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KOD ZDAJ¥CEGO

MHI-W1A1P-021

EGZAMIN MATURALNY 

Z HISTORII 

Arkusz I 

Czas pracy 60 minut 

Instrukcja dla zdaj¹cego

1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron. 
Ewentualny brak nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u 
nadzoruj¹cego egzamin.

2. Proszê uwa¿nie czytaæ wszystkie polecenia.
3. Odpowiedzi trzeba zapisaæ czytelnie w miejscu na to 

przeznaczonym przy ka¿dym zadaniu.
4. Proszê pisaæ tylko w kolorze niebieskim lub czarnym;

nie pisaæ o³ówkiem.
5. Nie wolno u¿ywaæ korektora.
6. B³êdne zapisy trzeba wyra�nie przekre�liæ. 
7. Wszelkie notatki nale¿y sporz¹dzaæ tylko w brudnopisie, który 

nie bêdzie oceniany.
8. Obok ka¿dego zadania podana jest maksymalna liczba 

punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie.
9. Do ostatniej kartki arkusza do³¹czona jest karta odpowiedzi,

któr¹ wype³nia egzaminator.

¯yczymy powodzenia!

ARKUSZ I 

MAJ 

ROK 2002 

Za rozwi¹zanie 
wszystkich zadañ 
mo¿na otrzymaæ

30 punktów 

(Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy)

           

PESEL ZDAJ¥CEGO

(Wpisuje zdaj¹cy przed
rozpoczêciem pracy)Miejsce 

na naklejkê

z kodem
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Zadanie 1. (1 pkt) 
W odpowiednich rubrykach tabeli napisz, do jakich wydarzeñ historycznych odnosz¹ siê 
cytowane fragmenty antycznych autorów. (Uwaga: nie musisz podawaæ dat tych wydarzeñ)

Fragment tekstu Wydarzenie 

A. „Barbarzyñcy wiêc z Kserksesem nadchodzili, a Hellenowie z Leonida-

sem, poniewa¿ wyruszali na �mieræ, ju¿ o wiele bardziej ni¿ na pocz¹tku 

wysunêli siê ku szerszej czê�ci w¹wozu [...].�

B. �[...]Egipt opanowa³, a upodobawszy sobie bliskie wni�cia [uj�cia] 

nilowego miejsce, za³o¿y³ miasto, i od imienia swego nazwa³[..].�

C. �Trzecia wojna z Afryk¹ [w Afryce] by³a krótka – zakoñczy³a siê  bo-

wiem w przeci¹gu czterech lat – i w porównaniu z dawniejszymi naj³a-

twiejsza, bo nie tyle walczono z wojskiem, ile z samym miastem. Wynik jej 

by³ jednak najpowa¿niejszy,[miasto] przesta³o wreszcie istnieæ.�

Zadanie 2. (1 pkt)
Mapa ta przedstawia: 

(podkre�l w³a�ciw¹ odpowied�)

A. terytorium republiki rzymskiej przed wojnami punickimi, 

B. terytorium republiki rzymskiej przed podbojem Galii przez Cezara, 

C. terytorium Rzymu w roku �mierci Juliusza Cezara,

D. maksymalny zasiêg Imperium Rzymskiego w koñcu panowania cesarza Trajana. 
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Zadanie 3. (2 pkt) 
Przyjrzyj siê uwa¿nie poni¿szym rysunkom przedstawiaj¹cym staro¿ytne budowle 

i przyporz¹dkuj im w³a�ciwe opisy. Pod rysunkiem wpisz cyfrê odpowiadaj¹c¹ 
wybranemu opisowi.

A .....

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

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

1) Grecja, Peloponez - budowla z epoki mykeñskiej z drugiej po³owy II tys. p.n.e.,

2) Mezopotamia - budowla babiloñska z VII w. p.n.e.,

3) Grecja, Ateny - joñska �wi¹tynia z V w. p.n.e.,

4) Pó³wysep Apeniñski, Rzym - amfiteatr zbudowany w I w. n.e., 

5) Pó³wysep Apeniñski, Rzym – �wi¹tynia wzniesiona w II w. n.e. ku czci wszystkich 

bogów rzymskich. 
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Zadanie 4. (1 pkt)
Rozstrzygnij, czy podane informacje s¹ prawdziwe.

W tabeli obok zdania dopisz: prawda lub fa³sz.

A. W Atenach, w czasach Peryklesa, wszyscy obywatele tej polis mogli 

g³osowaæ osobi�cie, zatem by³a to demokracja bezpo�rednia.

B. Forum to plac, który by³ o�rodkiem ¿ycia w mie�cie rzymskim, pe³ni³ 

funkcje: polityczne, sakralne (religijne) oraz handlowe. 

C. Konstantyn Wielki edyktem mediolañskim z 313 r. og³osi³ chrze�cijañstwo 

religi¹ panuj¹c¹ w Imperium Rzymskim.

Zadanie 5. (1 pkt)
W�ród czterech poni¿szych zdañ, opisuj¹cych zachodnioeuropejski system lenny, 

podkre�l zdanie zawieraj¹ce informacjê nieprawdziw¹.

A. Wasal sk³ada³ seniorowi ho³d lenny okre�laj¹cy ich wzajemne zobowi¹zania.

B. Lenno (feudum) stanowi³a ziemia nadawana przez seniora wasalowi. 

C. W³adztwo gruntowe to terytorium podleg³e feuda³owi, nad którym sprawowa³ on 

w³adzê ekonomiczn¹ i s¹dow¹.

D. Ch³opi stanowili najliczniejsz¹ i najubo¿sz¹ grupê lenników.

Zadanie 6. (1 pkt) 
Uporz¹dkuj chronologicznie podane fakty.

(oznacz je w tabeli cyframi kolejno od 1 do 6)

A. panowanie Kazimierza Wielkiego

B. upadek Konstantynopola

C. pierwsza wyprawa krzy¿owa do Ziemi �wiêtej

D. zjazd gnie�nieñski

E. spór Henryka IV z Grzegorzem VII

F. testament Boles³awa Krzywoustego

Egzamin maturalny z historii 
Arkusz I

4

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Zadanie 7. (2 pkt)
Podaj trzy przyczyny unii polsko-litewskiej w Krewie. 

1)....................................................................................................................................................

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

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

2)....................................................................................................................................................

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

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

3)...................................................................................................................................................

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

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

Zadanie 8. (2 pkt)
W tabeli, do podanej tre�ci przywilejów, dopisz ich wystawców (polskich panuj¹cych)

i miejsce wydania. 

Tre�æ przywileju 
Miejsce 

wydania 

Wystawca 

(panuj¹cy)

A. �chcemy zadowoliæ siê tym tylko, aby corocznie [...] nam i 

nastêpcom naszym [...] p³acono po dwa grosze zwyk³ej monety,  

w Królestwie obieg maj¹cej, [...] z ka¿dego osiad³ego  i dzier-
¿onego ³anu lub jego czê�ci”

B. �przyrzekamy równie¿, ¿e ani ¿adnych nowych ustaw nie  

wydamy, ani nie polecimy wzywaæ [szlachty] na wojnê bez  

zgody sejmiku  ziemskiego”

C. „zaradzaj¹c dowolno�ci m³odzie¿y plebejskiej, jak i opusz-

czaniu dóbr, postanowili�my, aby tylko jeden syn ze wsi ojca 

móg³ odchodziæ do s³u¿by, a szczególnie do nauki albo do  

rzemios³a�[...]�dalej postanawiamy, ¿e mieszczanom i plebe-

juszom nie wolno dóbr ziemskich kupowaæ, dzier¿awiæ lub po-

siadaæ�
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Zadanie 9. (1 pkt)
U³ó¿ drzewo genealogiczne Jagiellonów, uwzglêdnij tylko wymienionych poni¿ej 

w³adców, wpisuj¹c ich imiona oraz przydomki w odpowiednie, wykropkowane miejsca.

 Zygmunt I Stary, Anna Jagiellonka, Kazimierz Jagielloñczyk, W³adys³aw Jagie³³o, 
 W³adys³aw Warneñczyk, Zygmunt II August

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

        ↓     ↓

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

↓

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

       ↓     ↓

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

Zadanie 10. (1 pkt)
W tabeli podano definicje trzech nadzwyczajnych sejmów zwo³ywanych 

w Rzeczypospolitej podczas ka¿dego bezkrólewia pocz¹wszy od 1572 r.

Uzupe³nij tabelê wpisuj¹c przyjête dla tych sejmów nazwy. 

A. Sejm ten, zwo³ywany przez interrexa, ustala³ termin i miejsce 

wolnej elekcji, zajmowa³ siê bie¿¹cymi sprawami pañstwa, 

wprowadza³ na czas bezkrólewia specjalne s¹downictwo.

B. Sejm ten wys³uchiwa³ przedstawicieli kandydatów do tronu pol-

skiego, dokonywa³ wyboru króla i ustala³ pacta conventa.

C. Sejm ten odbywa³ siê w Krakowie (poza elekcjami Stanis³awa 

Leszczyñskiego i Stanis³awa Augusta Poniatowskiego), elekt zaprzy-

siêga³ pacta conventa, po czym nastêpowa³a ceremonia koronacji.
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Zadanie 11. (1 pkt) 
Przyjrzyj siê uwa¿nie rysunkom przedstawiaj¹cym fasady �wi¹tyñ.

Wszystkie te obiekty znajdowa³y siê na obszarze Rzeczypospolitej.

Po�ród tych trzech fasad jedna jest klasycystyczna a dwie barokowe.

Rysunek przedstawiaj¹cy fasadê �wi¹tyni klasycystycznej podpisz klasycyzm.

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

     C. .................................... 
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Zadanie 12. (1 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s¹ prawdziwe.

W tabeli obok zdania dopisz: prawda lub fa³sz.

A. Jan Kalwin odrzuci³ autorytet papie¿a i dotychczasowe formy organiza-

cyjne Ko�cio³a, ale nie odrzuci³ zewnêtrznych form kultu religijnego: piel-

grzymek, procesji, czci �wiêtych obrazów i relikwii.

B. Merkantylizm zak³ada³ konieczno�æ utrzymywania wszelkimi �rodkami  

dodatniego bilansu handlowego pañstwa. 

C. Jakobini to rojalistyczne ugrupowanie polityczne rewolucji francuskiej, 

które sprawowa³o dyktaturê w latach 1793-1794. 

Zadanie 13. (2 pkt) 
W tabeli omówiono zmiany uk³adu polityczno-militarnego w Europie w XVI i XVII w. 

W ka¿dej z rubryk wpisz nazwê pañstwa, do którego odnosz¹ siê podane informacje.

A. Pañstwo to osi¹gnê³o w drugiej po³owie XVII w. apogeum swego znaczenia 

i status hegemona w Europie. 

B. Pañstwo to w XVI w. podjê³o ekspansjê zewnêtrzn¹, nastêpnie na prze³omie 

XVI i XVII w. zosta³o os³abione kryzysem politycznym i walkami 

wewnêtrznymi, dopiero od po³owy XVII w. pojawi³o siê na arenie europejskiej, 

jeszcze nie jako mocarstwo, ale ju¿ jako pañstwo licz¹ce siê w polityce 

miêdzynarodowej.

C. Pañstwo to od pó�nego �redniowiecza zagra¿a³o Europie, po militarnych 

klêskach w koñcu XVII w. przesta³o stanowiæ dla niej zagro¿enie.

D. Pañstwo to na skutek sukcesów wojennych odnoszonych w XVII w. uzy-

skiwa³o pierwszorzêdne znaczenie polityczne w Europie Pó³nocnej (utraci³o 

sw¹ pozycjê na pocz¹tku XVIII w.).
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Zadanie 14. (1 pkt) 
Przeczytaj uwa¿nie fragment pracy historyka Emanuela Rostworowskiego:

�W my�l za³o¿eñ ba³tyckiej polityki Piotra I spo�ród ziem zwi¹zanych
z Rzecz¹pospolit¹ najbardziej interesowa³a Rosjê Kurlandia. Nie stawiano sobie zreszt¹
za cel wcielenia Kurlandii do imperium, ale ustanowienie tam faktycznego protektoratu Rosji 
przy zachowaniu formalnej zale¿no�ci lennej ksi¹¿¹t kurlandzkich od Rzeczypospolitej. Rosja 
decydowa³a o obsadzie ksi¹¿êcego tronu w Mitawie [stolica Kurlandii] i rosyjskie wojska 

swobodnie gospodarowa³y w Kurlandii, ale na mapie Europy kraj ten wci¹¿ stanowi³ polskie 
lenno [..]. To czego na ma³¹ skalê dokonano w Kurlandii zamierzano na wielk¹ skalê dokonaæ 
w Rzeczypospolitej. [...] Politykê Rosji wobec Polski w XVIII wieku mo¿na by okre�liæ jako 
d¹¿no�æ do �kurlandyzacji� Rzeczypospolitej.” 

Wyja�nij krótko, co wed³ug Rostworowskiego oznacza termin �kurlandyzacja� 
Rzeczypospolitej. 

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

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

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

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

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

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

Zadanie 15. (1 pkt) 
Przyporz¹dkuj wskazanych w³adców dynastiom, z których oni pochodzili:

(w³a�ciwe oznaczenia cyfrowe wpisz do tabeli)

A. Fryderyk II Wielki, król Prus 1740 – 1786  

B. Henryk III, król Polski 1573 – 1574 i król Francji 1574 – 1589  

C. El¿bieta I, królowa Anglii 1558 – 1603  

D. Ludwik XIV, król Francji 1643 – 1715  

E. Karol V, cesarz 1519 – 1558 i król Hiszpanii 1516 - 1556   

F. August III, król Polski i ksi¹¿ê elektor saski 1733 - 1763  

1) Habsburgowie 

2) Wettynowie (Wettinowie) 

3) Burbonowie 

4) Tudorowie 

5) Stuartowie 

6) Walezjusze 

7) Hohenzollernowie 
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Zadanie 16. (1 pkt) 
Na poni¿szej mapie, przedstawiaj¹cej zmiany polityczne na ziemiach polskich w latach 

1772-1815, zaznaczono obszar (patrz legenda).  

Jest to: (pokre�l w³a�ciw¹ odpowied�)

A. Rzeczpospolita po pierwszym rozbiorze, 

B. Rzeczpospolita w roku insurekcji ko�ciuszkowskiej,

C. Ksiêstwo Warszawskie w 1807 r.,

D. Królestwo Polskie w 1815 r. 
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Zadanie 17. (1 pkt) 
Masz przed sob¹ �ród³o ikonograficzne - fotografiê sprzed wielu lat.

Powy¿sza fotografia przedstawia plac Zamkowy w Warszawie, w g³êbi widaæ 

ul. Krakowskie Przedmie�cie, a na placu Zamkowym rozstawione namioty wojsk 

rosyjskich. 

Ta fotografia zosta³a wykonana:   (podkre�l w³a�ciw¹ odpowied�)

A. przed powstaniem listopadowym, jesieni¹ 1830 r.,

B. w 1831 r., po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Warszawy, 

C. przed powstaniem styczniowym, w 1861 r., 

D. podczas pierwszej wojny �wiatowej, jesieni¹ 1917 r.

Zadanie 18. (1 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s¹ prawdziwe.

W tabeli obok zdania dopisz: prawda lub fa³sz.

A. Rabacja 1846 roku to okre�lenie narodowowyzwoleñczego powstania 

krakowskiego pod wodz¹ Jakuba Szeli.

B. „Rota” Marii Konopnickiej wyra¿a³a postawê Polaków wobec germanizacji 

w zaborze pruskim. 

C. Józef Pi³sudski w swej koncepcji federacyjnej zak³ada³ odgrodzenie siê

od Rosji pasem pañstw zwi¹zanych z Polsk¹.
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Zadanie 19. (2 pkt) 
Pos³uguj¹c siê przytoczon¹ w tabeli statystyk¹, wska¿ miasto, które w latach 1810-1910

wykazywa³o najwiêksze tempo wzrostu ludno�ciowego.

Tabl. Rozwój ludno�ci wiêkszych miast na obszarze by³ej Rzeczypospolitej

w latach 1810-1910 (ludno�æ w tysi¹cach)

Miasto 1810 1865 1880 1900 1910 

Warszawa 78 240 383 594 781 

£ód�     0,5  40 253 310 408 

Lwów 41  80 110 160 206 

Wilno 50  60  90 155 181 

Gdañsk 37  83 109 141 170 

Poznañ 16  51  66 117 157 

Kraków 25  50  65   91 152 
�ród³o: Historia Polski w liczbach, Warszawa 1993, s.89 

A. Miasto, które wykazywa³o w okresie 1810-1910 najwiêksze tempo rozwoju 

ludno�ciowego to.................................. . 

B. Odwo³uj¹c siê do swej wiedzy, podaj, co by³o g³ówn¹ przyczyn¹ tak 

gwa³townego wzrostu ludno�ciowego tego miasta.

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

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

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

Zadanie 20. (1 pkt) 
Porównaj wypowiedzi amerykañskich prezydentów i podaj ró¿nicê w ich podej�ciu

do roli Stanów Zjednoczonych w �wiecie:

A.   John Quincy Adams – prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1825-1829: 

�Gdziekolwiek rozwinê³a siê albo rozwinie zasada demokracji czy niepodleg³o�ci, tam bêdzie 
serce Ameryki, jej b³ogos³awieñstwo i modlitwy. Ale Ameryka nie wybiera siê za granicê,
by byæ pogromc¹ potworów. Szczerze ¿yczy wolno�ci i niepodleg³o�ci wszystkim. Ale walczy 
tylko o swoj¹.�
B.   Woodrow Wilson – prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1913-1919: 

�Poniewa¿ domagamy siê bezpiecznego rozwoju opartego na wyznawanych przez nas 
zasadach prawa wolno�ci, oburza nas agresja, gdziekolwiek by siê pojawi³a. Domagamy siê 
bezpieczeñstwa dla wybranego przez nas sposobu ¿ycia. Czynimy wiêcej. Domagamy siê tego 
tak¿e dla innych.” 

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

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

......................................................................................................................................................
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Zadanie 21. (1 pkt) 

W tabeli zamieszczono cztery informacje opisuj¹ce technikê wojenn¹ (do�wiadczenia 

militarne) dwu wojen �wiatowych. Ustal, które z nich odnosz¹ siê do I wojny, a które

do II wojny �wiatowej, a nastêpnie wpisz w odpowiednie miejsca w³a�ciwe oznaczenia:

1 – dla I wojny, 2 – dla II wojny �wiatowej.

Technika wojenna (do�wiadczenia militarne) Wojna �wiatowa

A. po raz pierwszy u¿yto broni chemicznej (gazy bojowe)

B. wojska pancerne odegra³y pierwszoplanow¹ rolê

C. nast¹pi³ wzrost znaczenia lotnictwa morskiego (lotniskowce)  

D. do dzia³añ wojennych wprowadzono po raz pierwszy okrêty podwodne

Zadanie 22. (1 pkt) 
Druga Rzeczpospolita by³a pañstwem wielonarodowym. Spo�ród wymienionych ni¿ej 

mniejszo�ci narodowych wska¿ tê, która by³a najliczniejsza, jej nazwê wypisz poni¿ej.

Bia³orusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Rosjanie, Ukraiñcy, ¯ydzi;

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

Zadanie 23. (1 pkt) 
Uzupe³nij podan¹ tabelê, wpisuj¹c odpowiednie nazwiska przywódców ZSRR
i prezydentów USA. 

konferencja 

teherañska

atak atomowy 

na wyspy japoñ-

skie

wzniesienie 

muru 

berliñskiego

zjednoczenie 

Niemiec 

wydarzenie 

pe³niona funkcja listopad 1943 sierpieñ 1945 sierpieñ 1961 pa�dziernik 1990

przywódca 

ZSRR

Józef

Stalin 

Józef

Stalin 

prezydent 

USA 

John F. 

Kennedy 

George 

Bush 
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Zadanie 24. (1 pkt)
Oto fragmenty trzech polskich konstytucji. Podaj daty roczne uchwalenia tych ustaw, 

wpisuj¹c je do tabeli obok cytowanych tekstów.

Fragmenty tekstów polskich konstytucji 
Rok wydania 

konstytucji 

A. W³adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y do narodu. 
Organami narodu w zakresie ustawodawstwa s¹ sejm i senat, w zakresie 

w³adzy wykonawczej - prezydent  Rzeczypospolitej ³¹cznie
z odpowiedzialnymi  ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwo�ci –

niezawis³e s¹dy.

B. Organami pañstwa pozostaj¹cymi pod zwierzchnictwem Prezydenta
Rzeczypospolitej, s¹: Rz¹d, Sejm, Senat, Si³y Zbrojne, S¹dy, Kontrola 
Pañstwowa. Ich naczelnym  zadaniem jest s³u¿enie Rzeczypospolitej.

C. Sejm jako najwy¿szy wyraziciel woli ludu pracuj¹cego miast i wsi

urzeczywistnia suwerenne prawa narodu.

Zadanie 25. (1 pkt)
Kraje zaznaczone na poni¿szej mapie Europy (patrz legenda) to:

(podkre�l w³a�ciw¹ odpowied�)

A. pañstwa sygnatariusze Traktatu Rzymskiego ustanawiaj¹cego Europejsk¹ 

Wspólnotê Gospodarcz¹ (EWG), 

B. wszystkie pañstwa europejskie, które zosta³y objête planem Marshalla,

C. pañstwa za³o¿ycielskie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG),

D. europejskie pañstwa za³o¿ycielskie Paktu Pó³nocnoatlantyckiego (NATO).
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