#sze fotografie przedstawiaj! spotkania przywódców ZSRR i USA. W wykropkowanych 
miejscach pod fotografiami wpisz brakuj!ce nazwiska przywódców (imiona nie s! konieczne) 
a nast"pnie w polu obok w$a%ciwej fotografii zaznacz liter! A spotkanie, które chronologicznie 
by$o pierwsze, a liter! B to, które by$o ostatnie. 
 

 
 

1. Michai# Gorbaczow i ...................................... 
 

 
 

2. �������� i John Fitzgerald Kennedy 
 

 
 

3. ..........................����.. i Richard Nixon 
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Zadanie 34. (2 pkt) 
Odpowiedz na polecenia A i B. 
 

Ze zbiorów O$rodka Karta 
 

A. Powy#szy rysunek odnosi si" do wydarze& z roku: 
1. 1976. 

2. 1980. 

3. 1981. 

4. 1989. 

 

B. Argumentacja uzasadniaj!c! Twoj! odpowied). 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 35. (4 pkt) 
Przeczytaj fragment wywiadu z Barbar! Skarg!, a nast"pnie uzupe$nij podan! tabel" (A)  
i odpowiedz na postawione pytanie (B). 
 

G. W. �Jak Pani ten PRL po powrocie postrzega#a? 

B. S.: Dwojako. Z jednej strony zobaczy+ w Sanoku zwyk"y kiosk, w którym by"o mas"o, bu"eczki  

i jakie$ owoce, to by"o co$ szokuj)cego. (...) Wiedzieli$my, #e Polska jest komunistyczna  

i my$leli$my, #e jest tak samo. A znów okaza"o si(, #e bieda biedzie nierówna, #e to jest inny $wiat. 

Ale by"y i rzeczy przygn(biaj)ce. Zaanga#owanie wielu przyjació" w parti(. Akceptacja ko-

munistycznego porz)dku rzeczy. W tym czasie moi profesorowie z Uniwersytetu Stefana Batorego 

[w Wilnie] byli przecie# poza uniwersytetem (...). Wszechobecny marksizm. Odmieniona Warszawa, 
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Pa"ac Kultury im. Stalina. To by"y rzeczy szokuj)ce. Ten brak sprzeciwu. Zostawi"am Polsk( wal-

cz)c), akowsk), a powróci"am do Polski z"amanej, wi(cej, jakby rado$nie pogodzonej z now) oku-

pacj). Po $mierci Bieruta ludzie stali w kolejce do trumny! I tylu ludzi jeszcze siedzia"o  

w wi(zieniach. (...) 

G. W: Jak dzi! Pani patrzy na PRL? Jak to zbiorowe do!wiadczenie naznaczy#o Polaków? 

B. S.: Bardzo naznaczy"o. W moim przekonaniu PRL ci)gle jeszcze jako$ trwa w mentalno$ci ludzi. 

Dla tych, którzy nie mieli potrzeby wolno$ci my$li i dzia"ania, to by" dobry okres. Biedne, ale "atwe 

#ycie. Jest si(, co prawda na "a'cuchu, ale ta miska jest w zasadzie pe"na. Có# to szkodzi, #e ten 

"a'cuch krótki. Wi(kszo$+ tak rozumuje. Nie denerwuje ich, #e w historycznej ksi)#ce nie mo#na 

zamie$ci+ nazwiska cytowanego autora. Dla kogo$ ten z pozoru drobny fakt jest symbolem zniewo-

lenia. Innym to nie przeszkadza. Tylko tyle i a# tyle. (...) Z zachwytem czytam teraz Proklosa [filozof 

grecki z V w. n. e.] ile# jest oportunizmu w ludziach od najdawniejszych czasów.� 

[za:] Gazeta Wyborcza, 17-18 kwietnia 2004 
Barbara Skarga � ur. w 1919 r., filozof, podczas II wojny !wiatowej w Wilnie, by#a #(czniczk( AK, zosta#a aresztowana przez 

Rosjan w 1944 r. i po 10 miesi(cach !ledztwa skazana na pobyt w #agrze, osiedlona w ko#chozie Budinnowka, (...) profesor filozo-

fii w PAN, w 1995 r. odznaczona Orderem Or#a Bia#ego. 
 
A. Uzupe$nij tabel": 

Dane dotycz!ce biografii Barbary Skargi 
1. Rok urodzenia 1919 

 
2. Studia (studiowa$a na uniwersytecie)  

 
3. Miejsce pobytu w latach 1939-1944  

 
4. Dzia"alno$+ w okresie II wojny ")czniczka AK 

 
5. Miejsce pobytu w ZSRR ko"choz Budinnowka 

 
6. Rok powrotu do Polski z ZSRR  

 
 
B. Odpowiedz, czym Barbara Skarga t$umaczy akceptacj" rzeczywisto%ci peerelowskiej 

przez du#! cz"%( spo$ecze&stwa polskiego. 
 

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

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

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

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

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

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