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ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE 

DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! 

Miejsce 

na naklejk  
 

MHI-P1_1P-092 

EGZAMIN MATURALNY 

Z HISTORII 
 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 28 stron  

(zadania 1 – 40). 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. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL.

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  

dla egzaminatora. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

MAJ  

ROK 2009 
 

 

 

 
 

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 
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Zadanie 1. (3 pkt) 
Przedstawionym poni ej wizerunkom bóstw wiata staro ytnego przyporz dkuj 

wymienione kr gi kulturowe (1–4). Wpisz odpowiednie liczby pod ilustracjami. 

 

  
 

A. ...... 

 

 
 

B. ...... 

 
 

C. ...... 

Na podstawie: P. Miguel, Tak yli ludzie. W antycznej [...], Wroc aw 1991, s. 58; P. Miguel, Tak yli ludzie. 

W czasach staro ytnych [...], Wroc aw 1990, s. 58; J. Ruffieux, Tak yli ludzie. W [...], Wroc aw 1991, s. 58. 

 

1. Chiny 

2. Grecja 

3. Egipt 

4. Mezopotamia 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 
3

Zadanie 2. (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu ywotów s awnych m ów Plutarcha wykonaj polecenia A i B. 

 

[…] Przy ustanowieniu w adzy Likurg post pi  w ten sposób, e zasi gn  z Delf 

wyroczni  […]. Brzmi ona za  nast puj co: „wznie  sanktuarium Zeusowi […] i Atenie […], 

ustanowi  geruzj  z o on  z 30 m ów cznie z królami, co miesi c […] odbywa  

zgromadzenie ludowe, przedk ada  mu wnioski i poddawa  je pod g osowanie, decyzja ma za  

nale e  do ludu”. Na zgromadzeniu ludu nie pozwoli  nikomu spo ród niego wyst powa   

z w asnym wnioskiem, lecz lud mia  prawo decydowa  tylko o wniosku przedstawionym przez 

gerontów i królów. 

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

redniej, Kraków 1999, s. 88-89. 

 

A. Podaj nazw  miasta-pa stwa greckiego, o którego ustroju politycznym informuje 

tekst. 

 

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

 

B. Uzasadnij swoj  odpowied , podaj c jeden argument. 

 

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

 

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

 

 

 

Zadanie 3. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B. 

 

[…] wywodzi si  z pie ni ofiarnej, a sam wyraz nale y rozumie  nie jako pie  koz ów 

[gr. tragos – kozio , ode – pie ], lecz jako pie  nad koz em. Ofierze sk adanej [bogu]  

w postaci koz a towarzyszy  popis piewaka i chóru. A obrz d sta  si  teatrem chyba dopiero 

wtedy, gdy pojawili si  zawodowi aktorzy, drugi obok widzów wa ny element teatru. 

ród o: W. Lengauer, Teatr staro ytnych Greków: poeta, obrz d, widowisko, [w:] Wielki Teatr wiata. Wyk ady 

otwarte na scenie przy Wierzbowej, Warszawa 2003, s. 16. 

 

A. Podaj termin, którego etymologi  (pochodzenie) zaprezentowano w tym tek cie.  

 

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

 

B. Podaj nazw  uroczysto ci, których cz ci  by y przedstawienia teatralne  

w staro ytnej Grecji. 

 

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

 

 

 

 

 
Nr zadania 1. 2.A. 2.B. 3.A. 3.B. 

Maks. liczba pkt 3 1 1 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 4. (3 pkt) 
Na podstawie fragmentu ywotów s awnych m ów Plutarcha i w asnej wiedzy wykonaj 

polecenia A, B, C. 
 

[…] w ród wszystkich dzie  polityki Peryklesa przedmiotem najwi kszej zawi ci by o 

to, co Atenom przysporzy o najwi cej pi knego wygl du i ozdoby: wzniesione w tym mie cie 

wspania e budowle publiczne […]. One to wywo a y ataki na Peryklesa ze strony jego 

przeciwników oczerniaj cych go na zgromadzeniach ludowych i krzycz cych, e lud ate ski 

[…] okry  ha b  ju  przez to, e skarbiec, b d cy wspóln  w asno ci  Hellenów zabra  

z wyspy Delos do siebie: „A t  wymówk , któr  si  dotychczas najlepiej zas ania  przed 

zarzutami i skargami ze strony innych, mówi c, e zabra  t  kas  stamt d z obawy przed 

Persami i strze e jej w bezpiecznym miejscu […] – krzyczeli – przekre li  teraz Perykles”. 

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

redniej, Kraków 1999, s. 121. 

 

A. Podaj nazw  zwi zku miast-pa stw greckich, którego skarbiec przej li Ate czycy. 

 

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

 

 

B. Wyja nij, w jakim celu gromadzono fundusze w tym skarbcu. 

 

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

 

 

C. Wyt umacz, dlaczego przeciwnicy Peryklesa na zgromadzeniu ludowym uwa ali,  

e dotychczasowe wyja nienie przyczyn przeniesienia skarbca zwi zku do Aten 

przesta o by  wiarygodne. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Zadanie 5. (3 pkt) 
Na podstawie fragmentów dwóch tekstów ród owych wykonaj polecenia A i B.  

 

ród o 1. Kodeks Hammurabiego 

Je li kto  wyst pi  w sprawie z fa szywym zeznaniem [...], cz owiek ten poniesie kar  mierci. 

 

ród o 2. Prawo XII tablic 

Wedle dwunastu tablic ten, któremu dowiod , e z o y  fa szywe wiadectwo, ma by  str cony 

ze ska y tarpejskiej. 

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

redniej, Kraków 1999, s. 44, 221. 
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A. Uzupe nij zdania, podaj c nazwy pa stw staro ytnych, w których obowi zywa y 

zacytowane zbiory praw. 
 

Kodeks Hammurabiego obowi zywa  w ................................................................................ . 
 

Prawo XII tablic obowi zywa o w .......................................................................................... . 

 

B. Porównaj przedstawione normy prawne obowi zuj ce w obu pa stwach ( ród a 1 

i 2). 

 

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

 

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

 

 

 

Zadanie 6. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu i w asnej wiedzy wykonaj polecenia A i B. 
 

[…] zarz d Hiszpanii powierzy  bratu swemu Hazdrubalowi i przez góry Pireneje 

wkroczy  do kraju Celtów, zwanego dzi  Gali , wiod c ze sob  90 tys. piechoty i oko o 12 tys. 

jazdy, nadto 37 s oni. […] 

Kiedy w ko cu dotar  do Alp, mimo e nie znalaz  adnej drogi, która by prowadzi a 

przez nie, […] pocz  zuchwale pi  si  w gór , walcz c z trudno ciami z powodu wielkiego 

niegu i lodów. Tote  cina  drzewa i spala  je, roz arzone w gle zlewa  wod  i octem, 

a nast pnie ska , która dzi ki temu krusza a, kaza  rozbija  elaznymi m otami, toruj c w ten 

sposób drog  przez góry, do dzi  dnia ucz szczan  […]. 

ród o: Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, t. 1, Wroc aw 2004, s. 162. 

 

A. Podaj imi  wodza wyprawy opisanej w tek cie. 

 

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

 

B. Podaj cel polityczny tej wyprawy.  

 

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

 

Zadanie 7. (1 pkt) 
Spo ród wymienionych wydarze  wybierz i podkre l to, które nie by o bezpo rednim 

nast pstwem zjazdu gnie nie skiego. 

 

1. Powstanie arcybiskupstwa gnie nie skiego 

2. Otrzymanie prawa do nominowania dostojników ko cielnych przez w adc  Polski 

3. Utworzenie biskupstw we Wroc awiu, Krakowie, Ko obrzegu 

4. Pokój w Budziszynie 

 

 

 
Nr zadania 4.A. 4.B. 4.C. 5.A. 5.B. 6.A. 6.B. 7. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 1 1 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt         
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Zadanie 8. (2 pkt) 
W ród wymienionych wydarze  z historii Francji wska  to, które chronologicznie jest 

pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego 

wpisz liter  A, obok chronologicznie ostatniego – B. 

 

Wydarzenie Odpowiedzi 

Cesarska koronacja Karola Wielkiego  

Spalenie na stosie Joanny d’Arc  

Pierwsze zwo anie Stanów Generalnych  

Traktat w Verdun  

Chrzest Chlodwiga I  

Kl ska Arabów w bitwie pod Poitiers  

 

 

Zadanie 9. (4 pkt) 
Uzupe nij tabel , wpisuj c w adców Polski, za panowania których mia y miejsce 

wymienione wydarzenia. 

 

Wydarzenie W adca (imi  i przydomek) 

1. mier  biskupa Stanis awa ze Szczepanowa  

2. Obrona G ogowa przed najazdem cesarza 

Henryka V 

 

3. Nadanie przywileju koszyckiego  

4. Zawarcie II pokoju toru skiego  

 

 

Zadanie 10. (3 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane zdania s  prawdziwe, czy fa szywe, wpisuj c s owo prawda lub 

fa sz. 

 

1. Prawo sk adu – przywilej handlowy nakazuj cy kupcom 

przeje d aj cym przez miasto wystawianie w nim towarów 

na sprzeda . 

 

2. Manufaktura – zak ad, w którym wytwarzanie produktu 

odbywa o si  przy pomocy maszyn i by o oparte na 

podziale pracy. 

 

3. upa solna – w dawnej Polsce nazwa królewskich 

przedsi biorstw solnych, np. kopalni soli w Wieliczce. 
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Zadanie 11. (4 pkt) 
Na fotografiach przedstawiono ozdobne obramowania drzwi charakterystyczne 

dla ró nych stylów architektonicznych. Wykonaj polecenia A i B. 
 

A. Podaj u ywan  w architekturze nazw  ozdobnego obramowania drzwi. 
 

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

 

B. Wpisz pod fotografiami nazwy stylów architektonicznych, wybieraj c je spo ród 

podanych. 

gotyk, barok, secesja, romanizm (styl roma ski) 

 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

ród o: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5, Warszawa 1996, s. 259. 
 

Nr zadania 8. 9. 10. 11.A. 11.B. 

Maks. liczba pkt 2 4 3 1 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 12. (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu kroniki Jana D ugosza wykonaj polecenia A i B. 

 

Na zamierzon  uroczysto  weseln  […] król polski Kazimierz jako dziadek [El biety] 

[…] zaprasza uroczy cie […] s siednich królów i ksi t. […] Kazimierz przeznacza 

specjalnych szafarzy spo ród panów i szlachty polskiej, którzy s u yli im pomoc , jednak 

wszyscy otrzymali polecenie, e maj  by  pos uszni rajcy krakowskiemu […]. Jemu jednemu 

król polski Kazimierz, znaj c obrotno , uczciwo , ostro no  [...] tego cz owieka, powierzy  

[...] kierowanie wszystkim, co przy zje dzie królów by o rzecz  konieczn . […] Zaprosi  

[rajca] na uczt  do swego domu królów i ksi t [...]. Kiedy uzyska  od monarchów 

pozwolenie, eby porozdziela  miejsca królom wed ug w asnego uznania, pierwsze 

i znaczniejsze miejsce kaza  zaj  królowi polskiemu Kazimierzowi, drugie królowi 

rzymskiemu i czeskiemu Karolowi, trzecie królowi W gier, czwarte królowi Cypru, a ostatnie 

królowi Danii. 

ród o: J. D ugosz, Roczniki czyli kroniki s awnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1975, s. 401-404. 

 

A. Zidentyfikuj posta  rajcy krakowskiego, który zaprosi  do swojego domu w adców 

przyby ych do Krakowa. 

 

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

 

B. Wyt umacz, dlaczego gospodarz uczty wyznaczy  królowi polskiemu pierwsze 

miejsce przy stole. 

 

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

 

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

 

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

 

 

Zadanie 13. (3 pkt) 

Na podstawie fragmentu traktatu Paw a W odkowica przed o onego soborowi  

w Konstancji wykonaj polecenia A i B. 

 

Nie nale y niepokoi  ani osób, ani maj tków niewiernych, którzy chc  spokojnie y  

[…]. Grzeszy wi c w adca, który ich pozbawia maj tków bez przyczyny, albowiem nawet 

papie owi nie wolno im dóbr odbiera  […]. Tego rodzaju napad na niewiernych […] jest 

zaprzeczeniem mi o ci bli niego […]. Nikogo do wiary zmusza  nie nale y, gdy  wiara nie 

mo e wynika  z przymusu, a wymuszone modlitwy nie s  mi e Bogu […]. Gdy […] posiadanie 

rzeczy ukradzionej lub si  zdobytej jest wadliwe, nie mog  takie rzeczy by  nabyte przez 

zasiedzenie lub przedawnienie […]. Z tego p ynie wniosek, e wszystkie rzeczy tak nabyte […] 

musz  […] by  zwrócone pod groz  utraty zbawienia. Grzech nie mo e bowiem by  

odpuszczony, o ile rzecz ukradziona nie b dzie zwrócona. 

ród o: Polska my l demokratyczna w ci gu wieków. Antologia, Warszawa 1987, s. 30-31. 

 

A. Wyt umacz, jakie metody chrystianizacji autor uwa a  za s uszne. 

 

....................................................................................................................................................... 
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B. Wyja nij, jakie rozwi zanie sporu polsko-krzy ackiego o Pomorze Gda skie 

sugeruje ten tekst, i wpisz cytat potwierdzaj cy odpowied . 
 

Wyja nienie: ................................................................................................................................. 

 

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

 

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

 

Cytat: ............................................................................................................................................ 

 

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

 

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

 

Zadanie 14. (2 pkt) 
Na podstawie wykresu wykonaj polecenia A i B. 

 

Liczba przyj  do prawa miejskiego w Krakowie w latach 1395–1455 
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Na podstawie: Wielka Historia Polski, t. 3, Kraków 1999, s. 265. 

 

A. Podaj rok, w którym liczba Polaków przyj tych do prawa miejskiego w Krakowie 

by a najwi ksza. 

 

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

 

B. Sformu uj wniosek dotycz cy zmian w liczbie przyj  Niemców do prawa miejskiego 

w Krakowie w latach 1425–1455. 

 

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

 

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

 

 

Nr zadania 12.A. 12.B. 13.A. 13.B. 14.A. 14.B. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 15. (1 pkt) 

Na podstawie tre ci mapy zaproponuj dla niej tytu . 

Uwaga: tytu  powinien zawiera  okre lenie tematu, czasu i przestrzeni (np. Rozwój 

terytorialny Szwecji od po owy XVI do ko ca XVII wieku). 
 

 

ród o: J. Dowiat, Historia I, Warszawa 1987, s. 430. 

 

Tytu  mapy: 

 

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

 

 

Zadanie 16. (3 pkt)  
Na podstawie tekstu i w asnej wiedzy wykonaj polecenia A, B, C. 
 

[…] czarne legendy miewaj  niezwykle trwa y ywot, zw aszcza gdy operuj  tak 

chwytliwymi kliszami jak stereotyp okropnej te ciowej, chciwej staruchy gromadz cej skarby 

[…]. Warto podkre li , e […] „Historia dyplomacji polskiej”, po wi caj c [królowej] sporo 

miejsca, wydobywa w jednoznaczny sposób jej zas ugi – stworzenie silnej ekonomicznej bazy 

dynastii w celu wzmocnienia w adzy monarszej. Chodzi o jej te  o odzyskanie dla Polski 

pozycji w Europie, utraconej na rzecz Habsburgów po traktacie wiede skim 1515 r. [D y a] 

do utworzenia z pa stw jagiello skich […] przeciwwagi wobec rosn cych wp ywów 

niemiecko-habsburskich.  

ród o: M. Bogucka, […], Warszawa 1989, s. 284, 285. 
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A. Podaj imi  królowej, której dokonania poddano ocenie w tek cie. 

 

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

 

B. Podaj imi  i przydomek w adcy Polski, którego on  by a ta królowa. 

 

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

 

C. Podkre l poprawne zako czenie zdania: 

 

Królowa ta pochodzi a z  
 

1. Republiki Florenckiej. 

2. Królestwa Neapolu. 

3. Republiki Weneckiej. 

4. Ksi stwa Mediolanu. 

 

 

 

Zadanie 17. (3 pkt)  
Na podstawie fragmentu Pami tnika wojny moskiewskiej Reinholda Heidensteina 

wykonaj polecenia A, B, C. 

 

Nie mia a Polska dot d porz dnej piechoty, a to dlatego, e szlachta nie lubi a s u by 

pieszej […]. Gdy jednak utrzymanie cudzoziemskiej piechoty poch ania o ogromne sumy, 

przeto podano na przesz ym sejmie pewien sposób utworzenia piechoty, ten mianowicie, i by 

na dwudziestu poddanych królewskich jeden pe ni  s u b  wojskow  […]. 

ród o: T. Cegielski, K. Zieli ska, Dzieje nowo ytne 1492-1815. wiczenia ród owe z historii dla szkó  

rednich, Warszawa 1999, s. 141. 

 

A. Podaj nazw  piechoty, o której utworzeniu informuje autor pami tnika. 

 

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

 

B. Podaj wiek, w którym utworzono piechot  opisan  przez autora pami tnika. 

 

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

 

C. Na podstawie w asnej wiedzy wyt umacz, co by o przyczyn  niech ci szlachty 

do s u by pieszej. 

 

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

 

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

 

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

 
 

 

Nr zadania 15. 16.A. 16.B. 16.C. 17.A. 17.B. 17.C. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1 1 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 18. (3 pkt) 
Zamieszczone rysunki obrazuj  przemiany w historii ubioru w Europie. Dobierz 

przedstawione postacie w pary ubrane w stroje z tego samego okresu. Wpisz 

odpowiadaj ce im litery we w a ciwe rubryki tabeli. 

 

 

Okres 

Litera odpowiadaj ca 

rysunkowi kobiety w stroju 

z danego okresu 

Litera odpowiadaj ca 

rysunkowi m czyzny w stroju 

z danego okresu 

1.  II po owa XVI w.   

2.  II po owa XVIII w.   

3.  I po owa XIX w.   

 

 

 
A. 

 
B. C. D. 

    

 
E. F. 

 
G. 

ród o: M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wroc aw 1968, s. 202, 350, 460, 624, 718, 745. 
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Zadanie 19. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A, B. 
 

[…] udzia  […] w obronie Zbara a wzmóg  jego s aw  i popularno  w szerokich 

ko ach szlacheckich. Zapami tano te  jego bojow  postaw  i odwag  okazan  w bitwie pod 

Beresteczkiem, po której wyruszy  on dalej z wojskiem polskim […]. Nieoczekiwanie jednak 

pad  ofiar  jakiej  choroby […] i zmar  […] 20 sierpnia 1651 r. […] Cia o […] z o ono 

w ko ciele w. Krzy a w Górach wi tokrzyskich […]. Szlachta sp aci a d ug wdzi czno ci 

wobec ojca, wybieraj c jego syna […] królem Polski. 

ród o: W. Czapli ski, Glosa do Trylogii, Bia ystok 1999, s. 46. 

 

A. Podkre l poprawne zako czenie zdania: 

 

Opisane dzia ania zbrojne mia y miejsce w czasie 
 

1. rokoszu Zebrzydowskiego. 

2. pierwszej dymitriady. 

3. powstania Chmielnickiego. 

4. konfederacji barskiej. 

 

B. Podaj imi  i nazwisko w adcy Polski, o którym autor pisze w podkre lonym 

fragmencie tekstu. 

 

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

 

 

Zadanie 20. (3 pkt) 
Na podstawie ród a wpisz w odpowiednie rubryki informacje o szko ach wymienionych 

w tek cie. 
 

Kazimierz Wielki […] poczyniwszy w rozerwanej dot d rozlicznymi k ótniami Polszcze 

rozmaite porz dki, za o y  fundamenta Akademii […]. Stefan Batory […] w sto ecznym 

Ksi stwa Litewskiego mie cie Akademi[ ] [otworzy ]. Henryk zamy la  o szkole rycerskiej, 

twojemu dopiero, Najja niejszy Królu Stanis awie Augu cie, staraniu i wykonaniu 

od Opatrzno ci zamierzonej. 

ród o: D. Radziwi , Mowa do jego królewskiej mo ci, [w:] Zabawy Przyjemne i Po yteczne (1770-1777), t. 1, 

Wroc aw 2004, s. 84-86. 

 

Lp. Nazwa szko y Za o yciel/fundator
 

(nale y poda  imi /imiona oraz 

przydomek/nazwisko)
 

1.   

2.   

3.   

 

 

Nr zadania 18. 19.A. 19.B. 20. 

Maks. liczba pkt 3 1 1 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 21. (3 pkt) 

Rozstrzygnij, czy podane zdania s  prawdziwe, czy fa szywe, wpisuj c s owo prawda lub 

fa sz. 

 

1. Marsylianka – to pie , która powsta a w okresie rewolucji 

lipcowej we Francji. 

 

2. Mazurek D browskiego – to pie , której s owa napisa  Józef 

Wybicki dla o nierzy Legionów Polskich we W oszech. 

 

3. Etiuda „Rewolucyjna” – to utwór skomponowany przez 

Fryderyka Chopina na wie  o wybuchu powstania styczniowego. 

 

 

 

Zadanie 22. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B. 

 

Rz dy jego zap odni y wyobra ni  mas ludzkich, […] przet umaczy  milionom prostych 

ludzi dost pne dotychczas tylko dla elity umys owej idee Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 

Przet umaczy  je na j zyk codziennej praktyki wyra aj cy si  w kodeksie [...], w zmianie 

po o enia ch opstwa, w budowie nowego spo ecze stwa i wreszcie w romantycznej wizji 

nowego Imperium Romanum – Stanów Zjednoczonych Europy, których budow  przedsi bra . 

ród o: Europa i wiat w epoce [...] , pod red. M. Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1988, s. 88. 

 

A. Zidentyfikuj posta , której dokonania zosta y scharakteryzowane w tek cie. 

 

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

 

B. Podaj dwa dokonania tej postaci. 

 

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

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

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

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

 

 

Zadanie 23. (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu pracy O prawdach ywotnych narodu polskiego Henryka 

Kamie skiego z 1844 roku wykonaj polecenia A i B. 

 

[…] przyczyny wi c pierwotne naszych rozbiorów i poni enia w nas samych le a y 

[…]. Jedni o to [oskar aj ] tron elekcyjny, nierz d szlachecki i liberum veto, inni magnatów 

[...], inni wreszcie z  organizacj  machiny rz dowej, brak wojska sta ego [...] itd., lecz 

to wszystko nie natrafia na g ówn  i zasadnicz  przyczyn . [...] Có  wi c rozprz g o [...] si   
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naszego narodu? Co os abi o wi te poj cie mi o ci ojczyzny i niepodleg o ci? […] Aby na to 

pytanie odpowiedzie , dosy  jest wejrze  w stan ludu trzymanego w podda stwie, na 

przywilej, który cz owieka robi  w asno ci  jakoby rzecz [...]; na stan powszechny ucisku 

najliczniejszej klasy, na której g ówna si a narodu i ca a nadzieja obrony ojczyzny zale a a. 

[...] Lud nasz, pozbawiony u ywalno ci cz owiecze stwa, poni ony, znikczemniany cierpliwym 

uginaniem karku, w nag ej […] potrzebie ratunku nie móg  si  pokaza  czym innym, jak tym, 

czym by  w istocie, to jest mas  martw  i bezw adn . [...] Przyczyny upadku narodu w nim 

samym le , nie za  w okoliczno ciach zewn trznych [...]. 

ród o: Polska my l demokratyczna w ci gu wieków. Antologia, Warszawa 1987, s. 132-133. 

 

A. Wyja nij, co wed ug autora tekstu by o najwa niejsz  przyczyn  utraty 

niepodleg o ci. 

 

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

 

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

 

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

 

 

B. Podaj argument wiadcz cy o tym, e w zacytowanym fragmencie tekstu zawarte 

s  opinie reprezentatywne dla krakowskiej szko y historycznej z ko ca XIX wieku. 

 

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

 

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

 

 

 

Zadanie 24. (2 pkt) 
W ród wymienionych wydarze  z historii Polski XIX w. wska  to, które chronologicznie 

jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie 

pierwszego wpisz liter  A, obok chronologicznie ostatniego – B. 

 

Wydarzenie  Odpowiedzi 

Likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej  

mier  Romualda Traugutta  

Utworzenie Królestwa Polskiego  

Pokój w Tyl y  

Pocz tek dzia alno ci Hakaty   

Wybuch powstania styczniowego  

 

 

 

 
Nr zadania 21. 22.A. 22.B. 23.A. 23.B. 24. 

Maks. liczba pkt 3 1 2 1 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 25. (3 pkt) 
Poni ej zamieszczono rysunek satyryczny z czasopisma Illustrierte Zeitung z 1848 r. 

Podaj termin przyj ty dla okre lenia wydarze , które w sposób metaforyczny komentuje 

ta ilustracja oraz obja nij jej elementy graficzne. 

 

 

ród o: Wielka historia Polski, t. 7, Kraków 2003, s. 204. 

 

Termin przyj ty dla okre lenia wydarze : ................................................................................... 

 

Obja nienie rysunku: .................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Zadanie 26. (4 pkt) 
Uzupe nij cztery fragmenty tekstu, wykorzystuj c informacje z tablicy genealogicznej 

rodziny Magierów, któr  zamieszczono na nast pnej stronie. 
 

Fragment 1. 

Dzie , który zapocz tkowa  Insurekcj  warszawsk , tak rado nie przyj ty przez mieszka ców 

stolicy, […] w rodzinie Magierów utrwali  si , niestety, jako wydarzenie tragiczne. Wtedy 

mianowicie zgin  od kuli moskiewskiej starszy brat Antoniego, (A) ...................................... . 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 
17

Fragment 2. 

Wybuch o powstanie [listopadowe] [i Antoni] utraci  wkrótce, cho  nie wiadomo, w jakich 

okoliczno ciach, m odszego brata (B) ............................................ . 

Fragment 3. 

Dzieci stwo i m odo  Antoniego przypad o na burzliwy okres panowania w Rzeczypospolitej 

króla (C) ........................................................................................... i temu czasowi [Antoni] 

po wi ci  du o uwagi w swoim opisie Warszawy. 

Fragment 4. 

Antoni zako czy  ycie, b d c poddanym cara (D) ................................................................... . 

 

A, B – podaj imiona 

C – zidentyfikuj posta  króla (imiona i nazwisko) 

D – zidentyfikuj posta  cara (imi , sygnatura) 

 

Magierowie 

herbu Szeliga w ziemi czerskiej 

Na podstawie: J. W. Gomulicki, Warszawa wieloraka 1749-1944. Studia, szkice, sylwety, Warszawa 2005, 

s. 203, 222, 275, 284; S ownik patronów ulic Warszawy, red. S. Ciep owski, Warszawa 2002, s. 153. 

 

Nr zadania 25. 26. 

Maks. liczba pkt 3 4 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   

Pawe  

Karol Franciszek 

Rajmund 

1724-1797 

x Marianna Matci ska 

Anna 

Benedykt 

1760?-1794 

Antoni 

1762-1837 

Marianna 

1767-1828 

Tomasz 

1780-1831 

Aleksandra Olimpia 

ur. 1819 
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Zadanie 27. (2 pkt) 
Spo ród wymienionych postaci wypisz dwie zas u one dla rozwoju przemys u Królestwa 

Polskiego w latach 1815–1830. 

 

Antoni Tyzenhauz,  Stanis aw Staszic,  Stanis aw Kostka Potocki, 

Ksawery Drucki-Lubecki,  Leopold Kronenberg 

 

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

 

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

 

 

 

Zadanie 28. (2 pkt) 
Przeanalizuj tre  obrazów przedstawiaj cych wydarzenia na ziemiach polskich  

w drugiej po owie XIX wieku. Wpisz nazw  zaboru, w którym rozgrywa y si  

te wydarzenia. 

 

 
 

A. Zabór...................................................................................... 
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B. Zabór.................................................................................................... 

ród a:  K. Olsza ski, Wojciech Kossak, Wroc aw 1982, il. 181; Z. Fras, [...], Wroc aw 1999, s. 262. 

 

 

 

 

Zadanie 29. (1 pkt) 
Spo ród wymienionych osi gni  cywilizacyjnych wybierz i podkre l to, które nie mia o 

miejsca w XIX wieku.  

 

1. Otwarcie Kana u Sueskiego 

2. Wzniesienie wie y Eiffla 

3. Skonstruowanie pierwszej maszyny parowej 

4. Wynalezienie arówki elektrycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 27. 28. 29. 

Maks. liczba pkt 2 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 30. (3 pkt) 
Na podstawie wykresu wykonaj polecenia A, B i C. 

 

Struktura zatrudnienia w wybranych krajach w 1913 r. (w %) 

 

 
 

ród o: J. Skodlarski, F. Matera, Gospodarka wiatowa. Geneza i rozwój, Warszawa 2005, s. 145. 

 

 

A. Podaj kraj, w którym udzia  przemys u i us ug w strukturze zatrudnienia by  

najwi kszy. 

 

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

 

 

B. Podaj kraj, który mia  najwi kszy procent zatrudnionych w rolnictwie. 

 

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

 

 

C. Podaj kraj, w którym najmniejszy procent zatrudnionych pracowa   

w przemy le. 

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 31. (3 pkt) 
Poni sze zdania odnosz  si  do danych statystycznych. Rozstrzygnij, czy s  to zdania 

prawdziwe, czy fa szywe, wpisuj c s owo prawda lub fa sz. 

 

Roczna warto  produkcji przypadaj ca na jednego mieszka ca w wybranych krajach 

europejskich w 1929 r. 

Warto  produkcji przypadaj cej na jednego mieszka ca (w z ) 

rolnicza Kraj 
Ogó em 

ogó em z upraw z hodowli
górnicza przemys owa

Polska 610 410 180 210 40 160 

Hiszpania 750 420 240 150 30 300 

W gry 830 580 260 310 10 240 

W ochy 880 320 170 140 10 550 

ród o: J. Skodlarski,  Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa- ód  2000, s. 317. 

 

1. Polska i Hiszpania mia y zbli one poziomy warto ci produkcji 

rolniczej i przemys owej przypadaj cej na jednego mieszka ca. 

 

2. W gry mia y najwy sz  warto  produkcji rolniczej przypadaj cej 

na jednego mieszka ca. 

 

3. Warto  produkcji zwierz cej na W grzech w przeliczeniu na 

jednego mieszka ca by a ponad dwa razy wi ksza ni  

w Hiszpanii. 

 

 

 

Zadanie 32. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B.  
 

[...] cesarz sta  na mównicy. [...] zacz  spokojnie czyta  swój tekst: „Ja, Hajle 

Sellasje I, cesarz Etiopii, jestem dzi  tutaj, aby da  tej sprawiedliwo ci, która nale y si  

mojemu narodowi, oraz pomocy obiecanej mu osiem miesi cy temu, kiedy pi dziesi t 

narodów orzek o, e zosta a pope niona agresja. Jest moim obowi zkiem poinformowa  rz dy 

zgromadzone w Genewie o miertelnym niebezpiecze stwie, jakie im zagra a, opisuj c los, 

jaki sta  si  udzia em Etiopii”. [Nast pnie] Odmalowa  skutki [dzia ania] gazu 

musztardowego […]: „ miertelny deszcz, który spada  z samolotów, sprawia , e wszyscy, 

których dotkn , biegli krzycz c z bólu”. 

ród o: E. Bendiner, Czas Anio ów. [...], Warszawa 1981, s. 515-516. 

 

A. Podaj nazw  organizacji, na forum której zosta o wyg oszone to przemówienie. 
 

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

 

B. Podaj nazw  pa stwa (agresora), o którego dzia aniach  jest mowa w tek cie. 
 

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

Nr zadania 30. 31. 32.A. 32.B. 

Maks. liczba pkt 3 3 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 33. (2 pkt) 
Przeczytaj fragment wiersza Mariana Hemara z 1940 r. i wykonaj polecenia A i B. 
 

Do ostatniego m czyzny,  

do ostatniej kobiety  

mia e  broni  ojczyzny –  

mia e  broni  Warszawy, 

[…] 

Jak koguty pia y ci gazety, 

e do ostatniej kobiety, 

do ostatniego m czyzny –  

o, spadkobierco bu awy!!! 

[…] 

Niech pan uszy i oczy zas oni, 

niech pan w oknach zaci gnie firanki! 

bo tam stoj  o nierze bez broni, 

tak jak wyszli na niemieckie tanki, 

bo tam stoj  warszawscy cywile, 

którzy z szarej, warszawskiej ulicy 

uczynili polskie Termopile – 

gdy pan uniós  g ow  ze stolicy! … 

[…] 

Kiedy pan przeje d a  granic ,   

po raz wtóry tej nocy  

kulawy Staruszek, 

Jenera  Sowi ski, 

pad  na Woli – broni c Warszawy! 

Gdy przed panem 

na rumu skim mo cie 

stra nik szlaban szeroko otworzy , 

po raz wtóry w t  noc, 

siw  g ow  pod Cecor  

ó kiewski po o y ! 

ród o: C. Le e ski, Kwatera 139, t. 2, Lublin 1989, s. 125-126. 

 

A. Zidentyfikuj posta , do której zwraca si  autor wiersza. 

 

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

 

B. Wyja nij, jaka decyzja podj ta przez t  posta  zosta a poddana os dowi w wierszu. 

 

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

 

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

 

 

Zadanie 34. (3 pkt) 
Wyja nij tre ci propagandowe radzieckich znaczków pocztowych zamieszczonych 

na nast pnej stronie. Dokonuj c interpretacji rysunków, zwró  uwag  

na zaprezentowane na nich sytuacje, zamieszczone napisy i daty. 
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T umaczenie z j zyka rosyjskiego tekstu zamieszczonego na znaczkach pocztowych: 

Wyzwolenie bratnich narodów Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia orusi 

ród o: Wielka historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 296. 

 

Wyja nienie tre ci propagandowych znaczków pocztowych: 

 

rysunki .................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

napisy ...................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

daty ......................................................................................................................................... 

 

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

Nr zadania 33.A. 33.B. 34. 

Maks. liczba pkt 1 1 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 35. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B. 

 

[…] Gen. Alexander mówi: „W imieniu Jego Królewskiej Mo ci, Króla Wielkiej 

Brytanii Jerzego VI, dekoruj  Pana Genera a Orderem a ni. [...] Mój Król [...] nada  

go dowódcy 2. Korpusu [Polskiego] za Jego wspania e dowodzenie i jako wyraz uznania dla 

niezwyk ego m stwa, ofiarno ci i po wi cenia o nierza polskiego […]. 

By  to wielki dzie  s awy dla Polski, kiedy cie zdobyli t  warown  fortec , któr  sami 

Niemcy uwa ali za niemo liw  do zdobycia. 

ród o: […], Bez ostatniego rozdzia u. Wspomnienia z lat 1939-1946, Warszawa 2007, s. 244. 

 

A. Podaj nazwisko dowódcy odznaczonego Orderem a ni. 

 

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

 

B. Podaj nazw  miejsca, które zdoby a polska jednostka. 

 

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

 

 

 

Zadanie 36. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia A i B. 

 

Rozkaz „Bora” [Komorowskiego] wydany dowódcom oddzia ów [...] ustala , e AK 

walczy  b dzie tylko z Niemcami, zabrania  wyst pie  przeciwko wojskom sowieckim [...]. 

Rozkaz przewidywa  albo powstanie powszechne na terenie ca ego kraju, w razie ca kowitego 

za amania si  Niemiec, albo wzmo one dzia ania dywersyjne na ty ach cofaj cych si  

oddzia ów niemieckich. [...] Instrukcja [wydana] oddzia om AK [...] zaleca a [...] ujawnianie 

si  wobec Rosjan w roli uprawnionych gospodarzy – przedstawicieli legalnych w adz 

polskich. [...] 

Sosnkowski nie potrafi  wyt umaczy  sobie jednego: zamiaru ujawnienia si  wobec 

Rosjan. Dla Naczelnego Wodza by o jasne, e NKWD dowódców wyaresztuje 

i prawdopodobnie zg adzi, a o nierzy wcieli si  do armii Berlinga. [...] 

Podczas gdy stosunek Sosnkowskiego do rozkazu „Bora” by  sceptyczny, je li nie 

krytyczny, Miko ajczyk powita  go z rado ci , jako wa ny atut w rozgrywce z Anglikami 

i Rosj . 

ród o: J. Nowak-Jeziora ski, Kurier z Warszawy, Kraków 2002, s. 211-213. 

 

A. Podaj kryptonim akcji, której cel zosta  okre lony w rozkazie genera a Tadeusza 

Bora-Komorowskiego.  

 

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

 

B. Podaj nazwisko postaci wymienionej w tek cie,  której opinia o konsekwencjach 

realizacji tej akcji okaza a si  s uszna. 

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 37. (1 pkt) 
Przeanalizuj plan miasta i wykonaj polecenie. 

 

Na podstawie: Wielka historia Polski, t . 10, Kraków 2001, s. 134. 
 

Podaj nazw  miasta, w którym mia y miejsce wydarzenia pokazane na planie, oraz ich dat  roczn . 
 

Nazwa miasta  .................................................... Data roczna  ................................................... 
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Zadanie 38. (2 pkt) 
W ród wymienionych wydarze  z historii Niemiec XX w. wska  to, które 

chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia 

chronologicznie pierwszego wpisz liter  A, obok chronologicznie ostatniego – B. 

 

Wydarzenie Odpowiedzi 

Powstanie NRD  

Proces norymberski  

Wst pienie RFN do NATO  

Zjednoczenie Niemiec  

Podpisanie uk adu w Zgorzelcu   

Budowa muru berli skiego  

 

 

 

Zadanie 39. (4 pkt) 
Przyporz dkuj wymienionym wydarzeniom i procesom z XX wieku pa stwa, w których 

mia y one miejsce. Wpisz do tabeli odpowiadaj ce im liczby. 

 

Wydarzenia, procesy Odpowiedzi 

Rewolucja kulturalna  

Rewolucja lutowa  

Aksamitna rewolucja   

Rewolucja go dzików  

 

1. Czechos owacja 

2. Chiny  

3. Rosja 

4. Portugalia  

5. W gry 

 

 

 

Zadanie 40. (3 pkt) 
Zapoznaj si  z list  twórców i dzie ami zamieszczonymi na nast pnej stronie. 

Przyporz dkuj dzie om ich autorów. Wpisz pod obrazami liczby odpowiadaj ce 

nazwiskom artystów.  

 

1. Andy Warhol 

2. Pablo Picasso  

3. Marc Chagall  

4. Salvador Dali 
 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 
27

 

 
 

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

 

B. ............ 

 

 

 

C. .......... 

ród o:  A. Klubówna, Krajobraz z t cz , Warszawa 1986, s. 340; Sztuka wiata, t. 10, Warszawa 1996, s. 98; 

Wielcy malarze, nr 99, Warszawa 2000, s. 19. 

 

 

 

Nr zadania 38. 39. 40. 

Maks. liczba pkt 2 4 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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