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MHI-P1A1P-061 

EGZAMIN MATURALNY 

Z HISTORII 
 

Arkusz I 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 24 strony. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

2. Rozwi zania zada  zamie  w miejscu na to przeznaczonym. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

6. Do arkusza do czona jest karta odpowiedzi, któr  wype nia 

egzaminator. 

7. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy.  

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  

dla egzaminatora. 

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 

 

STYCZE   

ROK 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie 

100 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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2 Egzamin maturalny z historii 

 Arkusz I 

 

Zadanie 1. (3 pkt) 

Po przeczytaniu poni szych tekstów odpowiedz na pytanie oraz wype nij tabel . 

Mniej wi cej 10 tys. lat temu rozpocz  si  najwi kszy zwrot w historii ludzko ci. [...] 

historycy nie wahali si  nazwa  tego procesu rewolucj  neolityczn  (od trwaj cego wówczas 

okresu epoki prehistorycznej – neolitu). 

[w:] M. G adysz, . Skupny, Histora I, Gda sk 2001, s.18. 

 

Badania paleobotaników i archeologów wiadcz  w ka dym razie o tym, e oko o 

7000 r. p.n.e. uprawa niektórych odmian zbó  by a mocno zakorzeniona. [...] Jedn  z osad 

wczesnorolniczych by a Beidha w pobli u miasta pustynnego Petra [...]. Odkry a j , datuj c 

na prze om VIII i VII tysi clecia, angielska ekspedycja Diany Kirkbride. Podczas prac 

odnaleziono odciski ziaren uprawnego j czmienia i pszenicy, które zachowa y si  

na wyrobach z gliny. 

[w:] J. Zab ocka, Historia Bliskiego Wschodu w staro ytno ci, Wroc aw 1982, s. 18-19. 

 

A. W jakim rejonie wiata rewolucja neolityczna rozpocz a si  najwcze niej? 

 

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

 

B. Uzupe nij tabel . Odwo aj si  do wiedzy w asnej. 

Okres Przed rewolucj  neolityczn  Po rewolucji neolitycznej 

Zaj cie b d ce 

podstaw  egzystencji 

ludzi: 

  

 

 

Zadanie 2. (2 pkt) 

W ka dym z dwóch wierszy tabeli podkre l nazw  jednego z trzech wymienionych 

ludów, który nie nale y do wskazanej grupy j zykowej. 
 

Indoeuropejska grupa j zykowa Grecy,   Persowie,   Fenicjanie 

Semicka grupa j zykowa Izraelici,   Germanowie,   Arabowie 

 

 

Zadanie 3. (2 pkt) 

Wpisz do odpowiednich rubryk tabeli te nazwy, spo ród ni ej podanych, które odnosz  

si  do Aten i Sparty w V w. p.n.e. 
 

oligarchia, geruzja, trybun ludowy, demokracja, ostracyzm 

 

Ateny Sparta 
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 Arkusz I 

 

Zadanie 4. (2 pkt) 

Spo ród wymienionych wydarze  wybierz dwa najwcze niejsze. W tabeli obok 

pierwszego chronologicznie wydarzenia wpisz liter  A, obok drugiego liter  B.  

 

Uzale nienie greckich miast-pa stw przez Macedoni   

Druga wojna punicka  

Bitwa pod Maratonem  

Dyktatura Cezara w Rzymie  

Podbój Persji przez Aleksandra Wielkiego  

Pierwsza wojna punicka  

 

 

Zadanie 5. (2 pkt) 

Przeczytaj uwa nie tekst pochodz cy z „Roczników” Tacyta i odpowiedz na dwa 

pytania. 
 

Wewn trz panowa  spokój, nazwy urz dów zosta y te same, m odsi urodzili si  ju  po 

bitwie pod Akcjum [...] jak e  niewielu z tych pozosta o, co republik  widzieli! 

[w:] J. Tazbirowa, E. Wipszycka, Historia. Staro ytno , Warszawa 1996, s. 167. 

 

A. Kiedy rozegra a si  bitwa wspomniana przez autora? Podaj dat  roczn  lub okre l 

przybli ony czas (np. I po owa V wieku p.n.e.). 

 

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

 

B. Na czym polega o znaczenie tej bitwy w dziejach Rzymu? 

 

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

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

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

 

 

Zadanie 6. (3 pkt) 

Trzy z poni szych sformu owa  zawieraj  informacj  o przyczynach upadku 

antycznego Cesarstwa Rzymskiego. Dopisz liter  P przy tych sformu owaniach. 
 

Podzia  Cesarstwa na Wschodnie i Zachodnie  

Zjednoczenie plemion arabskich przez Mahometa  

Podbój pó nocnej Afryki przez Arabów  

Wielka w drówka ludów  

Nieuregulowana kwestia sukcesji tronu cesarskiego  
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4 Egzamin maturalny z historii 
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Zadanie 7. (4 pkt) 

Fotografie przedstawiaj  zabytki nale ce do dziedzictwa kultury wiatowej. Wstaw pod 

ka d  fotografi  numer w a ciwego podpisu wybranego spo ród zamieszczonych 

poni ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

1. Ateny – Erechtejon 

2. Ateny – Partenon 

3. Rzym – Bazylika w. Piotra 

4. Rzym – Koloseum 

5. Stambu  – Hagia Sophia 
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Zadanie 8. (3 pkt) 
Wymienione poni ej wydarzenia i zjawiska zlokalizuj w czasie, wpisuj c oznaczaj ce je 

litery w odpowiednich rubrykach tabeli. 

 

A. Podbój P w. Pirenejskiego przez 

Arabów 

B. Rozbicie dzielnicowe w Polsce 

C. Konkordat wormacki 

D. Podbój P w. Ba ka skiego przez 

Turków osma skich 

E. Pocz tki unii polsko-litewskiej 

F. Wyprawy krzy owe 

 

Wczesne redniowiecze 
 

 

Pe ne redniowiecze 
 

 

Pó ne redniowiecze 
 

 

 

 

Zadanie 9. (2 pkt) 

Spo ród wymienionych wydarze  z dziejów redniowiecznej Europy wybierz 

chronologicznie pierwsze i ostatnie. W tabeli obok pierwszego chronologicznie 

wydarzenia wpisz liter  A, obok ostatniego liter  B. 
 

Synod w Clermont  

Koronacja cesarska Ottona I  

Pierwszy najazd Mongo ów na Polsk   

Koronacja cesarska Karola Wielkiego  

Traktat w Verdun  

 

 

Zadanie 10. (2 pkt) 
Przeczytaj uwa nie obydwa teksty i odpowiedz na pytania. 

 

Tekst nr 1 

Przeniesienie siedziby papiestwa do Rzymu [z Awinionu] mia o by  jednym 

z warunków odnowy Ko cio a, a tymczasem sta o si  ono pocz tkiem jego najwi kszego 

upadku i poni enia. 
 

Tekst nr 2 

Kardyna  genewski, przeci gn wszy podst pnie na sw  stron  trzech kardyna ów, 

którzy dot d stali po stronie papie a Urbana (papie  w latach 1378-1389), kaza  si  wybra  

papie em, czyli raczej antypap , i zmieniwszy swe imi  Robert, nazwa  si  Klemensem VII. 

[...] i nast pi y m obójstwa, po ary, rabunki, wojny, zniszczenia, nie tylko ziem, lecz ca ych 

królestw, nieszcz cia i b dy dla wszystkich wiernych w Chrystusie [...]. Papie  za  Urban 
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ob o y  ekskomunik  antypap  Roberta i jego kardyna ów, pozbawiaj c zarazem tych 

kardyna ów wszystkich zaszczytów, godno ci i beneficjów. 

Gobelinus Persona, Cosmodromium, [w:] Wiek V - XV w ród ach, opr. M.Soba ska-Bondaruk, S. B. Lenard, 

Warszawa 1997, s. 316. 

 

A. Przepisz cz  tekstu nr 1, która zawiera opini  autora. 

 

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

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

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

 

B. Podaj nazw , któr  okre la si  w pi miennictwie historycznym wydarzenia opisane 

w tek cie nr 2. 

 

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

 

 

 

Zadanie 11. (3 pkt) 

Przeczytaj uwa nie poni szy tekst i – odwo uj c si  do wiedzy w asnej – wykonaj dwa 

polecenia. 

 

A zatem podgrodzia w okresie monarchii pierwszych Piastów nie posiada y funkcji 

miejskich rozwini tych w tym stopniu co pó niejsze miasta. Nabywa y je jednak w sposób 

szybki, do czego przyczyni  si  [...] aparat pa stwowy, cho  w a nie na terenie dóbr 

panuj cego najsilniej mog y wyst pi  tendencje charakterystyczne dla tzw. gospodarki 

zamkni tej. [...] 
T. Lalik, Kszta towanie si  miast za pierwszych Piastów, [w:] Pocz tki pa stwa polskiego, Pozna  2002, t. II, 

s. 118. 

 

 

A. Rozstrzygnij, czy poni sze zdanie jest prawdziwe, czy fa szywe. W tabeli obok zdania 

dopisz: prawda lub fa sz. 

 

Gospodark , któr  autor tekstu nazwa  zamkni t , nazywa si  

równie  gospodark  samowystarczaln . 
 

 

 

B. Wymie  dwie podstawowe funkcje ekonomiczne powsta ych pó niej miast. 

 

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

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

 

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

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 12. (3 pkt) 
Mapy przedstawiaj  Polsk  redniowieczn  w ró nych okresach historycznych. Wstaw 

pod map  numer w a ciwego podpisu wybranego spo ród zamieszczonych poni ej. 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

1. Polska za panowania Boles awa Chrobrego 

2. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego 

3. Polska za panowania W adys awa okietka 

4. Polska za panowania Kazimierza Wielkiego 

 

Zadanie 13. (3 pkt) 

W tabeli – obok ka dego z wydarze  historycznych – dopisz liter  oznaczaj c  fakt, 

który zosta  uznany za jego skutek (nast pstwo). 

 

A. Utrata Pomorza Gda skiego przez W adys awa okietka 

B. Koronacja Boles awa Chrobrego 

C. Za o enie Akademii Krakowskiej 

D. Prusy Krzy ackie zosta y lennem Polski 

 

 Wydarzenie Skutek (nast pstwo) 

1. mier  cesarza Henryka II  

2. Zaj cie Pomorza Gda skiego przez Brandenburgi   

3.  Wojna trzynastoletnia  
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Zadanie 14. (4 pkt) 

Umieszczone ni ej elementy architektoniczne zakwalifikuj do sztuki roma skiej 

lub gotyckiej. Wpisz numery rysunków we wskazane poni ej miejsca. 

 

 

Rysunek 1.        Rysunek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3.       Rysunek 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[w:] W. Koch, Style w architekturze. Arcydzie a budownictwa  

europejskiego od antyku po czasy wspó czesne, wiat Ksi ki,  

Warszawa 1996, s. 528. 

 

 

 

 

 

 

sztuka roma ska: ...........................   sztuka gotycka: ....................................... 
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Zadanie 15. (3 pkt)  
Przeczytaj cytowany fragment przywileju koszyckiego i – odwo uj c si  do wiedzy 

w asnej – wykonaj polecenia. 
 

 W imi  Pa skie. Amen. 

 [...] My, Ludwik z Bo ej aski w gierski, polski, dalmacki etc., król, chcemy, aby dosz o do 

wiadomo ci wszystkich, tak obecnych, jak i przysz ych [...]. 

5. Poniewa  za  rzeczona szlachta nasza w szczególnej swej do nas mi o ci przyj a [...] 

i potomstwo nasze e skie, tak samo jak m skie, sobie za ksi cia i pana – przeto [...] 

zwalniamy i wyjmujemy od sk adania wszelkich danin, podatków i op at [...] wszystkie miasta, 

grody, posiad o ci, miasteczka i wsie, [...] ca ego Królestwa Polskiego, nale cych do panów 

i wszelkiej szlachty – oraz chcemy, aby byli zwolnieni od wszelkich pos ug, robót i dostaw. 

[w:] Wiek V – XV w ród ach, opr. M. Soba ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s.183-184. 

 

A. Kto zasiad  na tronie Królestwa Polskiego w wyniku og oszenia przez Ludwika 

W gierskiego przywileju koszyckiego?  Podaj imi  w adcy. 

 

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

 

B. Podaj dwa nast pstwa tego przywileju dla ustroju politycznego pa stwa polskiego. 
 

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

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

 

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

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

 

Zadanie 16. (2 pkt) 

Przeczytaj tekst. Sformu uj dwa argumenty, aby wykaza , e pogl dy autora dotycz ce 

czasów antycznych i redniowiecznych s  charakterystyczne dla humanizmu 

renesansowego.  

 

[...] Wszelako czasy ówczesne [ redniowieczne] nie by y tak sposobne ani tak sprzyjaj ce 

naukom jak obecne [...]. Czasy by y ciemne i tr c ce op akanym wp ywem Gotów, którzy 

wydali na zniszczenie ca  pi kn  i dobr  literatur . Ale za ask  Bosk  jeszcze za mego ycia 

nauki i wiedza odzyska y wiat o i godno  [...]. Wszystkie nauki od y y i wróci y do czci, 

j zyki zmartwychwsta y: grecki, hebrajski, chaldejski, aci ski. [...] wiat pe en jest ludzi 

uczonych, najwspanialszych ksi garni, naj wiatlejszych nauczycieli [...]. 
Franciszek Rabelais, Gargantua i Pantagruel, [w:] Wiek XVI - XVIII w ród ach, opr. M. Soba ska-Bondaruk, S. 

B. Lenard, Warszawa 1997, s. 206. 
 

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

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

 

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

................................................................................................................................................. 
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 Zadanie 17. (3 pkt) 
Uzupe nij tekst: 
 

W wyniku kl ski poniesionej w wojnie z Polsk  w latach 1519 – 1521 ostatni Wielki 

Mistrz Zakonu (a) ................................................................................... zaproponowa  królowi 

polskiemu (b) .........................................................................., e z o y mu ho d lenny jako 

wiecki ksi  (c) ..................................................... . 

Uwaga: 

(a) wymie  imi  i nazwisko rodowe Wielkiego Mistrza,    (b) wymie  imi  króla,   (c) podaj 

nazw  terytorium. 

 

 

Zadanie 18. (2 pkt) 
Wszystkie wymienione ni ej nazwy religii i wyzna  wpisz do odpowiednich rubryk 

tabeli. 
 

katolicyzm,   chrze cija stwo,   prawos awie,   luteranizm,  islam,   judaizm 

 

Religie  

Wyznania (konfesje)  

 

 

Zadanie 19. (2 pkt) 

Wymie  dwie przyczyny zak adania przez szlacht  polsk  w XVI wieku folwarków 

nastawionych na upraw  i eksport zbo a. 

 

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

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

 

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

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

 

 

Zadanie 20. (1 pkt) 

Podkre l poprawn  odpowied . 

Program ruchu egzekucyjnego szlachty polskiej w XVI wieku nie obejmowa  

A. rewindykacji królewszczyzn. 

B. reformy skarbu. 

C. umocnienia katolicyzmu. 

D. zawarcia unii realnej z Litw . 

E. reformy s downictwa. 
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Zadanie 21. (2 pkt) 
Na podstawie tabeli dotycz cej konfliktów Polski z pa stwami o ciennymi w XVII wieku 

oraz wiedzy w asnej wykonaj dwa polecenia: 
 

Miejsce 

zawarcia 

uk adu 

pokojowego/ 

rozejmowego 

Data 

Pa stwo -

strona 

uk adu 

Niektóre postanowienia 

Dywilino 1619 Rosja Odzyskanie przez Rzeczpospolit  ziemi smole skiej, 

siewierskiej, czernihowskiej.  

Stary Targ 1629 Szwecja Opanowanie przez Szwedów portów pruskich (c a

dla Szwecji); Szwedzi zatrzymali wi ksz  cz  Inflant 

(po rzek  D win ). 

Sztumska Wie  1635 Szwecja Wojska szwedzkie wycofa y si  z portów; rezygnacja

z ce  i podatków pobieranych przez Szwedów; 

potwierdzenie nabytków Szwecji w Inflantach. 

Oliwa 1660 Szwecja Utrzymanie terytorialnego status quo; potwierdzenie 

przez Polsk  rezygnacji z Inflant. 

Andruszów 1667 Rosja Rzeczpospolita utraci a ziemi  smole sk , siewiersk , 

czernihowsk , lewobrze n  Ukrain  oraz Kijów 

i Zaporo e. 
 

A. Wymie  ziemie, które zdoby a Rosja w wyniku wojen toczonych z Rzeczpospolit  

w XVII wieku. 

 

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

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

 

B. Wymie  ziemie, które zdoby a Szwecja w wyniku wojen toczonych z Rzeczpospolit  

w XVII wieku. 

 

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

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

 

Zadanie 22. (1 pkt) 

Uporz dkuj chronologicznie wydarzenia z dziejów rewolucji francuskiej. 

A. Zburzenie Bastylii 

B. Rozpocz cie obrad Stanów Generalnych 

C. Zamach stanu gen. Napoleona Bonaparte 

D. ci cie Ludwika XVI 

E. Ustanowienie republiki 

 

1) ......... 2) ......... 3) ......... 4) .......... 5) ......... 
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Zadanie 23. (2 pkt) 
W procesie przemian zachodz cych w yciu gospodarczym zmienia y si  techniki 

i formy organizacyjne wytwarzania dóbr materialnych. Odpowiedz na dwa pytania 

dotycz ce tych zmian. 

 

A. Od którego stulecia dominuj c  rol  w produkcji przemys owej w Europie 

Zachodniej zacz y odgrywa  fabryki? 

 

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

 

B. Podaj, na czym polega a podstawowa ró nica pomi dzy manufaktur  a fabryk  

z punktu widzenia techniki produkcji. 

 

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

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

 

 

Zadanie 24. (1 pkt) 

Niektórzy intelektuali ci XVIII-wiecznej Europy byli zwolennikami absolutyzmu 

monarszego (o wieconego), wierz c jednocze nie w istnienie naturalnych 

(przyrodzonych, niezbywalnych) praw cz owieka. Podaj argument potwierdzaj cy 

wewn trzn  sprzeczno  tych pogl dów. 

 

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

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

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

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

 

 

Zadanie 25. (3 pkt) 
Zdecyduj, czy zamieszczony poni ej tekst to fragment aktu konfederacji barskiej, 

czy targowickiej. Przedstaw dwa argumenty uzasadniaj ce twoje rozstrzygni cie. 
 

[...] My, rady dygnitarze, szlachta i obywatele Korony Polskiej [...]. Kiedy wolne i nikomu 

nie podleg e narody polskie losem teraz nieszcz liwym w przeci gu tych lat kilku, od mierci 

Najja niejszego Augusta III, króla i pana dobrego i pobo nego, swobodnie i mi o panuj cego, 

do smutnej i okropnej przyprowadzone postaci, [...] zbieramy si  do obrony wiary i wolno ci 

[...] przy wierze wi tej rzymskiej katolickiej, [...] przy prawach starodawnych i swobodach 

narodowych – na pod wignienie, oraz i uwolnienie spod ci kich i nieprzyjacielskich 

aresztów wspó braci naszych; - tak e na zniesienie stra y [...] J.O. ksi cia [Karola] 

Radziwi a [...] i innych osób konfederackich [...] wojskiem rosyjskim otoczonych i pod stra  

zbrojn  tego  wojska trzymanych [...]. 

[w:] Wiek XVI - XVIII w ród ach, oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999, s. 407, 409. 
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A. Jest to fragment aktu konfederacji ........................................................ . 

 

B. Argumentacja: 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

Zadanie 26. (1 pkt) 

Wstaw w wyznaczone pod map  miejsce numer w a ciwego podpisu wybranego spo ród 

zamieszczonych poni ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Rzeczpospolita przed I rozbiorem 

2. Rzeczpospolita po I rozbiorze 

3. Ksi stwo Warszawskie w 1812 roku 

4. Królestwo Polskie w 1815 roku 
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Zadanie 27. (2 pkt) 

Przeanalizuj uwa nie dane statystyczne i wykonaj dwa polecenia. 

A. W pierwszej kolumnie tabeli, w miejscach wykropkowanych, wpisz odpowiednie 

daty roczne. 

B. W nag ówkach kolumn tabeli (w miejscach oznaczonych liczbami od 1 do 3) wpisz 

nazwy odpowiednich pa stw. 

Tabela: Rozbiory Polski – dane statystyczne. 

 1. ..........................  2. ..........................  3. .......................... PA STWO 

obszar* ludno  obszar* ludno  obszar* ludno  

I rozbiór z ...................... r. 36 300 580 000 81 900 2 650 000 93 000 1 300 000

II rozbiór z .................... r. 57 100 1 000 000 - - 250 200 3 000 000

III rozbiór z ................... r. 48 000 1 000 000 47 000 1 500 000 120 000 1 200 000

Razem 141 400 2 580 000 128 900 4 150 000 463 200 5 500 000

* w km
2
  

na podstawie: Atlas historyczny Polski, Wroc aw 1967, Obja nienia, s.16. 

 

 

Zadanie 28. (4 pkt) 

W tabeli zamieszczone zosta y krótkie fragmenty róde  dotycz cych polskich powsta  

narodowych. Wpisz obok nich numery odpowiednich podpisów zamieszczonych poni ej 

tabeli (na nast pnej stronie). 

A. W wyniku walk prowadzonych pierwszego wieczoru, w nocy i nazajutrz, 

tj. 28 grudnia, opanowali my, i to bez wielkich strat, ca e miasto z wyj tkiem kilku 

obiektów. Zaj li my nawet cytadel  [...]. Koszar grenadierów nie zdobyto szturmem, 

bo Naczelna Rada Ludowa wymog a przej ciowe zawieszenie broni [...]. 

 

B. Pu k wo y ski wie o odparty, a jako lad walki, le cy na bruku trup jenera a 

Blumera, który prowadzi  ten pu k dla zaw adni cia Arsena u, a wszystko 

to o wiecone nie zgas ym jeszcze po arem domu na Nowolipkach, podpalonego jako 

has o powstania w tej cz ci miasta, a wszystko zako czone radosnym powitaniem 

szko y podchor ych, która ze wzorowym po wi ceniem spe ni a swoj   powinno  tej 

nocy. 

 

C. Brygada kawalerii narodowej Madali skiego, maj ca swe le a mi dzy Bugiem 

 a Narwi , zebrawszy swe szwadrony w Ostro ce, wynio le odmówi a 

przeprowadzenia redukcji. Genera  Igelström wys a  przeciw zbuntowanej brygadzie 

wojsko [...]. 

 

 D. W [...] fatalnym nast pstwie ca ego zachowania swojego, biali byli bezsilnymi, 

bezradnymi, wreszcie pob a aj cymi wobec powstania. Nie pot pili go jawnie 

i stanowczo, bo byli ju  zupe nie rozbici. Komitet Centralny stanowi  jedyn  w kraju 

w adz  narodow . [...] 

 

[w:] Polska w latach 1795 – 1864. Wybór tekstów ród owych do nauczania historii, opr. I. Rusinowa, 

Warszawa 1986, s. 101; Polska w latach 1918 – 1939. Wybór tekstów ród owych do nauczania historii, red. W. 

Wrzesi ski, Warszawa 1986, s. 53; Powstanie ko ciuszkowskie, opr. W. Bortnowski, Warszawa 1959, s. 9; 

S. Ko mian, Rzecz o roku 1863, t. II, cz. II, Kraków 1895, s. 319. 
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1. Powstanie ko ciuszkowskie 

2. Powstanie listopadowe 

3. Powstanie krakowskie 1846 roku 

4. Powstanie styczniowe 

5. Powstanie wielkopolskie 1918–1919 roku 

 

 

Zadanie 29. (4 pkt) 
Przedstawiona poni ej tabela dokumentuje proces zmniejszania si  stanu posiadania 

ziemia stwa (folwarków). Pos uguj c si  danymi statystycznymi, wykonaj dwa 

polecenia. 
 

Tabela: Folwarki ziemia skie i gospodarstwa ch opskie na prze omie XIX i XX wieku. 

[w:] B. Zientara, A. M czak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r., Warszawa 1965, s. 420. 

 

A. Podaj, w którym zaborze proces ten wyst pi  w najwi kszym, a w którym 

w najmniejszym stopniu. 
 

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

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

 

B. Uzasadnij swój wybór, pos uguj c si  danymi statystycznymi z tabeli. 
 

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

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

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

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

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

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

 

Stan posiadania ziemi w %    
Obszar   Typ w asno ci   ok.   

1860   
ok.   
1870   

ok.   
1880   

ok.   
1890   

ok.   
1900   

ok.   
1905   

ok.   
1910   

Królestwo  
Polskie   

folwarki   
gospodarstwa ch opskie  
inne  

. 

. 

. 

46  
30  
24  

. 

. 

. 

40  
43  
17  

37   
45   
18   

36   
46   
18   

.   

.   

.   
Pozna skie   folwarki   

gospodarstwa ch opskie  
inne  

60 

} 40  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

57  

} 43  

. 

. 

. 

58   

} 42 
  

.   

.   

.   
Górny  

l sk   
folwarki   
gospodarstwa ch opskie  
inne  

57 

} 43

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.   

.   

.   

50  

} 50

Pomorze  
Gda skie   

folwarki   
gospodarstwa ch opskie  
inne  

52  

} 48

. 

. 

. 

47  

} 53

. 

. 

. 

. 

. 

. 

46   

} 54 
  

.   

.   

. 
  

Galicja   folwarki   
gospodarstwa ch opskie  
inne 

42  

} 58

. 

. 

.

40  

} 60 

39  

} 61

. 

. 

.

.   

.   

. 

35  

} 65
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Zadanie 30. (3 pkt) 
Podane nazwy zwi zane z dziejami Polski w II po owie XIX w. umie  w odpowiednich 

rubrykach tabeli, dobieraj c po dwie nazwy do ka dego zaboru. 
 

Komisja Kolonizacyjna,  X Pawilon,  Kulturkampf,  „polski Piemont”,  sta czycy, 

genera -gubernator,   Hakata,   „Kraj Przywi la ski”,   Uniwersytet Jagiello ski 

 

Zabór Nazwy 

austriacki  

pruski  

rosyjski  

 

 

Zadanie 31. (3 pkt) 
Porównaj teksty i wykonaj dwa polecenia. 

 

Tekst nr 1 

Filaret Prawdowski (Henryk Kamie ski), O prawdach ywotnych narodu polskiego [1844 r.] 

[w:] Polska w latach 1795–1864. Wybór tekstów..., Warszawa 1986, ss. 180-181. 

 

 [...] ka dy w o cianin gospodarz, zagrodnik itd. uprawiaj cy jak kolwiek ilo  ziemi 

w zamian dawanych przez siebie pa szczyzny, czynszu, danin lub jakichkolwiek innych 

powinno ci, [powinien sta  si ] w a cicielem ca ego swego gruntu, adnych odt d nie maj c 

wzgl dem nikogo obowi zków. 

 

Tekst nr 2 

Z przemówienia W. Witosa na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego 22 lutego 1919 r. 

[w:] Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów, Warszawa 1984, s. 728. 

 

  [...] d y  b dziemy w obecnym Sejmie nie tylko do rozparcelowania dóbr 

pa stwowych, majoratów, dóbr martwej r ki i ordynacji, ale nie zawahamy si  po wi ci  

wielkiej w asno ci ziemskiej [...], aby milionom bezrolnych i ma orolnych [...] da  w asny 

warsztat samodzielnej  pracy. 

 

A. Nazwij sposób (metod ) rozwi zania kwestii ch opskiej zawarty w 
 

tek cie nr 1: 
 

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

 

 

tek cie nr 2: 

 

....................................................................................................................................................... 
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B. Wyja nij przyczyn  ró nic w propozycjach rozwi zania sprawy ch opskiej. 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

Zadanie 32. (4 pkt) 
Przestudiuj uwa nie tabel  przedstawiaj c  przemiany demograficzne w Rosji (ZSRR) 

w latach 1900 – 1940 i wykonaj dwa polecenia. 

 

Tabela: Ludno  Rosji (ZSRR) w pierwszej po owie XX wieku 

Liczba ludno ci (w milionach) 
Lata 

ogó em miejskiej wiejskiej 

Odsetek 

ludno ci 

miejskiej 

1900 

1912 

1926 

1939 

1940 

135,6 

171,1 

147,0 

170,6 

194,1 

- 

- 

26,3 

56,1 

63,1 

- 

- 

120,7 

114,5 

131,0 

- 

- 

17,9 

32,9 

32,5 
 

[w:] M. Heller, A. Niekricz, Utopia u w adzy. Historia Zwi zku Sowieckiego, t. 1, wyd. Kr g, Warszawa 1985, s. 

7. (lata 1900 i 1912); J. Ciepielewski, I. Kostrowicka i in., Dzieje gospodarcze wiata do roku 1975, Warszawa 

1980, s. 534. (lata 1926, 1939, 1940) 

 

 

A. Wyodr bnij okres za amania demograficznego. 
 

Za amanie demograficzne przypada na okres od roku .............. do roku ....................... 

 

B. Podaj trzy polityczne przyczyny tego za amania. 
 

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

 

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

 

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 33. (3 pkt) 
Do podanych w pierwszej kolumnie wydarze  historycznych dopisz litery oznaczaj ce 

fakty, które s  uznane za ich bezpo rednie skutki (nast pstwa). 
 

A. Podpisanie polsko-radzieckiego paktu o nieagresji 

B. Nawi zanie stosunków radziecko-niemieckich 

C. Remilitaryzacja Nadrenii 

D. Podpisanie traktatu wersalskiego 

 

 Wydarzenie Skutek (nast pstwo) 

1. Kl ska wojenna Niemiec w 1918 roku  

2. Podpisanie uk adu w Rapallo  

3.  Obj cie w adzy przez Hitlera  

 

 

 

Zadanie 34. (1 pkt) 
Uporz dkuj w kolejno ci chronologicznej nazwiska Prezydentów RP. 

 

S. Wojciechowski,  W. Raczkiewicz,   I. Mo cicki,   G. Narutowicz 

 

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4. ......................................................... 

 

 

Zadanie 35. (4 pkt) 
Porównaj struktur  spo eczn  ludno ci II Rzeczypospolitej i PRL. Wykonaj dwa 

polecenia. 

 

Tabela: Struktura spo eczna ludno ci Polski w latach 1921, 1938, 1960, 1984. 
 

1921 1938 1960 1984 
GRUPY SPO ECZNE 

w mln w % w mln w % w mln w % w mln w % 

Ogó em 27,2 100,0 34,8 100,0 29,7 100,0 37,0 100,0

Fizyczni pracownicy najemni 
a
 7,5 27,5 10,5 30,2 11,6 39,0 17,8 48,0

Ch opi 14,5 53,2 17,4 50,0 11,9 39,9 9,9 26,8

Inteligencja 1,4 5,1 2,0 5,7 5,7 19,3 8,5 23,0

Drobnomieszcza stwo 3,0 11,0 4,1 11,8

Inne grupy 
b
 0,8 3,2 0,8 2,3

} 0,5 1,8 0,8 2,2

a W tym robotnicy rolni 
b W tym: w a ciciele kapita u 1921 r. – 0,3 mln; maj tków ziemskich 1921 r. – 0,1 mln, 1938 r. – w a ciciele 

kapita u i maj tków ziemskich – 0,4 mln 

[w:] Historia Polski w liczbach, Warszawa 1994, s. 179. 
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A. Oce  stopie  zmian, które nast pi y w strukturze spo ecznej ludno ci Polski, 

podkre laj c jedn  z dwóch zamieszczonych ni ej opinii: 

 

Zmiany struktury spo ecznej w PRL mia y bardzo ograniczony charakter. 

W czasach PRL nast pi o zasadnicze przekszta cenie struktury spo ecznej Polski. 

 

B. Przedstaw trzy argumenty (oparte na danych statystycznych) uzasadniaj ce 

wybran  opini . 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

 

Zadanie 36. (2 pkt) 

W czasie II wojny wiatowej odby y si  trzy konferencje „Wielkiej Trójki”. Wska  t , 

która mia a najwi ksze znaczenie z punktu widzenia statusu powojennej Polski na 

arenie mi dzynarodowej. Uzasadnij odpowied , podaj c jeden argument. 

 

A. Najwa niejsze znaczenie z punktu widzenia statusu powojennej Polski na arenie 

mi dzynarodowej mia a konferencja ............................................................................... . 

 

B. Uzasadnienie: 

 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 37. (3 pkt) 
Uzupe nij tekst. 

Wkrótce po zako czeniu II wojny wiatowej - w styczniu (a) ................. roku - odby y si  

w Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. Wed ug oficjalnie og oszonych wyników 

wybory wygra  tzw. Blok Demokratyczny na czele 

z (b) ............................................................................................................ Jednak najwi cej 

g osów oddano na (c) ......................................................................................... . 

Uwaga: 

(a) wpisz rok wydarzenia, (b) wpisz pe n  nazw  odpowiedniej partii (stronnictwa), (c) wpisz 

pe n  nazw  odpowiedniej partii (stronnictwa) 

 

 

 

Zadanie 38. (3 pkt) 
Zidentyfikuj osoby i organizacje podkre lone w cytowanym wierszu satyrycznym 

z 1968 roku. 

 

Ignacy Krasicki, Nowy wst p do bajek polskich 

By  premier
a
, który ycie wstrzemi liwe p dzi , 

Sekretarz
b
, który zbyt d ugo nie gl dzi , 

Komitet, który centralnie szanowa  kultur , 

Cz onkowie Komitetu, co mieli matur , 

Partia
c
, w której nie by o karierowiczów, 

Rz d, co nie ok amywa  klasy robotniczej (...). 

Pytasz, co w tym dziwnego: wszystko to by  mo e 

Prawda, jednak e ja to mi dzy bajki w o . 

 

[w:] Marzec 1968. Dokumenty, Zeszyt II, W poszukiwaniu programu odnowy. Satyra studencka, Nowa, b.m. 

1981, s. 45. 

 

 

Podaj nazwiska osób oznaczonych w tek cie literami 
 a, b

 oraz pe n  nazw  organizacji 

oznaczonej liter  
c
:

 

 
a 

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

 

b 
................................................................................................................................................. 

 

c 
................................................................................................................................................. 
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Zadanie 39. (2 pkt) 
Przeczytaj zamieszczony poni ej fragment Konstytucji PRL i odpowiedz na dwa 

pytania. 

 

Artyku  6. 

Polska Rzeczpospolita Ludowa w swej polityce: 

2) [...] umacnia przyja  i wspó prac  ze Zwi zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich 

i innymi pa stwami socjalistycznymi, [...]. 

[w:] A. Radziwi , W. Roszkowski, Historia 1945-1990. Podr cznik dla szkó  rednich, Warszawa 1994, s. 248. 

 

A. W którym roku uchwalona zosta a Konstytucja PRL?  

 

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

 

 

B. Z którego roku pochodzi cytowana nowelizacja Konstytucji PRL? 

 

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

 

 

 

Zadanie 40. (1 pkt) 

W 1989 roku rozegra y si  w krajach Europy rodkowej wydarzenia nazwane „Jesieni  

Ludów”. Okre l znaczenie tych wydarze  z punktu widzenia statusu (po o enia) 

mi dzynarodowego tych krajów. 

 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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BRUDNOPIS 
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