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Centralna Komisja Egzaminacyjna 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. 
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EGZAMIN MATURALNY 

Z HISTORII 

POZIOM PODSTAWOWY 

Instrukcja dla zdaj cego

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 28 stron 

(zadania 1 – 37). Ewentualny brak zg o

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz 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 b d  oceniane. 

6. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój 

numer PESEL i przyklej naklejk  z kodem.  

7. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

CZERWIEC 2012 

Czas pracy: 

120 minut 

Liczba punktów  

do uzyskania:100

MHI-P1_1P-123
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Zadanie 1. (2 pkt) 
Na podstawie reliefu pochodz cego ze staro ytnej wi tyni wykonaj polecenie. 

[w:] Oxford. Wielka historia wiata, t. III, Warszawa 2005, s. 118. 

Wymie  dwa elementy wiadcz ce o tym, e zaprezentowany relief jest przyk adem

sztuki staro ytnego Egiptu. 

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

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

Zadanie 2. (2 pkt)
Na podstawie fragmentów tekstów ród owych podaj nazwy miast-pa stw, których one 

dotycz .

1. Z wielu innowacji Likurga pierwsz  i najwa niejsz  by o ustanowienie 

gerontów, o której to instytucji Platon powiada, e skombinowana 

z pogr on  w nie adzie w adz  królewsk  i uzyskawszy równy z ni

g os w najwa niejszych sprawach, przynios a zbawienie 

i umiarkowanie. 

2. Za jego [Peryklesa] czasów ustrój sta  si  jeszcze bardziej 

demokratyczny. [Cz onkom areopagu] odebra  niektóre uprawnienia, 

a przede wszystkim skierowa  uwag  obywateli na flot  jako si

pa stwa, w nast pstwie czego masy nabra y pewno ci siebie i ca e

rz dy w pa stwie coraz bardziej w ich r ce przechodzi y [...].

[w:] ród a i materia y do nauczania historii, red. S. Sierpowski, Warszawa 1998, s. 26; S. Sprawski, 

G. Chomicki, Staro ytno . Teksty ród owe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole redniej, Kraków 

1999, s. 124–125. 
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Zadanie 3. (4 pkt) 
Na podstawie planu staro ytnego miasta i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Na podstawie: Atlas historyczny do gimnazjum, Warszawa-Wroc aw 1999, s. 2.

A. Podaj nazw  wzgórza przedstawionego na planie. 

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

B. Okre l funkcje, jakie w staro ytno ci pe ni a ta cz  miasta. 

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

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

C. Wyja nij, dlaczego obiekty widoczne na planie po wi cone by y g ównie Atenie. 

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

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

Zadanie 4. (1 pkt)
Podkre l poprawne zako czenie zdania. 

Filip II Macedo ski zdoby  hegemoni  w Grecji w wyniku zwyci stwa pod 

1. Maratonem. 

2. Platejami. 

3. Cherone .

4. Issos. 
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Zadanie 5. (3 pkt)
Na podstawie planu i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Plan kolejnych faz bitwy pod Kannami 

www.au.af.mil/au/awc/awcgate/gabrmetz 

A. Podaj, stosowan  w historiografii, nazw  wojny, w czasie której zosta a stoczona 

bitwa przedstawiona na planie. 

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

B. Kto dowodzi  w tej bitwie wojskiem Kartagi czyków? Podaj imi .

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

C. Podaj, jaki by  rezultat tej bitwy.  

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

Zadanie 6. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenie. 

W III w. [p.n.e.] ustali a si  zwyczajowo kolejno  sprawowania urz dów – od ni szych

poczynaj c, na najwy szych ko cz c. Naruszenie tych norm zwyczajowych [...] 

spowodowa o d enie do uj cia regu  sprawowania urz dów w normy prawne. W roku 
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180 [p.n.e.] uchwalono [...] ustaw  Williusza […], która ustala a cis y cursus honorum*. 

Pierwszy urz d – kwestur  móg  sprawowa  obywatel maj cy minimum 27 lat i odbyt  s u b

wojskow . Nast pnym stopniem w karierze mia o by  stanowisko edyla lub trybuna 

ludowego (30 lat), nie by o ono jednak w pe ni obowi zkowe. Trzeci stopie  w cursus

honorum – to pretura, sprawowana w wieku minimum 40 lat, po trzech latach móg  si  by y

pretor ubiega  o stanowisko konsula, maj c co najmniej 43 lata; ponowi  konsulat mo na

by o dopiero po 10 latach. [...] Najwa niejszymi urz dnikami byli w Rzymie konsulowie, 

których wybierano corocznie w liczbie dwóch. […] 

Cenzorowie [...] byli urz dnikami o charakterze specjalnym. Wybierani w liczbie dwóch 

na pi  lat, w adz  sw  sprawowali przez 18 miesi cy. [...] Na cenzorów powo ywano zwykle 

starszych wiekiem senatorów ze znakomitych rodzin, z regu y by ych konsulów. 

[w:] M. Jaczynowska, Historia staro ytnego Rzymu, Warszawa 1974, s. 83–84. 

* Cursus honorum – nast pstwo w obejmowaniu urz dów, przebieg kariery politycznej 

w republika skim Rzymie. 

Sformu uj trzy ogólne zasady obejmowania i piastowania urz dów w republice 

rzymskiej. 

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

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

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

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

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

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

Zadanie 7. (2 pkt)
Spo ród wymienionych wydarze  z epoki redniowiecza wybierz chronologicznie 

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

Bitwa pod Legnic

Bitwa pod P owcami 

Bitwa pod Cedyni

Bitwa pod Grunwaldem 

Bitwa pod Chojnicami 

Bitwa pod Warn
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Zadanie 8. (3 pkt)
Na podstawie miniatur z ewangeliarza cesarza Ottona III wykonaj polecenie. 

[w:] Poczet królów i ksi t polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1984, s. 30. 

Wyja nij otto sk  koncepcj  Europy, uwzgl dniaj c elementy miniatur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 9. (2 pkt)
Na podstawie tekstu ród owego wykonaj polecenia. 

Król Boles aw II by  tedy rycerzem odwa nym i dzielnym, askawym gospodarzem dla 

go ci i najhojniejszym [...]. On równie , podobnie jak pierwszy Boles aw Wielki, jako 

zdobywca wkroczy  do stolicy królestwa Rusinów [...] i uderzeniem swego miecza pozostawi

pami tny znak na Z otej Bramie. 

[w:] Anonim tzw. Gall, Kronika polska, Wroc aw–Warszawa–Kraków–Gda sk– ód  1985, s. 46. 
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A. Podaj nazw  grodu wspomnianego w tek cie.

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

B. Podaj przydomek króla Boles awa II. 

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

Zadanie 10. (3 pkt)
Na podstawie tekstu ród owego – fragmentu mowy papie a na synodzie w Clermont – 

wykonaj polecenie. Podkre l prawid owe zako czenia trzech zda .

Wszak jest konieczno ci , aby cie niezw ocznie pod yli z pomoc  waszym braciom 

zamieszkuj cym na Wschodzie i potrzebuj cym waszej, niejednokrotnie obiecywanej 

im pomocy. Na nich zwalili si , bowiem, jak o tym wi kszo ci z was ju  doniesiono, Turcy 

i Arabowie, którzy dotarli a  do Morza ródziemnego [...]. Zajmuj c coraz dalsze ziemie 

tych e chrze cijan, oni uzyskali nad nimi przewag  niejednokrotnie rozbijaj c ich w walce, 

wielu zabili lub wzi li do niewoli, ko cio y porozbijali a imperium spustoszyli. I je li wy 

spokojnie pob a a  b dziecie jeszcze przez pewien czas wszystkim tym gwa tom, oni 

zwyci  jeszcze wi cej ludzi oddanych Bogu. 

Dlatego zwracam si  z pokorn  pro b , nie ja, lecz Pan, aby cie [...] nak aniali wszystkich 

[...], aby oni w por  pomogli wschodnim chrze cijanom i wyp dzili z granic 

chrze cija skiego wiata ludzi tego niecnego rodzaju. [...] 

Niech, zatem id cy [do Ziemi wi tej] nie zwlekaj , ale, powierzywszy swoje dobra 

[w godne r ce] i zebrawszy rodki na koszty podró y, z ko cem zimy, w najbli sz  wiosn ,

niech z Bogiem ywo wyrusz  w drog .

[w:] Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 6, opr. J. u awi ski, Warszawa 1959, s. 28–29. 

A. Zacytowany tekst to fragment wyst pienia papie a

1. Grzegorza I Wielkiego. 

2. Grzegorza VII. 

3. Urbana II. 

4. Innocentego III. 

B. Synod w Clermont, podczas którego papie  wyg osi  zacytowane przemówienie, odby  si

w wieku 

1. X. 

2. XI. 

3. XIV. 

4. XV. 

C. Bezpo rednim nast pstwem wyst pienia papie a by a

1. rekonkwista. 

2. schizma wschodnia. 

3. wyprawa krzy owa.

4. reformacja. 
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Zadanie 11. (3 pkt)
Na podstawie ilustracji i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

[w:] J. Dowiat, Historia dla klasy I technikum, Warszawa 1979, s. 133. 

A. Podaj nazw  stylu architektonicznego przedstawionego obiektu. 

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

B. Jak  funkcj  – oprócz sakralnej – pe ni y ko cio y budowane w tym stylu? 

Odpowied  uzasadnij. 

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

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

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

Zadanie 12. (3 pkt)
Do wydarze  dopisz odpowiednie postacie. Odpowiedzi wybierz spo ród podanych.

Grzegorz VII,    Jan Hus,     Marcin Luter,     Kalikst II 

1. Og oszenie Dictatus papae

2. Zawarcie konkordatu w Wormacji 

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

S dzi si , e wszechmog cy Pan pomsty udr czy  Polaków rozlicznymi karami w postaci 

bez adnych rz dów oraz królów sprzyjaj cych o wiele bardziej Litwinom ni  Polakom, 

z powodu wyst pku ku wzgardzie religii chrze cija skiej dokonanego ówcze nie przez 

dostojników polskich, którzy haniebnie wykluczywszy katolickiego ksi cia austriackiego 

Wilhelma od prawowitej ma onki, nie wzdragaj c si  przed wyst pkiem cudzo óstwa,

nak onili opieraj c  si  niewiast  do po czenia si  z barbarzy c  [...]. 

[w:] J. Krasuski, Polska i Niemcy. Dzieje wzajemnych stosunków politycznych (do 1932 roku), Warszawa 1989, 

s. 127–128. 

A. Podaj imi  kobiety, o której pisze autor tekstu. 

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

B. Zidentyfikuj w adc , którego autor tekstu nazywa barbarzy c .

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

C. Wyja nij, dlaczego autor tekstu u ywa okre lenia barbarzy ca.

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

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

D. Podaj nazw  zwi zku dwóch pa stw, który powsta  w wyniku decyzji polskich 

dostojników. 

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

Zadanie 14. (3 pkt)
Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli imiona wszystkich wymienionych w adców, którzy 

panowali we wskazanych stuleciach. 

August III,    Jan Kazimierz,    Stanis aw August Poniatowski,    W adys aw IV,

Zygmunt I Stary,    Zygmunt II August 

XVI w.  

XVII w.  

XVIII w.  
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Zadanie 15. (4 pkt)
Na podstawie mapy wykonaj polecenia. 

Na podstawie: Atlas historyczny. Od staro ytno ci do wspó czesno ci, Warszawa–Wroc aw 1999, s. 15.

A. Trasom podró y, które oznaczono literami A–C, przyporz dkuj w a ciwe nazwiska 

eglarzy. Odpowiedzi wybierz spo ród podanych. 

Jacques Cartier,   Krzysztof Kolumb,   Amerigo Vespucci, 

Ferdynand Magellan,   Vasco da Gama 

Trasa A ......................................................................................................................................

Trasa B ......................................................................................................................................

Trasa C ...................................................................................................................................... 

B. Podaj bezpo redni skutek podró y, któr  na mapie oznaczono liter  C. 

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

....................................................................................................................................................
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Zadanie 16. (2 pkt)
Na podstawie danych statystycznych rozstrzygnij, które zdania s  prawdziwe. Obok 

tych zda  napisz s owo prawda.

Tabela. Atlantycki handel niewolnikami w latach 1451–1700. Zestawienie szacunkowe dostaw 

niewolników z Afryki do regionów importuj cych (dane w tysi cach)

Lata

Region

importuj cy

1451–

1475

1476–

1500

1501–

1525

1526–

1550

1551–

1575

1576–

1600

1601–

1625

1626–

1650

1651–

1675

1676–

1700

Europa 12,5 12,5 12,5 7,5 2,5 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Wyspy

atlantyckie
2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 - - - - 

Wyspa

w. Tomasza 
- 1,0 25,0 18,8 18,8 12,5 12,5 6,3 2,7 2,4 

Ameryka

hiszpa ska
- - - 12,5 25,0 37,5 75,0 52,5 62,5 102,5

Brazylia - - - - 10,0 40,0 100,0 100,0 185,0 175,0

Karaiby

angielskie
- - - - - - - 20,7 69,2 173,8

Karaiby

francuskie
- - - - - - - 2,5 28,8 124,5

Karaiby

holenderskie
- - - - - - - - 20,0 20,0 

Karaiby

du skie
- - - - - - - - - 4,0 

Razem 15,0 18,5 42,5 43,8 61,3 93,8 187,8 182,3 368,5 602,5

[w:] Europa i wiat w pocz tkach epoki nowo ytnej. Spo ecze stwo – kultura – ekspansja, cz. I, red. A. M czak,

Warszawa 1991, s. 321. 

1. Stary wiat odgrywa  wa n  rol  jako nabywca niewolników 

a  do ko ca XVII wieku. 

2. Dostawy niewolników do Europy we wskazanych okresach XV wieku 

kszta towa y si  na takim samym poziomie. 

3. W XVII wieku  wyspy po o one w basenie Morza Karaibskiego 

nie odgrywa y istotnej roli w handlu niewolnikami. 

4. Spo ród odbiorców niewolników wymienionych w zestawieniu, 

w XVII wieku najwi ksz  liczb  niewolników przyj a Brazylia. 
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Zadanie 17. (3 pkt)
Do fragmentów dokumentów dopisz odpowiednie nazwy. Odpowiedzi wybierz spo ród

podanych.

Artyku y henrykowskie, Akt konfederacji warszawskiej, 

 Konstytucja Nihil novi, Konstytucja 3 maja 

Fragmenty dokumentów 
Nazwy 

dokumentów

1. Poniewa  prawa ogólne i ustawy dotycz  nie pojedynczego cz owieka,

ale ogó u narodu, przeto na tym walnym sejmie radomskim [...] 

postanowili my, i  odt d na potomne czasy nic nowego [...] 

stanowionym by  nie ma przez nas i naszych nast pców, bez wspólnego 

zezwolenia senatorów i pos ów ziemskich [...]. 

2. My, Rady Stanu, szlachta i rycerstwo Królestwa Polskiego, narodów tak 

polskiego, jako i litewskiego [...], to sobie [...] zastrzegamy, aby przysz y

nasz ksi  i pan wie o przez nas obrany by  obowi zanym da  nam 

przywilej, czyli pismo […] zawieraj ce w sobie pewne nasze prawa 

i prerogatywy [...]:

1. [...] aby zawdy wiecznymi czasy po zej ciu naszym i potomków 

naszych wolne obieranie zosta o wszem stanom koronnym [...]. 

9. Sejm walny koronny we dwie lecie najdalej ma by  sk adan [...]. 

3. Uznaj c, i  los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia 

konstytucji narodowej jedynie zawis , d ugim do wiadczeniem 

poznawszy zadawnione rz du naszego wady, [...] wolni od ha bi cych

obcej przemocy nakazów, [...] dla dobra powszechnego, dla 

ugruntowania wolno ci, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic [...] 

niniejsz  Konstytucj  uchwalamy [...]. 

[w:] Wiek XVI–XVII w ród ach. Wybór tekstów ród owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii 

i studentów, oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 95, 108, 431. 

Zadanie 18. (3 pkt)
Na podstawie tekstu ród owego wykonaj polecenia. 

Zygmunt etc. [Zygmunt I Stary] og aszamy niniejszym wszystkim, i  bacz c na korzy
poddanych naszych, za rad  i zgod  wszystkich senatorów naszych obojga stanów i pos ów
ziem koronnych postanawiamy i uchwalamy na wieczne czasy, i  wszyscy osadnicy, czyli 
kmiecie wszystkich wsi, tak naszych jak poddanych naszych jakiegokolwiek stanu, którzy 
przedtem nie pracowali jednego dnia w tygodniu, dla nas i swoich panów z ka dego anu
jeden dzie  tygodniowo maj  i s  obowi zani pracowa , z wyj tkiem tych wie niaków,
którzy czynszem w pieni dzach […], albo jakakolwiek op at  […] robocizn  panom swoim 
ju  przedtem sp acili. To jednak pozostawia si  do rozstrzygni cia ich panom i to tak e
szczególnie zastrzegaj c, e ta ustawa nie dotyczy tych kmieci, którzy wi cej dni w tygodniu 
dla nas i swoich panów zwykli pracowa , albowiem to prawo odnosi si  tylko do tych, którzy 
mniej ni  jeden dzie  w tygodniu dla nas i swoich panów zwykli pracowa .

[w:]: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 18, oprac. J. Barty  i J. Goldberg, Warszawa 1960, s. 7–8. 
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A. Wymie  powinno ci ch opów wspomniane w tek cie.

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

B. Wyja nij zwi zek regulacji prawnej, o której mowa w tek cie, z funkcjonowaniem 

folwarku szlacheckiego. 

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

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

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

Zadanie 19. (2 pkt)
Na podstawie ilustracji podaj dwie cechy architektury barokowej. 

[w:] U. Ormicka, Kraków w 3 dni, Warszawa 2003, s. 135. 

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

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

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

.................................................................................................................................................
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Zadanie 20. (5 pkt)
Na podstawie tekstu ród owego wykonaj polecenia. 

Rok ten 1685 by  rokiem odwo ania edyktu nantejskiego. Zgubnym by  zamiar, 

zgubniejsze jeszcze wykonanie [...]. 

Wraz z odwo aniem edyktu nantejskiego posypa y si  deklaracje, jedna po drugiej, i jedna 

okrutniejsza od drugiej. Prowincje nape ni y si  dragonami, którzy rozgo ciwszy si

po domostwach hugenotów bez ró nicy stanu, do ruiny przydawali tortury cielesne, 

od których wielu pomar o w r kach tych katów. Ucieczk  karano jako zatwardzia o  herezji, 

galery nape ni y si  najuczciwszymi lud mi, wi zienia ich onami i córkami. Wielu wykupi o

si  od tej tyranii rzekomym odprzysi eniem, dragoni, którzy rujnowali ich i torturowali 

wczoraj, jutro prowadz  ich na msz , gdzie z miejsca odprzysi gali si , spowiadali, 

i przyjmowali komuni . [...] Odwo anie edyktu nantejskiego [...] wyludni o nasze królestwo 

i przenios o nasze r kodzie a i ca y niemal handel w kraje naszych s siadów i jeszcze dalej, 

sprowadzi o rozkwit ich pa stw kosztem naszego, nape ni o je nowymi miastami i ludno ci ,

i da o ca ej Europie przera aj cy obraz tych dziwnych ludzi proskrybowanych (wyj tych spod 

ochrony prawa), uciekaj cych, nagich, bez adnej winy b dz cych i szukaj cych schronienia 

z dala od ojczyzny. 

[w:] Historia powszechna. Czasy nowo ytne 1640–1870. Wybór tekstów ród owych. Cz. I, red. B. Krauze, 

Warszawa 1951, s. 61–62. 

A. Wyja nij, kim byli hugenoci. 

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

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

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

B. Autor tekstu wymienia skutki odwo ania edyktu nantejskiego. Podaj trzy spo ród nich. 

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

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

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

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

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

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

Zadanie 21. (5 pkt)
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

[...] Jego Cesarsko-Królewska Mo  [...] o wiadczy  raczy , i  chce aby nadu ycia

wolno ci druku podlega y dawnemu prawodawstwu polskiemu [...] póki nowe prawo nie 

przepisze rodki jej ukrócenia; chc c zapobiec wszelkim a  do tego czasu wydarzy  si

mog cym nadu yciom, postanowili my i stanowimy: 
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Artyku  1. Komisji Rz dowej Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego poruczamy 

przedsi wzi cie [...] rodków [...] do ukrócenia nadu y  wolno ci druku, stosuj c si

do dawnego prawodawstwa polskiego i urz dze  za rz du Ksi stwa Warszawskiego 

wydanych. [...] 

Dzia o si  to w Warszawie na posiedzeniu Rady Administracyjnej dnia 22 maja 1819 roku. 

[w:] H. Florkowska, M. Fran i , Wybór tekstów ród owych do historii Polski 1795–1918, Kraków 1978, s. 55. 

A. Zidentyfikuj w adc , który okre lony zosta  tytu em Jego Cesarsko-Królewska Mo .

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

B. Wyja nij, dlaczego wspomniany w adca by  tytu owany Jego Cesarsko-Królewska Mo .

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

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

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

C. Podaj nazw  pa stwa, w którym obowi zywa  mia  powy szy akt prawny. 

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

D. Podaj dwa argumenty, których u yto dla uzasadnienia wprowadzanych zmian 

prawnych. 

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

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

Zadanie 22. (2 pkt)
Spo ród wymienionych wydarze  z XIX wieku wybierz chronologicznie pierwsze 

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

Pocz tek obrad kongresu wiede skiego

Proklamowanie niepodleg o ci Grecji 

St umienie buntu dekabrystów w Rosji 

Kl ska Napoleona w bitwie pod Lipskiem 

Rewolucja lipcowa we Francji 

Wybuch wojny krymskiej 
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Zadanie 23. (3 pkt)
Na podstawie tekstu ród owego wykonaj polecenia. 

Ordonans* Karoliny Po udniowej z 1860 r. 

* Ordonans – uchwa a, rozporz dzenie w adz.

My ludzie stanu Karolina Po udniowa zebrani na konwencji deklarujemy i zarz dzamy, 

e przyj ty przez nas akt z 23 maja roku Pa skiego 1788, a eby konstytucja Stanów 

Zjednoczonych Ameryki by a ratyfikowana, a tak e akty i cz ci aktów zgromadzenia 

ogólnego tego stanu ratyfikuj ce poprawki do rzeczonej konstytucji, s  teraz odwo ane,

a Uni  obecnie istniej c  mi dzy Karolin  Po udniow  i innymi stanami pod nazw  Stany 

Zjednoczone Ameryki uwa amy za zerwan .

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

studentów i uczniów, oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998 s. 258. 

A. Podaj nazw  konfliktu, który wybuch  po og oszeniu Ordonansu z 1860 r. 

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

B. Podaj nazwy dwóch stron tego konfliktu. 

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

Zadanie 24. (3 pkt)
Na podstawie tekstu ród owego wykonaj polecenia. 

Kwestia rewolucyjna w Niemczech [...] pierwej zupe nie rozwin  si  musi na drodze 

politycznej, nim si  stanie spo eczn , radykaln  [...]. wi te Pa stwo dopu ci o dwom 

cz ciom swego cia a, Austrii i Prusom, ukszta ci  si  odr bnie we dwa polipowe ogromy 

[...]. Rewolucja ani kroku nie post pi, je eli nie zmieni tego fa szywego stosunku, nie naprawi 

tej krzycz cej dysharmonii. [...] Niemcy musz  zosta  jednym narodem, eby by  jedn

rewolucyjn  pot g . Có  tedy innego mog oby by  celem usi owa  patriotów tamtejszych, 

je eli nie zniszczenie tych dwóch monarchii, które udzielaj  wsparcia tylu [...] partykularnym 

interesom w Niemczech, tym królom [...] i ksi tkom panuj cym? [...] Rewolucja spo eczna

jest niepodobna w Niemczech bez uchylenia tego wszystkiego; a tego wszystkiego wniwecz 

obróci  niepodobna bez zniszczenia Prus i Austrii [...]. 

[w:] J. Krasuski, Polska i Niemcy. Dzieje wzajemnych stosunków politycznych (do 1932 roku), Warszawa 1989, 

s. 243. 

A. Podkre l poprawne zako czenie zdania. 

Tekst powsta  w XIX wieku 

1. przed proklamowaniem II Rzeszy Niemieckiej. 

2. podczas realizacji polityki Kulturkampfu. 

3. w okresie kszta towania si  Trójprzymierza. 

4. po dymisji kanclerza Bismarcka. 
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B. Jakie – wed ug autora tekstu – powinny by  g ówne cele rewolucjonistów niemieckich? 

Wymie  dwa. 

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

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

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

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

Zadanie 25. (1 pkt)
Na podstawie rysunku Artura Grottgera z cyklu Polonia wykonaj polecenie. 

[w:] K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795–1914, Warszawa 1977, s. 183. 

Podkre l poprawne zako czenie zdania. 

Rysunek Artura Grottgera odnosi si  do wydarzenia, które bezpo rednio poprzedzi o

1. powstanie listopadowe. 

2. powstanie krakowskie. 

3. powstanie styczniowe. 

4. rewolucj  1905 roku. 
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Zadanie 26. (4 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia.

Ukaz uw aszczeniowy w Królestwie Polskim, Petersburg, 2 marca 1864 r. (fragmenty) 

Artyku  1. Grunta zostaj ce w posiadaniu w o cian [...] przechodz  na zupe n  w asno

w o cian w posiadaniu tych gruntów b d cych [...]. 

Artyku  2. [...] w o cianie uwolnieni raz na zawsze zostaj  od wszelkich bez wy czenia

powinno ci, jakimi na korzy  dziedziców ob o eni byli [...]. Na przysz o  w o cianie

obowi zani s  wnosi  do Skarbu za nabyt  przez nich na w asno  ziemi  podatek gruntowy 

tym ukazem ustanowiony [...]. 

Artyku  3. Dziedzice dóbr [...] otrzymuj  od Rz du wynagrodzenie za zniesione 

powinno ci w o cia skie [...]. 

Artyku  9. Razem z gruntem przez ka dego w o cianina nabytym przechodz  na w asno

jego zupe n  wszelkie znajduj ce si  na tym gruncie mieszkalne i gospodarskie budowle, 

a zarazem inwentarz gruntowy, jako to: byd o, robocze narz dzia, zasiewy [...]. 

Artyku  11. W o cianie [...] zachowuj  prawo do tych s u ebno ci i u ytków, z których 

dotychczasowo korzystaj  na zasadzie tabel prestacyjnych*, kontraktów, umów s ownych lub 

zwyczajów, jako to: prawo otrzymywania drzewa na budow  i na opa , zbierania ga zi,

suszu, ció ki, prawo pasania w lasach dziedziców oraz na gruntach dworskich lub 

folwarcznych [...]. 

[w:] Polska w latach 1864–1918. Wybór tekstów ród owych do nauczania historii, red. A. Galos, Warszawa 

1987, s. 15–16. 

* Tabele prestacyjne – urz dowe wykazy powinno ci ch opskich, cz sto spisywane w postaci 

tabel, sporz dzone m.in. w 1846 r. 

A. Podaj dwie najwa niejsze zasady uw aszczenia ch opów w Królestwie Polskim. 

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

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

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

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

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

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

B. Podaj nazw  uprawnie , o których mowa w artykule 11. 

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

C. Na próby rozwi zania problemu ch opskiego w Królestwie Polskim mia y wp yw 

ró ne czynniki. Podaj nazw  wydarzenia, które spowodowa o sporz dzenie 

urz dowego wykazu powinno ci ch opskich w 1846 r. 

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 27. (3 pkt)
Na podstawie tekstów ród owych wykonaj polecenia. 

Tekst 1. 

Fragment postanowie  dotycz cych nauczania j zyka w szko ach ludowych  z 1873 r. 

I. J zykiem nauczania wszystkich przedmiotów, z wyj tkiem religii i piewu ko cielnego,

jest j zyk niemiecki. J zykiem polskim mo na si  pos ugiwa  pomocniczo tylko o tyle, 

o ile jest to niezb dne dla zrozumienia przedmiotu nauczania. 

II. Nauka religii i piewu ko cielnego dla dzieci mówi cych po polsku ma by  udzielana 

w j zyku ojczystym. Je li jednak znaj  one j zyk niemiecki na tyle, e mog  zrozumie

udzielane w nim wyja nienia, nale y, na podstawie zezwolenia rejencji*, wprowadzi

równie  nauczanie tych przedmiotów w j zyku niemieckim, na rednim i wy szym stopniu 

nauczania.

* Rejencja – jednostka administracyjna redniego szczebla. 

Tekst 2. 

Fragment postanowie  dotycz cych likwidacji nauki j zyka polskiego w szko ach

ludowych z 1887 r. 

Na podstawie udzielonego mi najwy szego pe nomocnictwa zarz dzam niniejszym 

zniesienie j zyka polskiego we wszystkich bez ró nicy szko ach ludowych prowincji 

pozna skiej oraz przeznaczenie uzyskanych przez to wolnych godzin na nauk  i wiczenie

j zyka niemieckiego. 

Przywi zuj  du  wag  do tego, aby niniejsze zarz dzenie natychmiast zosta o wcielone 

w ycie [...], plany lekcyjne we wszystkich szko ach ludowych [...] zostan  odpowiednio 

zmienione [...]. 

[w:] Polska w latach 1864–1918. Wybór tekstów ród owych do nauczania historii, red. A. Galos, Warszawa 

1987, s. 32–33. 

A. Zidentyfikuj zabór, do którego odnosz  si  obydwa dokumenty. 

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

B. Podaj nazw  procesu historycznego, który opisany zosta  w obydwu tekstach. 

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

C. Na podstawie obydwu tekstów wyja nij, jak zmieni a si  polityka zaborcy. 

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 28. (3 pkt)
Na podstawie mapy i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Na podstawie: A. Radziwi , W. Roszkowski, Historia 1871–1939, Warszawa 2000, s. 191. 

A. W dwudziestoleciu mi dzywojennym politycy niemieccy w swoich przemówieniach 

okre lali terminem korytarz polski lub korytarz jeden z obszarów zaznaczonych 

na mapie. Wska  ten obszar, podaj c odpowiedni  liter .

.......................................................................................................................................................
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B. Po zapoznaniu si  z map  rozstrzygnij, które zdania s  fa szywe. Obok tych zda

napisz s owo fa sz.

1. Tereny oznaczone na mapie liter  B zosta y w czone do Polski 

w wyniku powstania zbrojnego, które wybuch o w grudniu 1918 r., 

oraz postanowie  traktatu wersalskiego. 

2. Tereny oznaczone na mapie liter  C zosta y przyznane Polsce 

w wyniku plebiscytu, który odby  si  w marcu 1921 r., i powstania 

zbrojnego.

3. Tereny oznaczone na mapie liter  F zosta y przy czone do Polski 

na mocy traktatu pokojowego w Rydze. 

4. Tereny oznaczone na mapie liter  G zosta y przyznane Polsce 

w czerwcu 1919 r. na mocy traktatu wersalskiego. 

Zadanie 29. (3 pkt)
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

[...] Postawi em te  sobie, niezale nie od nikogo, ju  w r. 1918 wyra ny cel dla wojny 

z Sowietami. Zdecydowa em, mianowicie, nat y  si y, aby mo liwie daleko od miejsc, gdzie 

si  nowe ycie wykluwa o i wykuwa o, obali  wszelkie próby i zakusy narzucenia raz jeszcze 

ycia obcego, ycia, nieurz dzonego przez nas samych. W r. 1919 zadania tego dokona em. 

Odrzuci em próby sowieckie tak daleko, e pracy odbudowy w asnego ycia [...] Sowiety nie 

by y w stanie m ci  i jej przeszkadza . [...] Gdy po zwyci stwach jego [Michai a

Tuchaczewskiego] odniesionych nad nami, praca budownictwa u nas, pod wp ywem tych 

zwyci stw, zamar a, gdy r k  sw  wyci gn  ju  po centrum naszego ycia, stolic

Warszaw , gdy wi c bagnety zrobi y ju  swoje, rewolucja sowiecka jednak pozosta a tylko 

na bagnetach, nie maj c wtedy warto ci wewn trznej w Polsce. [...] 

[w:] J. Eisler, M. Soba ska-Bondaruk, Historia 1789–1990. Wybór tekstów ród owych dla szkó rednich,

Warszawa 1995, s. 136–137. 

A. Podaj imi  i nazwisko autora tekstu. 

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

B. Podaj nazw  wydarzenia, do którego odnosi si  fragment: […] gdy r k  sw

wyci gn  ju  po centrum naszego ycia, stolic  Warszaw  […].

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

C. Wyja nij znaczenie tego wydarzenia dla losów Polski. 

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

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 30. (2 pkt) 
Spo ród wymienionych wydarze  z XX wieku wybierz dwa, które mia y miejsce 

w dwudziestoleciu mi dzywojennym. Obok tych wydarze  wstaw znak „X”. 

Rozwi zanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Opracowanie i przedstawienie tzw. planu Marshalla

Wprowadzenie polityki Nowego adu (New Deal) przez Roosevelta

Utworzenie Europejskiej Wspólnoty W gla i Stali  

Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

Reforma skarbowo-walutowa W adys awa Grabskiego  

Zadanie 31. (3 pkt)
Do fragmentów konstytucji przyporz dkuj w a ciwe opisy. Odpowiedzi wybierz spo ród

podanych.

Konstytucja marcowa z 1921 roku,  Konstytucja kwietniowa z 1935 roku, 

Konstytucja PRL z 1952 roku, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 

1. Art. 1. 

(1) Pa stwo Polskie jest wspólnem dobrem wszystkich obywateli. 

(2) Wskrzeszone walk  i ofiar  najlepszych swoich synów ma by

przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie. 

(3) Ka de pokolenie obowi zane jest wysi kiem w asnym wzmóc si

i powag  Pa stwa.

(4) Za spe nienie tego obowi zku odpowiada przed potomno ci

swoim honorem i swojem imieniem. 

2. Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwala uroczy cie

niniejsz  Konstytucj  [...], któr  Naród Polski i wszystkie organy 

w adzy polskiego ludu pracuj cego kierowa  si  winny w celu: 

umacniania pa stwa ludowego jako podstawowej si y, zapewniaj cej

najpe niejszy rozkwit Narodu Polskiego, jego niepodleg o

i suwerenno , przy pieszania rozwoju [...] Ojczyzny oraz wzrostu jej 

si , pog biania uczu  patriotycznych, jedno ci i zwarto ci Narodu 

Polskiego w walce o dalsze polepszenie stosunków spo ecznych [...]. 

3. My, Naród Polski, dzi kuj c Opatrzno ci za wyzwolenie nas 

z pó torawiekowej niewoli, wspominaj c z wdzi czno ci  m stwo

i wytrwa o  ofiarnej walki pokole , które najlepsze wysi ki swoje 

sprawie niepodleg o ci bez przerwy po wi ca y, nawi zuj c do 

wietnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go Maja, – dobro ca ej,

zjednoczonej i niepodleg ej Matki-Ojczyzny maj c na oku [...] – t

oto Ustaw  Konstytucyjn  na Sejmie Ustawodawczym 

Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy. 

[w:] T. Molenda, Konstytucje polskie 1918–2008, Warszawa 2008, s. 25, 62, 185. 
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Zadanie 32. (3 pkt)
Na podstawie fragmentu przemówienia Wiaczes awa Mo otowa na posiedzeniu Rady 

Najwy szej ZSRR i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Ko a rz dz ce Polsk  du o che pi y si  „trwa o ci ” swego pa stwa i „pot g ” swej armii. 

Jednak e wystarczy o krótkiego uderzenia zadanego Polsce najpierw przez armi  niemieck ,

a nast pnie – przez Armi  Czerwon , aby nic nie pozosta o z tego szpetnego tworu Traktatu 

Wersalskiego, który y  kosztem ucisku niepolskich narodowo ci. „Tradycyjna polityka” 

bezpryncypialnego lawirowania i gry mi dzy Niemcami i ZSRR okaza a si  bezpodstawn

i ca kowicie zbankrutowa a.

[w:] A. Czubi ski, Historia powszechna XX wieku, Pozna  2003, s. 297. 

A. Podkre l dat  wyst pienia Mo otowa. 

1. 23 sierpnia 1939 r. 

2. 3 wrze nia 1939 r. 

3. 15 wrze nia 1939 r. 

4. 1 listopada 1939 r.

B. Wyja nij, na czym polega a polityka zagraniczna Polski, któr  Mo otow nazwa

polityk gry mi dzy Niemcami i ZSRR. 

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

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

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

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

C. Wyja nij, dlaczego – zdaniem Mo otowa – polityka zagraniczna Polski ca kowicie

zbankrutowa a.

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 33. (1 pkt)
Na podstawie mapy wykonaj polecenie. 

Mapa. Zasi g ekspansji pa stw osi 

Na podstawie: Atlas historyczny dla szkó rednich, Warszawa 2001, s. 80–81.

Podkre l poprawne zako czenie zdania i uzasadnij odpowied , podaj c jeden argument.

Na mapie zaznaczono lini  zasi g ekspansji pa stw osi w ostatnich miesi cach roku

1. 1939. 

2. 1940. 

3. 1942. 

4. 1944. 

Uzasadnienie  ...............................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 34. (1 pkt)
Na podstawie fragmentu rozmowy przeprowadzonej na Kremlu w dniu 3 grudnia 

1941 roku i w asnej wiedzy wykonaj polecenie. 

W adys aw Sikorski: [...] Mam ze sob  list  ok. 4.000 oficerów, których wywieziono si

i którzy znajduj  si  jeszcze obecnie w wi zieniach i obozach pracy, i nawet ten spis nie jest 

pe ny [...]. Poleci em sprawdzi  czy nie ma ich w Kraju, z którym mam sta czno .

Okaza o si , e nie ma tam adnego z nich, podobnie jak w obozach naszych je ców

w Niemczech. Ci ludzie znajduj  si  tutaj. [...] 

Józef Stalin: To niemo liwe. Oni uciekli. 

W adys aw Anders: Dok d mogli uciec? 

Józef Stalin: No, do Mand urii.

W adys aw Anders: To niemo liwe [...]. 

[w:] W. Anders, Bez ostatniego rozdzia u. Wspomnienia z lat 1939–1946, Londyn 1983, s. 89. 

Wyja nij, jaki by  los polskich oficerów, o których rozmawiano w czasie spotkania. 

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

Zadanie 35. (3 pkt)
Na podstawie fragmentów biografii rozpoznaj polityków drugiej po owy XX wieku. 

We w a ciwe miejsca tabeli wpisz ich nazwiska. Odpowiedzi wybierz spo ród podanych. 

1.1 Konrad Adenauer 1.2. Willy Brandt 1.3. Helmut Kohl 

2.1. Bill Clinton  2.2. John F. Kennedy 2.3. Ronald Reagan 

3.1 Nikita Chruszczow 3.2. Michai  Gorbaczow 3.3. Borys Jelcyn 

1. By  pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec i g ównym 

architektem demokratycznej odbudowy Niemiec po II wojnie 

wiatowej. Zwolennik pojednania niemiecko-francuskiego oraz 

wspó twórca Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 

2. By  senatorem z ramienia Partii Demokratycznej, a nast pnie

prezydentem Stanów Zjednoczonych. W okresie zaostrzenia kryzysu 

kuba skiego rozwa a  atak nuklearny na Kub ; sk oni  w adze ZSRR 

do usuni cia z tej wyspy rakiet redniego zasi gu. Zgin  w wyniku 

zamachu w Dallas. 

3. By  ostatnim przywódc  Komunistycznej Partii Zwi zku

Radzieckiego i jedynym prezydentem ZSRR. Rozpocz  polityk

„pieriestojki” i „g asnosti” (przebudowy i jawno ci). Ust pi

ze stanowiska po rozpadzie ZSRR. 
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Zadanie 36. (2 pkt)
Wpisz pod fotografiami obiektów nazwy stylów/kierunków w architekturze. Odpowiedzi 

wybierz spo ród podanych. 

klasycyzm,    modernizm,    neogotyk,    secesja,    socrealizm 

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

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

[w:] S. Ferrari. Sztuka XX wieku, Warszawa 2002, s. 97; www.european-architecture.info 
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Zadanie 37. (1 pkt)
Na podstawie rysunku Andrzeja Mleczki wykonaj polecenie. 

[w:] Z dziejów cnoty. „Szpilki” 1935–1985, Warszawa 1985, s. 103. 

Nazwij problem ekonomiczny tzw. „realnego socjalizmu”, który zosta  zilustrowany 

przez autora. 

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