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Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 32 strony 
(zadania 1–35). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu 
zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym 
przy ka dym zadaniu. 

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. 
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Liczba punktów  

do uzyskania: 100 
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Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 

Strona 2 z 32 MHI_1P 

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

ród o 1. Stela
1
 z kodeksem Hammurabiego [fragment] 

Sztuka wiata, t. 1, Warszawa 1989, s. 206. 
1 Stela – stoj ca pionowo p yta kamienna, zwykle czworoboczna, cz sto z inskrypcj . 

ród o 2. Kodeks Hammurabiego [fragment] 

Je li pe noprawny obywatel wybi  oko cz onkowi klasy pe noprawnych obywateli, wyrw  
mu oko.  

Je li z ama  ko  pe noprawnego obywatela, z ami  mu ko . 
Je li wyrwa  oko poddanego albo z ama  ko  poddanego, zap aci jedn  miar  srebra. 

S. Sprawski, G. Chomicki, Staro ytno . Teksty ród owe, komentarze i zagadnienia 

do historii w szkole redniej, Kraków 1999, s. 45. 

1.1. Wyja nij cel umieszczenia przedstawionej p askorze by na steli z kodeksem 

Hammurabiego. 

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

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

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

1.2. Podaj, stosowan  w historiografii, nazw  pisma, którym wyryto na steli tekst 

kodeksu. 

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

1.3. Oce , czy ród o 2. zawiera tre ci, które wiadcz  o zró nicowaniu spo ecznym 

w staro ytnym Babilonie. Odpowied  uzasadnij.  

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

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

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

Hammurabi 

Tre  
kodeksu 

Szamasz,  
bóg s o ca  

i sprawiedliwo ci 
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Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 

Strona 3 z 32 MHI_1P 

Zadanie 2. (4 pkt) 
Na podstawie róde  i w asnej wiedzy wykonaj polecenie. 

ród o 1. Mapa. Staro ytna Grecja 

Na podstawie: Atlas historyczny wiata, Warszawa–Wroc aw 1986, s. 13. 

ród o 2. Trzy pomniki bitwy z 490 r. p.n.e. 
 

Cia a poleg ych w bitwie obywateli Ate czycy spalili na miejscu, a nad ich prochami 
usypali kopiec – soros. Ustawili na nim tablice z imionami bohaterów; m odzie  corocznie 
sk ada a tam ofiary. Kurhan wznosi si  do dzi , ma 9 m wysoko ci. […] 

Dary wotywne dla bogów z o ono w Delfach i Olimpii. W Olimpii odkryto w 1952 r. he m 
spi owy dowódcy Ate czyków z napisem „Miltiades ofiarowa  Zeusowi”, a […] napis 
na skarbcu Ate czyków w Delfach g osi, e wzniesiono go z upów po zwyci stwie w bitwie.  

Na podstawie: Wielka historia wiata. wiat okresu cywilizacji klasycznych,  
red. A. Krawczuk, Kraków 2005, s. 103. 

Uzupe nij zdania – wpisz w a ciwe informacje w wykropkowane miejsca.  

1. Miejsce usypania kopca z prochami poleg ych w bitwie oznaczono na mapie numerem

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

2. Miejsce, w którym znaleziono spi owy he m wspomniany w tek cie, oznaczono na mapie

 numerem  ........................................ . 

3. Miejsce wzniesienia skarbca, o którym mowa w tek cie, oznaczono na mapie numerem

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

4. Bitw , której upami tnienie opisano w tek cie, stoczono pod  ..............................................  .

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 1.1. 1.2. 1.3. 2. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 4 

Uzyskana liczba pkt 

1

2

3 

4 
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Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 

Strona 4 z 32 MHI_1P 

Zadanie 3. (5 pkt) 
Na podstawie róde  wykonaj polecenia. 

ród o 1. Diodor Sycylijski, Biblioteka historyczna, ks. XX, 36 

W Rzymie w tym roku [310 r. p.n.e.] wybrano cenzorów; jeden z nich, Appiusz Klaudiusz, 
nie znajduj c sprzeciwu u kolegi Lucjusza Plaucjusza, wiele zmian wprowadzi  [...]. Wi ksz  
cz  drogi [...] od Rzymu a  do Kapui wy o y  twardymi kamieniami, kazawszy skopa  
wynios o ci terenu i wyrówna  parowy lub zag bienia przez pot ne podbudowy. Zu y   
na to wszystkie dochody pa stwowe, ale zabiegaj c o wdzi czno  ogó u, pozostawi   
po sobie pomnik nie miertelny. 

Na podstawie: S. Sprawski, G. Chomicki, Staro ytno . Teksty ród owe, komentarze i zagadnienia do historii 

w szkole redniej, Kraków 1999, s. 225. 

ród o 2. Mapa. Sie  dróg w staro ytnym Rzymie, IV w.   
 

T. Cegielski, W. Lengauer, M. Tymowski, Ludzie, spo ecze stwa, cywilizacje. Historia. Staro ytno  

i redniowiecze, Warszawa 2002, s. 124–125. 

3.1. Oce , czy sie  dróg ukazana na mapie mia a znaczenie dla utrzymania jedno ci 

pa stwa rzymskiego. Odpowied  uzasadnij dwoma argumentami. 

Ocena   ..........................................................................................................................................  

Argumenty: 

• ..................................................................................................................................................

• ..................................................................................................................................................
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Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 

Strona 5 z 32 MHI_1P 

3.2. Podaj cel, którym – wed ug autora ród a 1. – kierowa  si  Appiusz Klaudiusz, gdy 

realizowa  inwestycj  opisan  w tek cie.

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

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

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

3.3. Wyja nij, dlaczego autor tekstu uwa a , e inwestycja, któr  zrealizowano, 

stanowi a pomnik nie miertelny cenzora. 

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

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

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

Zadanie 4. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenie. 

Na miejsce wielu kultów lokalnych wchodzi o chrze cija stwo, wprowadzaj c jednolit   
na ca ym obszarze pa stwa religi . Jednym z istotnych elementów tego kultu by a sakralizacja 
w adzy, to jest wprowadzanie jej istnienia i dzia ania z „woli Bo ej”. Przez akt koronacji 
w adca stawa  si  pomaza cem, podobnie jak kap an. [...] Wiara chrze cija ska uznawa a  
i popiera a hierarchiczny porz dek spo eczny, w szczególno ci za  wspiera a w adz  
monarchy, od którego pocz tkowo Ko ció , jako instytucja, by  ca kowicie zale ny, zarówno 
organizacyjnie, jak i materialnie. Tak wi c organizacja metropolitalna i diecezjalna Ko cio a 
sta a si  jednym z najwa niejszych sk adników organizacji i spoisto ci politycznej pa stwa 
redniowiecznego. 

Na podstawie: G. Labuda, Pierwsze pa stwo polskie, Kraków 1989, s. 19. 

Wymie  dwie korzy ci dla pa stwa pierwszych Piastów wynikaj ce z przyj cia 

chrze cija stwa. 

• .................................................................................................................................................

• .................................................................................................................................................

Zadanie 5. (3 pkt) 
Uzupe nij tabel  – podaj imiona i przydomki w adców Polski, za których panowania 

dosz o do wymienionych wydarze . 

Wydarzenie W adca 

1. Zawarcie pokoju w Budziszynie. 

2. Bitwa pod P owcami.

3. Zawarcie pokoju wieczystego z Turkami. 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 

Maks. liczba pkt 3 1 1 2 3 

Uzyskana liczba pkt 
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Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 

Strona 6 z 32 MHI_1P 

Zadanie 6. (3 pkt) 
Na podstawie redniowiecznego wiersza wykonaj polecenie. 

Darem od niego 
Obdarzony gnie nie ski gród 
Godno ci arcybiskupstwa dost pi . 

Ziemia bowiem rodzinna 
wi tym biskupem wzgardzi a, 
askawo  Boles awa 

Wygna ca przygarn a. 
On, król najlepszy 
S ug  Bo ego 
Czci  otacza, 
Ów m  naj wi tszy 
Pobo no  ludu 
Hojnie nagradza. 

T. Micha owska, redniowiecze, Warszawa 1995, s. 228. 

Rozpoznaj wi tego, o którym mowa w wierszu. Odpowied  uzasadnij, podaj c dwa 

argumenty. 

Rozpoznanie: ................................................................................................................................ 

Argumenty: 

• .................................................................................................................................................

• .................................................................................................................................................

Zadanie 7. (5 pkt) 
Na podstawie tre ci obrazów i w asnej wiedzy wykonaj polecenia.  

7.1. Reprodukcjom obrazów A.–C. przyporz dkuj ród a inspiracji ich autorów. 

Informacje wybierz spo ród nast puj cych: 

mitologia staro ytnych Greków i Rzymian  

obyczaje staro ytnych Greków  

 Stary Testament  

Nowy Testament 
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A. .................................. 

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

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

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

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

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

M. Levey, Od Giotta do Cézanne’a. Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego,  
Warszawa 1972, s. 103, 106;  „Wielcy Malarze”, Warszawa 1999, s. 22–23. 

7.2. Na podstawie obrazu oznaczonego liter  B podaj dwie cechy charakterystyczne dla 

malarstwa renesansowego. Wybierz je spo ród nast puj cych: 

stosowanie perspektywy, unikanie tematyki religijnej, krajobraz w tle obrazu,  

zaburzenie proporcji w przedstawieniach cia a ludzkiego,  

monumentalizm przedstawianych obiektów. 

• .........................................................................................................................................

• .........................................................................................................................................

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 6. 7.1. 7.2. 

Maks. liczba pkt 3 3 2 

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

On to Boles aw Szczodry równie  w asnymi si ami wygna  z W gier króla Salomona, 
a na stolicy osadzi  W adys awa […]. Jak za  dosz o do wyp dzenia króla Boles awa z Polski, 
d ugo by oby o tym mówi  […]. My za  nie usprawiedliwiamy biskupa-zdrajcy, ani nie 
zalecamy króla, który tak szpetnie dochodzi  swych praw – lecz pozostawmy te sprawy, 
a opowiedzmy, jak przyj to go na W grzech. […] Cho  bowiem jako zbieg przybywa   do 
cudzego królestwa i cho  zbiega nie s ucha  nawet aden ch op, W adys aw, jako m  
pokorny, pospieszy  wyj  naprzeciw Boles awa i oczekiwa  zbli aj cego si   
z daleka, zsiad szy z konia. A tymczasem Boles aw nie mia  wzgl dów dla pokory 
uprzejmego króla, lecz uniós  si  pych , mówi c: „Nie godzi si , bym mu ja, jako równemu, 
cze  okazywa , lecz siedz c na koniu oddam mu poca unek jak jednemu 
z ksi t”. W grzy wszak e owo zaj cie g boko sobie i na trwa e w sercu zapisali. [...] 
Boles aw  – jak mówi  – przyspieszy  tym swoj  mier . 

Na podstawie: Gall Anonim, Kronika polska, Wroc aw 2003, s. 52–54. 

8.1. Czy w adcy – w gierski Salomon i polski Boles aw Szczodry – opu cili swoje 

pa stwa z podobnych powodów? Odpowied  uzasadnij. 

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

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

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

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

8.2. Wyja nij sugestie dotycz ce okoliczno ci mierci króla Boles awa, które 

Gall Anonim zawar  w kronice. 

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

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

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

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

Zadanie 9. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu wykonaj polecenie.  

W adys aw Herman mia  dwie ony, które zbiegiem okoliczno ci nosi y to samo imi  Judyty. 
[...] Judyta pierwsza by a córk  Wratys awa czeskiego i lub z ni  umacnia  w Polsce 
polityczne wp ywy Pragi. W adys aw Herman, który oczywi cie ani marzy  o koronacji, 
znowu zacz  p aci  Czechom danin  ze l ska. Istniej  domys y, e Wratys aw d y  do 
ca kowitego opanowania naszego kraju [...]. W roku 1085 [cesarz] Henryk IV pozwoli  mu 
ukoronowa  si  na króla Czech [...]. 20 sierpnia 1086 r. przyszed  na wiat syn W adys awa 
Hermana i Judyty czeskiej Boles aw, któremu nadano pó niej przydomek Krzywoustego. 
Matka zmar a w kilka miesi cy po po ogu. [...] Judyta druga – w a ciwie Judyta Maria – by a 
rodzon  siostr  [cesarza] Henryka IV.  

Na podstawie: P. Jasienica, Polska Piastów, Warszawa 1985, s. 78–79.  
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Poziom podstawowy 

Strona 9 z 32 MHI_1P 

Na podstawie informacji zawartych w tek cie rozstrzygnij, któr  ze stron konfliktu 

o inwestytur  – obóz cesarski czy papieski – popiera  W adys aw Herman. Odpowied

uzasadnij, podaj c dwa argumenty. 

Nazwa stronnictwa  ...................................................................................................................... 

Argumenty: 
• ..................................................................................................................................................

• ..................................................................................................................................................

Zadanie 10. (3 pkt) 
Na podstawie ród a i w asnej wiedzy wykonaj polecenie. 

Jan Matejko, Za o enie Szko y G ównej [...] – fragment obrazu, b d cego wizj  

artystyczn  wydarzenia 
 

Na podstawie: E. Suchodolska, M. Wrede, Jan Matejko. Dzieje cywilizacji w Polsce, Warszawa 1998,  s. 67. 

1Piotr Wysz z Rogalina (zm. 1414) – biskup krakowski i pierwszy kanclerz Uniwersytetu Krakowskiego. 

Wyja nij, dlaczego na obrazie, którego tematyka dotyczy historii uczelni w Krakowie, 

Jan Matejko przedstawi  postacie: królow  Jadwig  oraz dwóch towarzysz cych jej 

w adców.   

• .................................................................................................................................................

• .................................................................................................................................................

• .................................................................................................................................................

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 8.1. 8.2. 9. 10. 

Maks. liczba pkt 1 1 3 3 

Uzyskana liczba pkt 

Kazimierz III 
Wielki

Janko  
z Czarnkowa 

W adys aw II
Jagie o 

Piotr Wysz 
z Rogalina1 
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Zadanie 11. (3 pkt) 
Na podstawie róde  i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

ród o 1. Tablica genealogiczna Piastów [fragment] 

 
 
 

Na podstawie: M.K. Bara ski, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008. 

Wyja nienie: & – ma e stwo; † – data mierci; c. –  córka. 

ród o 2. Fragment dokumentu 

Zamierzaj c tedy za o y  miasto w Krakowie i zgromadzi  tam e ludzi z ró nych stron 
wiata, k adziemy to w uszy wszystkim, tak wspó czesnym jak przysz ym, e my [...] z aski 

Bo ej ksi  Krakowa i Sandomierza, z najja niejsz  matk  nasz  Grzymis aw  i szlachetn  
nasz  on  King , zak adamy je na tym prawie, na jakim za o one zosta o miasto Wroc aw,  
z tym jednak, by trzymano si  nie tego, co si  dzieje we Wroc awiu, lecz co si  dzia  
powinno w my l prawa i form miasta Magdeburga. 

E. Lenard, Z. Morawski, A. uberek, Historia w tekstach ród owych dla licealistów,  
Warszawa 2003, s. 20–21. 

Kazimierz II Sprawiedliwy († 1194)  
ks. sandomierski, potem krakowski 

Leszek Bia y († 1227)  
ks. sandomierski,  
potem krakowski 
& Grzymis awa,  

c. Ingwara ks. dorohuskiego,
potem uckiego 

Konrad I († 1247)  
ks. mazowiecki, kujawski, sieradzki, czycki, 

potem krakowski  
& Agafia,  

c. wiatos awa ks. nowogrodzko-siewierskiego,
potem przemyskiego 

Boles aw V Wstydliwy († 1279) 
ks. krakowski i sandomierski,  

& Kunegunda (Kinga),  
c. Beli IV króla W gier

Kazimierz I († 1267)  
ks. kujawski, czycki 

i sieradzki  

Siemowit I († 1262)  
ks. mazowiecki,  
& Perejas awa,  

c. Daniela ks. halickiego

Leszek Czarny († 1288)  
ks. czycki, sieradzki 

potem  
krakowski, sandomierski  

& Gryfina, wnuczka 
Beli IV króla W gier 

W adys aw okietek  
(† 1333)  

ks. sieradzki, czycki,  
krakowski, wielkopolski, 

potem król Polski  
& Jadwiga, c. Boles awa 

Pobo nego 

Eufemia 
(† 1308)  

& Jerzy ks. halicki  
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11.1. Podaj imi  i przydomek ksi cia, który wyda   zacytowany dokument. 

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

11.2. Podkre l poprawne zako czenie zdania. 

Dokument, którego fragment zacytowano, to 
A. akt komendacji. 
B. akt lokacji. 
C. akt inwestytury. 
D. akt inkorporacji. 

11.3. Na podstawie danych z tablicy genealogicznej i w asnej wiedzy oce , czy poni sze 

zdania s  prawdziwe. Zaznacz P, je li zdanie jest prawdziwe, lub F – je li jest ono 

fa szywe. 

1. 
Trzech przedstawicieli dynastii piastowskiej wymienionych  
w tablicy genealogicznej zawar o ma e stwa z ksi niczkami 
pochodz cymi z Rusi. 

P F 

2. 
Tablica genealogiczna zawiera informacje o królu Polski,  
który jako ostatni spo ród Piastów koronowa  si  w Gnie nie. 

P F 

3. 
W tablicy genealogicznej wymieniono ksi cia mazowieckiego, który 
sprowadzi  Krzy aków do Polski. 

P F 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Spo ród wymienionych wydarze  wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je liter  A, 

a tak e chronologicznie ostatnie i oznacz je liter  B. 

1. Rze  hugenotów w noc w. Bart omieja.  

2. Og oszenie przez Marcina Lutra 95 tez naprawy Ko cio a.

3. Uchwalenie aktu konfederacji warszawskiej. 

4. Wygnanie arian z Polski. 

5. Og oszenie edyktu nantejskiego. 

6. Podpisanie pokoju religijnego w Augsburgu. 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 11.1. 11.2. 11.3. 12. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 13. (5 pkt) 
Na podstawie rysunków przedstawiaj cych budowle wzniesione w ró nych stylach 

architektonicznych wykonaj polecenia.  

13.1. Wpisz nazwy stylów architektonicznych w wykropkowanych miejscach pod 

rysunkami. Wybierz je spo ród nast puj cych: 

romanizm  gotyk  renesans  barok  klasycyzm 

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

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

E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1981, s. 90, 105, 151, 168. 

13.2. Podaj liter  odpowiadaj c  rysunkowi przedstawiaj cemu budowl  wzniesion   

w stylu, do którego rozwoju przyczyni y si  wydarzenia przedstawione w tek cie. 

Odkrycie w 1738 r. Herkulanum, a w 1748 r. Pompejów, dwóch staro ytnych miast 
rzymskich zasypanych ca kowicie popio ami podczas wybuchu Wezuwiusza w 79 r. n.e., [...] 
stanowi o zach t  do podj cia dalszych wykopalisk i powa nych studiów nad sztuk  i histori  
staro ytn , co doprowadzi o do na ladowania tych wzorów w malarstwie, rze bie 
i architekturze [...].  

A. Mason, Historia sztuki zachodniej, Warszawa 2009, s. 80. 

Litera rysunku .............. 
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Zadanie 14. (5 pkt) 
Na podstawie tekstów ród owych dotycz cych wypraw konkwistadorów wykonaj 

polecenia. 

ród o 1. 

Chc  te  zacz  od opisania ofiar krwawych, jakie zastali my na ziemiach i prowincjach 
podbijanych [...]. Jedli mi so ludzkie, jak my po ywamy wo owin  [...]. Brali tyle kobiet, ile 
chcieli, […] a wszystkie te rzeczy […] usta y dzi ki naszym prawdziwym konkwistadorom 
[...]. Nauczyli my ich og ady i zasad naszej wi tej religii. […] Prawie wszyscy Indianie […] 
nauczyli si  wszelkich rzemios , jakie znamy w Kastylii. 

Na podstawie: B. Diaz del Castillo, Pami tnik o nierza Korteza czyli prawdziwa historia podboju  

Nowej Hiszpanii, Warszawa 1962, s. 52. 

ród o 2. 

Wysp  Hispaniol , pierwsz , na któr  przybyli chrze cijanie, gdy zacz li dzie o zag ady tych 
ludów, zniszczyli i wyludnili w ten sposób, e zabierali Indianom kobiety i dzieci, [...] zjadali 
ywno , któr  tamci zdobywali w pocie i trudzie [...], ok adali ku akami, kijami [...]. 

Chrze cijanie przy pomocy swych koni, mieczy i w óczni rozpocz li rze  i wymy lne 
okrucie stwa. 

Na podstawie: B. de Las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, [za:] M. Ferenc, Epoka nowo ytna, 

Teksty ród owe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole redniej, Kraków 2001, s. 11–12. 

ród o 3. 

A zanim Hiszpanie na nas si  podnie li, rozpostar a si  wielka choroba – ospa. [...] Bardzo 
by a niszcz ca, bardzo wielu na ni  umiera o. [...] A wsz dzie po drogach Hiszpanie rzucali 
si  na ludzi. Szukali z ota. […] A tak e uprowadzono niektórych z nas, m czyzn, takich 
m czyzn mocnych z natury i m odzieniaszków, którzy byliby ich [...] pos ugaczami, których 
nazywa si  swymi s ugami. 

Na podstawie: Aztek-Anonim, Zdobycie Meksyku, Wroc aw 1959, s. 103–104, 149–150. 

14.1. Wymie  dwa pozytywne i dwa negatywne dla ówczesnych mieszka ców Ameryki 

skutki opanowania ich terytorium przez Hiszpanów. 

Skutki pozytywne: 

• .................................................................................................................................................

• .................................................................................................................................................

Skutki negatywne: 

• .................................................................................................................................................

• .................................................................................................................................................

14.2. Wyja nij, dlaczego mieszka ców obszaru, którego dotycz  teksty, nazywano 

Indianami. 

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 13.1. 13.2. 14.1. 14.2. 

Maks. liczba pkt 4 1 4 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 15. (1 pkt) 
Na podstawie róde  wykonaj polecenie. 

 ród o 1. Handel zagraniczny Anglii od 1700 do 1800 r. 

mln funtów
szterlingów

 lata 

Na podstawie: E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2000, s. 548. 

ród o 2. Profesor Emanuel Rostworowski o gospodarce angielskiej w XVIII w. 
 
W tej gospodarce zaczyna si  dzia  co  niezwyk ego [...]. Kraj, którego zaludnienie 
i ch onno  rynku wewn trznego szybko ro nie, wytwarza pot ne nadwy ki na rynki 
zagraniczne. A nie s  to nadwy ki produkcji rolnej, które odgrywa y powa n  rol  
w brytyjskim eksporcie w po owie stulecia. Od lat sze dziesi tych [XVIII w.] Anglia 
z eksportera sta a si  importerem zbo a. 

E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2000, s. 548–549. 

Wyja nij przyczyn  przemian gospodarczych w Anglii, które spowodowa y, e od lat 

osiemdziesi tych XVIII w. wyst powa o zjawisko przedstawione na wykresie.  

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

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

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

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

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

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

eksport 
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Strona 15 z 32 MHI_1P 

Zadanie 16. (2 pkt) 
Na podstawie róde  wykonaj polecenia. 

ród o 1. Fragment listu ambasadora rosyjskiego w Rzeczypospolitej Jakoba Sieversa 

do Katarzyny II  

Widz  zbli aj c  si  chwil , w której wola Waszej Imperatorskiej Mo ci stanie si  wiadoma. 
[…] Przywódcy tutejsi, oba Kossakowscy, ksi  biskup Massalski i Rzewuski widz  
wyra nie, o co chodzi… […] oni z góry oddaj  cze , komu nale y… Przy odje dzie  
z Warszawy da em hrabiemu O arowskiemu 500 dukatów [...],  niech sobie tak poczyna, eby 
na dalszy ci g zas u y . Tutaj da em tysi c dukatów wicemarsza kowi Zabielle, z tym samym 
zastrze eniem. Zrobi  to samo z Kossakowskim […]. Rozumie si , e kasa ministra pruskiego 
ponosi tego po ow . 

Wiek XVI–XVIII 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 1999, s. 444–445. 

ród o 2. Fragment ksi ki historyka Andrzeja Zahorskiego  

Agitacja jakobinów oddzia ywa a na Jana Kili skiego tak silnie, e sta  si  rzecznikiem 
szybkiego s du ludowego [...]. Pó no w noc pracowali cie le i stolarze warszawscy, [...] tak 
e „ [...] z witem widzie  si  da y [...] szubienice w Rynku Miasta Starej Warszawy [oraz] 

na Przedmie ciu Krakowskim [...]”. 
S d kryminalny wyda  pospiesznie wyroki mierci na O arowskiego, Zabie , [...], biskupa 

Kossakowskiego. „Trzy godziny s d rozbiorem ich przest pstw zatrudnia  si  [...]”, po czym 
nast pi a publiczna egzekucja. Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszy o ogromne napi cie 
nerwowe, jakie  ogólne odczucie, e dokonuje si  akt sprawiedliwo ci.  

A. Zahorski, Warszawa [...], Warszawa 1985, s. 143, 145. 

16.1. Wyja nij, o co oskar ono osoby, na które wydano wyroki mierci.  

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

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

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

16.2. Zaznacz poprawne doko czenie zdania. 

Do wydarze  opisanych w ródle 2. dosz o w czasie 
A. konfederacji barskiej. 
B. obrad Sejmu Wielkiego. 
C. wojny w obronie Konstytucji 3 maja. 
D. powstania ko ciuszkowskiego. 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 15. 16.1. 16.2. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt
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Zadanie 17. (3 pkt) 
Na podstawie róde  wykonaj polecenie. 

ród o 1. Fragment dekretu Fryderyka Augusta I z 1809 r. 

Chc c, a eby w naszym Ksi stwie Warszawskim rolnictwo, fabryki, rzemios a i ka dy 
gatunek przemys u u ytecznego, mog y by  do najlepszego przyprowadzone stanu, [...] 
postanowili my i stanowimy, co nast puje: 
Art. III. Cudzoziemcy przybywaj cy wszyscy i dzieci ich do kraju wprowadzone wolni by  
maj  od popisu wojskowego1. 

Wybór tekstów ród owych z historii Polski w latach 1795–1864, oprac. S. Kieniewicz,  
T. Mencel, W. Rostocki, Warszawa 1956, s. 151–152. 

1  Popis wojskowy – pobór do wojska. 

ród o 2. Fragment pisma Rady Ministrów do Fryderyka Augusta I z 1812 r. 

W mie cie Tomaszowie [...] znajduje si  fabryka fajansu i naczy  kamiennych […].  
Rada Ministrów [...] przekonawszy si  o istotnej potrzebie pod wigni cia tej fabryki 

udzieleniem jej takiego przynajmniej wsparcia, jakie jest w mocy rz du, uprasza [...]: a eby 
czelad  rzemie lnicza [...] fabryki od popisu wojskowego i s u by w gwardii narodowej, 
zabudowania fabryczne od kwaterunku, [...] od wszelkich pos ug wojskowych, na lat 6 
uwolnionymi zosta y. 

Wybór tekstów ród owych z historii Polski w latach 1795–1864, oprac. S. Kieniewicz,  
T. Mencel, W. Rostocki, Warszawa 1956, s. 163. 

Wymie  trzy dzia ania w adz Ksi stwa Warszawskiego, które mia y s u y  poprawie 

sytuacji gospodarczej pa stwa.  

• .................................................................................................................................................

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

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

• .................................................................................................................................................

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

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

• .................................................................................................................................................

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

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

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 

Strona 17 z 32 MHI_1P 

Zadanie 18. (3 pkt) 
Na podstawie tre ci mapy wykonaj polecenie. 

Mapa. Ziemie dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim w latach 1772–1915 

A C 

B 
 

D 

Na podstawie: N. Davies, Bo e igrzysko. Historia Polski, Kraków 1991, t. II, s. 116. 

Uzupe nij zdania – wpisz odpowiednie litery, które w legendzie mapy umieszczono obok 

oznacze  graficznych odpowiadaj cych poszczególnym obszarom. 

1. W granicach pa stwa rosyjskiego znalaz y si  od 1793 r. zarówno ziemie dawnej
Rzeczypospolitej, które oznaczono w legendzie liter  .......,  jak i ziemie przy czone 
wcze niej – w 1772 r., oznaczone w legendzie liter  .......... .     

2. Terytorium, które znalaz o si  w granicach Królestwa Polskiego, oznaczono na mapie
symbolem podpisanym w legendzie liter  ......... .  

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 17. 18. 

Maks. liczba pkt 3 3 

Uzyskana liczba pkt
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Zadanie 19. (1 pkt) 
 

Tabela. Wzrost ludno ciowy na ziemiach polskich w XIX i w pocz tkach XX w. 

Lata 

Królestwo Polskie Galicja 

Ludno  

w tys. 
Wska nik wzrostu

Ludno  

w tys. 
Wska nik wzrostu 

1820 3 520 100 3 893 100 
1830 3 998 114 4 177 107 
1840 4 488 127 4 427 114 
1850 4 811 137 4 556 117 
1860 4 840 137 4 836 124 
1870 6 079 173 5 492 141 
1880 7 105 202 5 959 153 
1890 8 258 235 6 608 170 
1900 10 000 284 7 316 188 
1910 12 129 345 8 026 206 

 

Na podstawie: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945, t. 1, Warszawa 1981, s. 434. 
 

Na podstawie danych statystycznych i w asnej wiedzy oce , czy poni sze zdania s   

prawdziwe. Zaznacz P, je li zdanie jest prawdziwe, lub F – je li jest ono fa szywe. 

 

1. 
Pod wzgl dem liczby ludno ci Królestwo Polskie w latach 1820–1830 
ust powa o Galicji.  

P F 

2. 
Tempo przyrostu ludno ci w XIX w. by o w Kongresówce szybsze ni  
w Galicji. 

P F 

3. 
Dane statystyczne dostarczaj  informacji o demografii ca ego 
terytorium dawnej Rzeczypospolitej, które znalaz o si  pod 
panowaniem Romanowów. 

P F 

 

Zadanie 20. (3 pkt) 
Na podstawie róde  wykonaj polecenia. 
 

ród o 1. Fragment opisu wykonania wyroku na majorze Walerianie ukasi skim oraz 

innych cz onkach Towarzystwa Patriotycznego w 1824 r. 
 
Warkn y werble pod r kami doboszów. [...] Po komendzie „Prezentuj bro ” [...] odczytano 
wyrok zatwierdzony przez cesarza. [...] Kat […] przyst powa  kolejno do skazanych. Zrywa  
im szlify, ordery i odznaczenia pu kowe, po czym ama  nad g ow  ka dego szpad . Jego 
pomocnicy zdzierali pospiesznie mundury [...]. Kazano skazanym usi  na ziemi i kowale 
wojskowi przykuli do ich obuwia kajdany [...]. Wzrok  ukasi skiego b dzi  po szeregach 
w asnego, macierzystego pu ku. Mo e w oczach […] o nierzy chcia  znale  odpowied   
na pytanie: czy jego ofiara i dzia ania s  daremne, czy te  stanowi  one – odwrotnie – zach t  
do usi owa  lepiej zorganizowanych, bardziej d ugofalowych, bezkompromisowych? 
Wspomina  tak e po latach Dobrzycki, e gdy spogl da  wtedy na milcz ce szeregi wojska,  
u wielu – nie tylko Polaków, lecz i Rosjan – zauwa y  zy w oczach. ukasi ski trzyma  si  
prosto mimo wyra nych trudno ci w poruszaniu spowodowanych ci arem kajdan [...]. 
 

Na podstawie: J. Adamski, L. Chmiel, A. Syta, Czasy, ludzie, wydarzenia, Warszawa 1986, s. 87. 
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ród o 2. Fragment pami tnika majora Waleriana ukasi skiego napisanego 

w wi zieniu – w twierdzy szliselburskiej w 1863 r. 
 
Powstanie [...] jest to manifest nie pojedynczych osób, ale ca ego narodu: on przemawia 
g o no do ca ego wiata i mo e w przysz o ci przynie  swobod . Pierwsi dowódcy powsta , 
[…], to s  prawdziwe i dobrowolne ofiary, po wi caj ce si  na o tarzu ojczyzny, nie dla 
zwyci stwa i tryumfów, których spodziewa  si  nie mog  w nierównej walce, ale tylko, eby 
uczyni  g o nymi cierpienia swoich wspó ziomków [...]. 

Na podstawie: W. ukasi ski, Pami tnik, Warszawa 1960, s. 94. 

ród o 3. Wykresy. Liczba ludno ci i si y zbrojne Rosji oraz Królestwa Polskiego 

w listopadzie 1830 r. 

mln tys.

         ludno  Rosji ludno   
Królestwa Polskiego 

wojsko rosyjskie wojsko polskie 

Na podstawie: M. Zgórniak, Polska w czasach walk o niepodleg o  (1815–1864)  [w:] Wielka historia Polski, 
t. 7, Kraków 2001, s. 96; A. Jezierski, C. Leszczy ska, Historia gospodarcza Polski,

Warszawa 2002, s. 117; T. epkowski, Powstanie listopadowe, Warszawa 1987, s. 22. 

20.1. Na podstawie ród a 3. podaj dwa argumenty potwierdzaj ce s uszno  tezy 

Waleriana ukasi skiego dotycz cej szans Polaków na zwyci stwo w walce 

o niepodleg o  w pierwszej po owie XIX w.

• ..................................................................................................................................................

• ..................................................................................................................................................

20.2. Jak wydarzenie opisane w ródle 1. mog o oddzia ywa  na przysz ych uczestników 

walk o niepodleg o , o których mowa w ródle 2.? Odpowied  uzasadnij.  

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

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

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

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 19. 20.1. 20.2. 

Maks. liczba pkt 1 2 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 21. (3 pkt) 
Na podstawie róde , których tre  zwi zana jest z dziejami Wielkopolski, wykonaj 

polecenie. 

ród o 1. 

W niemo no ci z o enia osobistej podzi ki za tyle dowodów go cinno ci, serdeczno ci  
i opieki, jakiej doznali my podczas pobytu naszego w królewskim grodzie Poznaniu, z g bi 
serc naszych przesy amy wyrazy najg bszej wdzi czno ci.  

Helena i Ignacy Jan Paderewscy  

Na podstawie: J. Karwat, Ignacy Paderewski w Poznaniu, „Mówi  Wieki” 2008, nr 2, s. 48. 

ród o 2. 

„Obacz  (powiedzia  nam), obacz , je eli Polacy godni s  by  Narodem. Id  do Poznania, 
tam si  moje pierwsze zawi  wyobra enia o jego warto ci”.  
Polacy! Od Was wic zawiso istnie  i mie  ojczyzn ; wasz zem ciciel, wasz stwórca si  
zjawi . […]  

Jan Henryk D browski, Józef Wybicki 

Na podstawie: Wiek […] w ród ach. Wybór tekstów ród owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli 

historii, studentów i uczniów, oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2001, s. 37. 

ród o 3. 

Ochotnicy wycofaj  si  do Mi os awia. aden wojskowy ani landwerzysta1 jako taki 
poci gni ty nie b dzie do odpowiedzialno ci. Cudzoziemcom gwarantuje si , e nie zostan  
wydani […]. Skoro tylko warunki te przez Polaków dope nione zostan , operacje wojskowe 
zostan  wstrzymane.  

Karol Libelt, Walenty Stefa ski, Karl Wilhelm von Willisen, Anastazy Rado ski 

Na podstawie: Wiek […] w ród ach. Wybór tekstów ród owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli 

historii, studentów i uczniów, oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2001, s. 225. 
1 Landwehra – kategoria obowi zku wojskowego drugiej kolejno ci, np. pospolite ruszenie, rezerwi ci. 

Obok numeru ród a wpisz w a ciw  dat  wydarzenia, którego dotyczy tekst.  

ród o nr 1.  ..................................................................................................................................  

ród o nr 2.  ..................................................................................................................................  

ród o nr 3.  ..................................................................................................................................  
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Zadanie 22. (1 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenie. 

Fragment listu niemieckiego ekonomisty Friedricha Lista – pe nomocnika petentów – do 

Sejmu Zwi zku Niemieckiego z 1819 r. 

My, ni ej podpisani, zgromadzeni na Targach we Frankfurcie, niemieccy kupcy 
i fabrykanci, zbli amy si , przygn bieni smutnym stanem ojczystego handlu i przemys u,  
do najwy szego Przedstawicielstwa Niemieckiego narodu, aby ujawni  przyczyny naszej 
niedoli [...].  

38 pasów celnych i mytnych parali uje w Niemczech ruch wewn trzny i wywo uje mniej 
wi cej takie dzia anie, jak gdyby przewi zano ka dy organ cia a ludzkiego, aby krew nie 
mog a przeze  p yn  do innego [...]. 

Beznadziejna jest sytuacja ludzi, którzy chcieliby dzia a  i prowadzi  handel; zazdrosnym 
wzrokiem spogl daj  oni za Ren, gdzie wielki naród od Kana u [La Manche] a  do Morza 

ródziemnego prowadzi handel na wolnych rzekach i otwartych drogach, nie spotykaj c 
adnego poborcy myta. 

Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 36, oprac. A. Czubi ski, J. Marczewski,  
Warszawa 1960, s. 3–4. 

Wyja nij, jakim d eniom politycznym Niemców w XIX w. sprzyja y inicjatywy 

na rzecz przezwyci enia problemów opisanych w tek cie. 
  
.......................................................................................................................................................

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

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

Zadanie 23. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Tymczasem za murami Cytadeli w Warszawie dojrzewa  proces […]. Najbli si 
wspó pracownicy dyktatora zachowali si  z godno ci . On sam ograniczy  si  do krótkiego 
„wyznania wiary”. […] Komisja ledcza wiedzia a, e by  on „naczelnikiem rz du”,  
e wszyscy inni byli tylko podw adnymi. Jednak e na rozkaz cara postanowiono wykona  

wyrok mierci na pi ciu osobach. 

Na podstawie: S. Kieniewicz, Warszawa w powstaniu styczniowym, Warszawa 1983, s. 200, 201. 

23.1. Podkre l prawid owe zako czenie zdania. 

Dyktatorem, o którym mowa w tek cie, by  
A. Jaros aw D browski. 
B. Ludwik Mieros awski. 
C. Marian Langiewicz. 
D. Romuald Traugutt. 

23.2. Wyja nij, jakie dwie funkcje pe ni a budowla, o której mowa w tek cie. 

• .................................................................................................................................................

• .................................................................................................................................................

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 21. 22. 23.1. 23.2. 

Maks. liczba pkt 3 1 1 2 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 24. (4 pkt) 
Na podstawie róde   i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

ród o 1. Francuski rysunek propagandowy (prawdopodobnie z 1852 roku) 
 

Na podstawie: Wiek XIX w ród ach. Wybór tekstów ród owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli 

historii, studentów i uczniów, opr. M. Soba ska-Bondaruk, S. Lenard, Warszawa 2001, s. 255. 

ród o 2. Tablica genealogiczna rodziny Bonapartów [fragment] 

Wyja nienie: &  – ma e stwo; w nawiasach podano lata ycia. 

Na podstawie: T. Serwatka, Poczet w adców Francji, Londyn 1996, s. 119, 188. 

Carlo Maria Bonaparte (1746–1785) 
&  Letycja Bonaparte (1750–1836) 

Napoleon I Bonaparte 
(1769–1821) 

cesarz Francuzów 1804–1815 
& Józefina 

(1763–1814) 
cesarzowa 1804–1809 

& Maria Ludwika Austriaczka 
(1791–1847) 

cesarzowa 1810–1815 

Ludwik Bonaparte 
(1778–1846) 

król Holandii 1806–1810 
& Hortensja de Beauharnais 

(1783–1837)

Napoleon II Bonaparte 
(1811–1832) 

Napoleon III Bonaparte 
(1808–1873) 

cesarz Francuzów 1852–1870 
& Eugenia de Montijo 

(1826–1920) 
cesarzowa 1853–1871 

Gwiazda stryja i gwiazda bratanka 

1 

2 
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24.1. Rozpoznaj postaci zaznaczone na rysunku numerami 1 i 2.  

Numerem 1. oznaczono .............................................................................................................. . 

Numerem 2. oznaczono .............................................................................................................. . 

24.2. Wyja nij cel propagandowy rysunku. 

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

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

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

24.3. Podaj nazw  dynastii, z której pochodzi a cesarzowa koronowana w 1810 r. 

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

Zadanie 25. (2 pkt) 
Spo ród wymienionych wydarze  wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je liter  A, 

a tak e chronologicznie ostatnie i oznacz je liter  B. 

1. Zako czenie wojny krymskiej.

2. Wybuch Wiosny Ludów.

3. Utworzenie trójporozumienia.

4. Wybuch wojny secesyjnej w USA.

5. Rabacja w Galicji.

6. Rozpocz cie obrad kongresu wiede skiego.

Zadanie 26. (1 pkt) 
Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenie. 

Tabela. Bilans handlowy Królestwa Polskiego w 1910 r. (w mln rubli) 

Wschód Zachód Ogó em 

artyku y rolne –39 +36 –3
surowce przemys owe –70 –92 –162
wyroby przemys owe +322 –144 +178
razem +213 –200 +13

Na podstawie: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945, t. 1, Warszawa 1981, s. 40. 

Rozstrzygnij, czy Królestwo Polskie by o samowystarczalne ekonomicznie. Odpowied  

uzasadnij, podaj c jeden argument. 

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

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 24.1. 24.2. 24.3. 25. 26. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 2 1 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 27. (1 pkt) 
Na podstawie tekstów ród owych wykonaj polecenie. 

ród o 1. Odezwa Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady 

Komisarzy Ludowych, kwiecie  1920 r. 

Do wszystkich robotników, ch opów i uczciwych obywateli Rosji! […] 
Wojska polskich obszarników i kapitalistów zagarn y […] ytomierz i zagra aj  

Kijowowi. [...] Ma o tego, […] rz d polski otwarcie mówi o zamiarze zagarni cia ca ej 
Ukrainy, aby j  przekaza  dyrektoriatowi Petlury. [...] Polski pokój – oznacza ca kowite 
ujarzmienie nie tylko litewskich, bia oruskich, ale i ukrai skich robotników i ch opów  
i milionów czysto rosyjskiej ludno ci. Nad nimi wszystkimi ma zamiar panowa  [...] polski 
andarm. [...] 

 
Na podstawie: A.J. Leinwand, Czerwonym m otem w or a bia ego. Propaganda sowiecka w wojnie z Polsk   

1919–1920, Warszawa 2008, s. 100–101. 

ród o 2. Fragment przemówienia Józefa Pi sudskiego, maj 1920 r. 

Polska i Ukraina prze y y ci k  niewol . […] Niewola i prze ladowanie by y sta ym 
udzia em obydwu krajów. […] 

I w b ysku naszych bagnetów i naszych szabel nie powinni cie widzie  nowego narzucania 
cudzej woli. Chc , aby cie w nim widzieli odb ysk swej wolno ci. Ataman wasz [Petlura] 
w pi knej swej odezwie obieca  zwo a  jak najpr dzej wolny sejm w wolnej Ukrainie. 

Szcz liwym b d , kiedy nie ja – ma y s uga swego narodu – ale przedstawiciele sejmu 
polskiego i ukrai skiego ustanowi  wspóln  p aszczyzn  porozumienia.  

J. Pi sudski, Wybór pism, Wroc aw 1999, s. 192–193. 

Oce , czy oba ród a zawieraj  podobn  interpretacj  celów polskiej ofensywy 

na Ukrainie w 1920 r. Odpowied  uzasadnij.  

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

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

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

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

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

Dyktator [...] d cy za wszelk  cen  do zachowania miana pierwszego 
i najwi kszego faszysty [...]. Kiedy kaza  wprowadzi  pruski krok defiladowy, [...] 
nadaremnie perswadowano mu, i  rednia wzrostu o nierzy [...]  wynosi 165 cm i nie 
pozwala na tego rodzaju popisy. Gdy – odrzucaj c swe dawne  pogl dy na szkodliwo  
antysemityzmu – nakaza  wprowadzi  ustawodawstwo rasistowskie, sprzeciw by  
powszechny: od papie a Piusa XI i króla W och Wiktora Emanuela III poczynaj c. [...] Kiedy 
[...] wróci  z konferencji [...] w 1938 r., gdzie odegra  rol  superarbitra, by  w ciek y,  
i  rodacy s awi  go jako aposto a pokoju. Pragn  za wszelk  cen  przekszta ci  W ochów  
w naród militarystów. 

Na podstawie: J.W. Borejsza, Stulecie zag ady, Gda sk–Warszawa 2011, s. 84. 
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28.1. Rozpoznaj posta , której dotyczy tekst. 

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

28.2. Podaj nazw  miasta, w którym odby a si  konferencja wspomniana w tek cie. 

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

28.3. Podaj nazw  terytorium, którego dotyczy y postanowienia konferencji 

wspomnianej w tek cie. 

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

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

Zadanie 29. (5 pkt) 
Na podstawie fragment listu skierowanego do przebywaj cego we Francji polskiego 

polityka i genera a oraz wiedzy w asnej wykonaj polecenia.  

8 pa dziernika 1939 r. 
Ca a odpowiedzialno  przed narodem za powodzenie naszych wysi ków spoczywa 
wy cznie na Panu, Generale. Nie mo e ani na chwil  Pan Genera  zapomnie , e ani Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej, ani reszta cz onków rz du [...] nie uosabiaj , ani wobec naszych 
sprzymierze ców, ani wobec kraju, tych wielkich nadziei, jakie pok adamy w Panu, Drogi 
Generale. 

Ignacy Jan Paderewski 

M.M. Drozdowski, Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii politycznej, 

Warszawa 1981, s. 238. 

29.1. Rozpoznaj osob , do której napisano zacytowany list.  

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

29.2. Spo ród podanych funkcji wybierz i podkre l dwie, które pe ni  w czasie II wojny 

wiatowej adresat zacytowanego listu.  

A. Premier Rz du RP na Uchod stwie. 
B. Przewodnicz cy Rady Narodowej RP na Uchod stwie.  
C. Delegat Rz du RP na Kraj.  
D. Naczelny Wódz Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie.  
E. Dowódca S u by Zwyci stwu Polski. 

29.3. Wymie  dwa pa stwa, które autor listu napisanego w pa dzierniku 1939 r. okre la 

mianem sprzymierze ców Polski. 

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

Wype nia 

egzaminator

Nr zadania 27. 28.1. 28.2. 28.3. 29.1. 29.2. 29.3. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 2 2 

Uzyskana liczba pkt 
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Zadanie 30. (3 pkt) 
Na podstawie róde  wykonaj polecenia. 

ród o 1. Wiersz Feliksa Konarskiego 
 
z 1965 r.  

Tej nocy zg adzono Wolno   
W [...] lesie...  
Zdradzieckim strza em w czaszk   
Pokwitowano Wrzesie .  
[...] 
W podartym jenieckim p aszczu  
Martw  do rowu zepchni to  
I zasypano ziemi   
Krwi  na wskro   przesi kni t .  
[...] 
Zg adzono sprawiedliwo ,  
Prawd  i wolno  zg adzono  
Zdradziecko w smole skim lesie  
Pod obcej nocy os on .  

Dzi  jeno ptaki smutku  
W lesie zawodz  a o nie, [...]  
Jakby wypatrywa y  
W ród le nego poszycia  

ladów jenieckiej mierci,  
Oznak by ego ycia.  

Czy spod d bowych li ci  
Albo sosnowych igie ek  
Nie b y nie szlif oficerski  
Lub zardzewia y orze ek,  

Strz p zielonego munduru,  
Kartka z notesu wydarta  
Albo baretka1 sp owia a,  
Ple ni  [...] prze arta.  

I tylko pami  zosta a  
Po tej [...] nocy...  
Pami  nie da a si  zg adzi ,  
Nie chcia a ulec przemocy  

I wo a o sprawiedliwo   
I prawd  po wiecie niesie – 
Prawd  o je ców tysi cach  
Zg adzonych w [...] lesie.   

Teki edukacyjne IPN. Materia y dla ucznia, Warszawa–Kraków 2010, s. 90. 
1 Baretka – w ski pasek, barwy przewidzianej dla danego orderu, noszony na mundurze zamiast odznaki. 

ród o 2. Tablica pami tkowa umieszczona przez w adze ZSRR w miejscu pochówku 

ofiar zbrodni, fotografia z 1976 r. 

Napis na tablicy umieszczono w dwóch  j zykach –  rosyjskim i polskim: 

. P. 
TU S  POGRZEBANI NIEWOLNICY OFICEROWIE WOJSKA POLSKIEGO 
W STRASZYCH M CZENIACH ZAMORDOWANYCH PREZ NIEMIECKO- 
-FASZYSTKICH OKUPANTÓW JESIENI  1941 ROKU1 
1 Zachowano oryginaln  pisowni . 
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 „Biuletyn IPN” 2005, nr 5–6, s. 91. 

30.1. Podaj nazw  miejscowo ci zwi zanej ze zbrodni , której dotyczy ród o 1. 

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

30.2. Podkre l prawid owe zako czenie zdania. 

Zbrodnia, o której mowa w wierszu, zosta a dokonana w roku 

A. agresji niemiecko-sowieckiej na Polsk . 

B. bitwy o Angli . 

C. agresji niemieckiej na ZSRR. 

D. wybuchu Powstania Warszawskiego. 

30.3. Na podstawie ród a 2. wyja nij, dlaczego poeta dopomina si   

w wierszu o sprawiedliwo  i prawd  w przekazie o dokonanej zbrodni. 

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

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

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

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 30.1. 30.2. 30.3. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 

Uzyskana liczba pkt
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Zadanie 31. (1 pkt) 
Na podstawie tekstów wykonaj polecenie. 

ród o 1.  

Powstanie we wszystkim tym, co wznios e i pi kne, i z tym wszystkim, co by o te  ludzk  
s abo ci  i mi o ci , odgrywa wa n  rol  na drodze do odzyskania i utrwalenia niepodleg o ci 
Polski [...]. Wydaje mi si , jako historykowi tego okresu, a nie jako uczestnikowi, który by  
wtedy tego wiadom, [...] e dzi  jeszcze nie umiemy w pe ni oceni , jak wielkie jest 
znaczenie wydarze  Powstania Warszawskiego [...]. 

Spór o Powstanie. Powstanie Warszawskie w powojennej publicystyce polskiej 1945–1981,  
oprac. D. Gawin, Warszawa 2004, s. 58. 

ród o 2.  

Polskie klasy posiadaj ce, obszarnicy i kapitali ci [...] przez ca y czas wojny przygotowywali 
si  do obj cia w adzy w Polsce dla restauracji re imu przedwrze niowego 
[…]. Nie zamierzali oni zrezygnowa  z w adzy. Postanowili za podszeptem swych anglo- 
-ameryka skich imperialistycznych protektorów za wszelk  cen  nie dopu ci  PKWN 
do stolicy […]. Wykorzystuj c ofiarny patriotyzm ludu warszawskiego […] uknuli plan 
zbrodniczej dywersji, plan powstania w Warszawie. 

A.L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2001),  
[w:] Wielka historia Polski, t. 10, Kraków 2001, s. 153. 

ród o 3. 

adne ho dy, sk adane bohaterstwu tego zdziesi tkowanego pokolenia, nie potrafi  zatrze  
prawdy, e krew przelana nie osi gn a zamierzonych celów, e te cele dobrano wbrew 
realnym mo liwo ciom, e na ten raz jeszcze k adli m odzi swe ycie, kierowani wed ug 
starej polskiej zasady, uj tej przez Norwida w formu  „energia sto a inteligencja  trzy”.  

Spór o Powstanie. Powstanie Warszawskie w powojennej publicystyce polskiej 1945–1981,  
oprac. D. Gawin, Warszawa 2004, s. 216.  

Spo ród zacytowanych tekstów ród owych wybierz ten, który jest charakterystyczny 

dla stalinowskiej publicystyki, i wpisz jego numer w wykropkowane miejsce. Odpowied  

uzasadnij. 

Tekst ród owy charakterystyczn  dla stalinowskiej publicystyki oznaczono numerem .......... . 

Uzasadnienie: ............................................................................................................................... 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 32. (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu artyku u Od niedzieli do niedzieli, który ukaza  si  w pi mie 

„Polska Zbrojna” w 1950 r.,  wykonaj polecenie. 
 

Inwazja Coca-Cola na Francj  i Europ  Zachodni  jest przemy lana wed ug stref 
geograficznych, jest po prostu dublowaniem sieci ameryka skiej centrali szpiegowskiej. 

Rozumiem teraz, dlaczego prezes centrali Coca-Cola [...] by  niedawno tak serdecznie 
podejmowany przez papie a. Chodzi o nie tylko o sute napiwki za reklam  Coca-Cola, ale 
równie  o zbo n  wspóln  prac  na rzecz ameryka skiej centrali szpiegowskiej. 

Franciszkanie – szpiedzy Coca-Cola – nic si  w wiecie imperialistycznym nie odbywa dzi  
bez papieskiego b ogos awie stwa. 

  

Teki edukacyjne IPN, Propaganda Polski Ludowej. Materia y dla ucznia, ód  2007, s. 27. 
  

W jaki sposób komunistyczna propaganda d y a do zdyskredytowania Ko cio a 

katolickiego w oczach Polaków? Podaj dwa przyk ady. 
 

• .................................................................................................................................................. 

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

• ..................................................................................................................................................

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

Zadanie 33. (2 pkt) 
Na podstawie rysunku satyrycznego Mai Berezowskiej z 1951 r. wykonaj polecenie. 
 

 
 

Dawniej – dzi  
 

Smaczki i zapachy PRL-u. Karykatura z lat 1944–1989, Warszawa 2008, s. 100. 
 

Wyja nij, jakie przemiany spo eczne i gospodarcze w Polsce po II wojnie wiatowej sta y 

si  tematem przedstawionych rysunków.  
 

• .................................................................................................................................................. 

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

• .................................................................................................................................................. 

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

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 31. 32. 33. 

Maks. liczba pkt 1 2 2 

Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 34. (4 pkt) 
Na podstawie tre ci mapy i w asnej wiedzy wykonaj polecenie. 

Mapa. Zmiany terytorialne w Europie w latach 40. i 50. XX wieku
1
 [fragment] 

 

 
 

Na podstawie: T. Judd, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Pozna  2010, s. 183. 
 

1Na mapie nie uwzgl dniono zmian terytorialnych w trakcie II wojny wiatowej na korzy  Niemiec. 
 
Uzupe nij tabel  – podaj nazwy pa stw, w granicach których przed wybuchem II wojny 

wiatowej, w 1939 r., znajdowa y si  miasta oznaczone na mapie numerami 1.–4. 

 

Numer Nazwa pa stwa 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 
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Zadanie 35. (4 pkt) 
35.1. W tabeli podano informacje o wybranych laureatach Pokojowej Nagrody Nobla. 

Rozpoznaj te postaci i uzupe nij tabel . 

 

 

Rok 

przyznania 

Pokojowej 

Nagrody 

Nobla 

 

Informacje o laureacie 

 

Laureat 

A. 1953 
Ameryka ski dowódca wojskowy, uczestnik  
I i II wojny wiatowej, polityk, twórca planu pomocy 
gospodarczej dla Europy po II wojnie wiatowej. 

 

B. 1964 

Pastor, dzia acz na rzecz zniesienia dyskryminacji 
rasowej, zamordowany w 1968 r. przez 
przeciwników równouprawnienia Afroamerykanów 
w USA. 

 

C. 1983 

Dzia acz zwi zkowy, polityk, wspó za o yciel, 
a nast pnie pierwszy przewodnicz cy Niezale nego 
Samorz dnego Zwi zku Zawodowego „Solidarno ”,  
w latach 1990–1995 Prezydent RP.  

 

  

Na podstawie: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, 4, 6, Warszawa 1996, s. 355, 102, 644. 
 

35.2. Wyja nij, jakie zas ugi stanowi y podstaw  do przyznania w 1994 r. Pokojowej 

Nagrody Nobla politykom przedstawionym na fotografii w towarzystwie 

prezydenta USA. 
 

 
 

The Illustrated History of the World, Florencja 2001, s. 250. 
....................................................................................................................................................... 

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

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

 

Wype nia 

egzaminator 

Nr zadania 34. 35.1. 35.2. 

Maks. liczba pkt 4 3 1 

Uzyskana liczba pkt    
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
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