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MHI-P1A1P-052 

EGZAMIN MATURALNY 

Z HISTORII 
 

Arkusz I 

 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 32 strony. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

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

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

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora. 

5. B dne zapisy przekre l. 

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

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

egzaminator. 

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

wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

egzaminatora. 

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

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 

 

MAJ 

ROK 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie 

100 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

tylko  

OKE Kraków, 

OKE Wroc aw 

     

KOD 

ZDAJ CEGO  

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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2 Egzamin maturalny z historii 
 Arkusz I 

Zadanie 1. (6 pkt) 
Przeczytaj ród a (oznaczone numerami od 1 do 5), zwracaj c uwag  na podane w nich 

daty (datacje), nast pnie uzupe nij zdania zamieszczone poni ej (oznaczone literami:  

A, B, C, D, E, F). 
 

ród o 1. 

Fragment Ewangelii wed ug w. ukasza ( k 3, 1-2) 

By o to w pi tnastym roku rz dów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Pi at by  
namiestnikiem Judei, Herod tetrarch  Galilei, brat jego Filip tetrarch  Iturei i kraju 
Trachonu, Lizaniasz tetrarch  Abileny; za najwy szych kap anów Annasza i Kajfasza 
skierowane zosta o s owo Bo e do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 
 

ród o 2. 

Fragment aktu zgonu matki francuskiego pisarza François René de Chateaubrianda  
Wyci g z rejestru zgonów miasta Saint-Servan, pierwszy okr g departamentu Ille-et-

Vilaine, za rok VI Republiki [...], gdzie zapisano, co nast puje: 
Dwunastego prairiala roku szóstego Republiki Francuskiej przede mn , Jakubem Bourdasse, 
urz dnikiem komunalnym gminy Saint-Servan, wybranym na urz dnika pa stwowego 
czwartego floreala tego  roku, stawili si  Jan Baslé, ogrodnik, i Józef Boulin, wyrobnik, 
którzy o wiadczyli, e Apolonia Zuzanna de Bedée, wdowa po René Augu cie de 
Chateaubriand, zmar a w domu obywatelki Gouyon w La Ballue w tej e gminie, dzisiaj [...].  
 

ród o 3. 

Fragment has a encyklopedycznego 

Czajkowski Piotr Iljicz, * 25 IV (7 V) 1840 Wotki sk, + 25 X (6 XI) 1893 Petersburg, 
ros. kompozytor [...]. 
 

ród o 4. 

Inskrypcja nagrobna z cmentarza ydowskiego w Warszawie 

B. P. / Leonia z Rozenfeldów Wassong / zmar a 24 ijar 5699 r. / 12 maja 1939 r. / 
prze ywszy lat 89 
 

ród o 5. 

Fragment kroniki staroruskiej o wyprawie Boles awa Chrobrego na Kijów 

Roku 6526. Przyszed  Boles aw ze wiatope kiem na Jaros awa, z Lachami. Jaros aw 
za  zebrawszy Ru  i Waregów, i S owian, poszed  przeciw Boles awowi i wiatope kowi. 
 
Uzupe nij zdania, wpisuj c w miejsca wykropkowane odpowiednie oznaczenia liczbowe 

odnosz ce si  do cytowanych róde . 

 

A. Datacj  wed ug lat panowania w adcy, podaje ród o .... . 

B. Datacj  wy cznie wed ug ery chrze cija skiej podaje ród o .... . 

C. Datacj  wed ug kalendarza julia skiego podaje ród o .... . 

D. Wed ug ery bizanty skiej datowane jest ród o .... . 

E. Równoczesn  datacj  wed ug ery chrze cija skiej i ery niechrze cija skiej podaje 

tylko ród o .... . 

F. Niechrze cija ska datacja, jako jedyna przyj ta w tek cie, pojawia si  w kilku 

cytowanych ród ach, podaje j  mi dzy innymi ród o .... . 
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 Egzamin maturalny z historii 3 
 Arkusz I 

Zadanie 2. (4 pkt) 
W tabeli zamieszczono opisy staro ytnych religii wiata ródziemnomorskiego. 

W kolejnych rubrykach tabeli (A, B, C, D) podaj nazwy pa stw (lub narodu), 

do których odnosz  si  poni sze opisy. 

 

Fragment opisu religii staro ytnych  

wiata ródziemnomorskiego 

Nazwa pa stwa 

lub  

narodu 

A. Religi  tego pa stwa cechowa  rozbudowany politeizm. Pocz tkowo 
czczono si y natury, którym oddawano ho d. Stopniowo przedmiotem 
czci sta y si  bóstwa maj ce posta  zwierz t lub ludzi z g owami 
zwierz t, np. Anubisa przedstawiano z g ow  szakala. Szczególne 
miejsce w tej religii zajmowa  kult Ozyrysa, a najbardziej 
rozbudowan  jej cz  stanowi a eschatologia ( wiat pozagrobowy, 
los po miertny cz owieka). Panuj cy w tym pa stwie - w oczach 
ludno ci - by  po rednikiem mi dzy wiatem ludzkim i boskim. W 
pewnych okresach uchodzi  za yj ce wcielenie boga. Do obowi zków 
w adcy nale a , m.in., nadzór nad kultem religijnym oraz budowa 
wi ty . Stopniowo ukszta towa a si  równie  warstwa kap a ska. 

 

 

B. Religia tego narodu liczy blisko 4 tysi ce lat. Religia - tak wyj tkowa 
w staro ytnym wiecie - kszta towa a si  jako monoteistyczna w dobie 
narodowych niewoli i dzi ki dzia alno ci proroków. Po wiekach 
w drówek i za o eniu w asnego pa stwa utrwalano kult Boga 
jedynego i narodowego. Wyznawcy czcili Boga bezosobowego, 
kosmicznego i wznios ego. Uwa ali, e Bóg jest z jednej strony 
wszechdobrym ojcem, kochaj cym i mi osiernym, a z drugiej strony – 
surowym i sprawiedliwym s dzi . Uznawali w adz  kap anów jako 
stra ników prawa i obyczajów. 

 

 

C. Religia mieszka ców yj cych w granicach tego pa stwa by a 
politeistyczna. W II wieku p.n.e. uleg a daleko id cej hellenizacji i 
przyswoi a panteon bogów olimpijskich. I chocia  Junon  
uto samiano z Her , a Minerw  z Aten , to w dalszym ci gu 
przestrzegano, zw aszcza w yciu publicznym, dawnych kultów i 
obrz dów, modlono si  do bogów swych przodków, organizowano na 
ich cze  wi ta wedle wzorów przekazanych przez tradycj . Kap ani 
tworzyli bardzo rozbudowan  hierarchi ; istnia y ró norodne kolegia 
kap a skie, z których cz  mia a znaczenie polityczne. 

 

 

D. Religia tej spo eczno ci by a politeistyczna; panteon (religijny) by  tak 
ró norodny, jak rozbite by o ycie polityczne tej spo eczno ci. Religi  
t  charakteryzowa  brak zawodowych kap anów. Sprawowanie kultu 
polega o na sk adaniu ofiar, uczestniczeniu w procesjach, misteriach. 
wystawianiu przedstawie  teatralnych. Równie  igrzyska odbywa y 
si  w ramach wi t ku czci bogów. S dzono, e bogowie wp ywaj  na 
bieg ludzkich spraw. Nie byli wszechwiedz cy i ulegali ludzkim 
nami tno ciom; bywali k ótliwi, zawistni, z o liwi. Wi kszo  bogów 
ulega a antropomorfizacji i cechowa a ich nie miertelno . 
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4 Egzamin maturalny z historii 
 Arkusz I 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Podkre l w a ciwy tytu  odnosz cy si  do poni szej mapy. 

 

 
ród o: N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z histori , Kraków 2000, s. 1245 

 

A. Imperium rzymskie w ostatnim roku panowania cesarza Trajana (117 r. n.e.) 

B. Pa stwo Aleksandra Wielkiego w ostatnim roku jego panowania (323 r. p.n.e.) 

C. Pa stwo Justyniana I Wielkiego w ostatnim roku jego panowania (565 r. n.e.) 

D. Kalifat arabski w po owie VIII w. n.e. 

 

 

 

Zadanie 4. (3 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s  prawdziwe, czy fa szywe. 

W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanych informacji: prawda, 

fa sz. 

 

A. Proces przechodzenia wspólnot ludzkich od koczowniczego trybu ycia, 
w którym byt zapewnia o zbieractwo i owiectwo, do ycia osiad ego - 
rolniczego, nazywamy rewolucj  neolityczn . 

 

B. Hunowie to lud pochodzenia germa skiego, który wyw drowa  
z pó nocnej Europy, rozbi  w III w. n. e. pa stwo Wizygotów i narzuci  
swoje zwierzchnictwo Rzymowi. 

 

C. Staro ytni Grecy nazywali barbarzy c  cz owieka niemówi cego 
po grecku, a w czasach Cesarstwa Rzymskiego okre lano tym terminem 
osob  spoza Imperium. 
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 Egzamin maturalny z historii 5 
 Arkusz I 

Zadanie 5. (4 pkt) 
Zamieszczona poni ej mapa przedstawia zasi g architektury roma skiej w XII w. 

(oznaczenie 1.) i zasi g architektury gotyckiej w XV w. (oznaczenie 2.), pozwala tym 

samym okre li  zmiany zasi gu cywilizacji aci skiej w tej cz ci Europy.  
 

Podaj cztery wydarzenia polityczne z XIII i XIV stulecia, które wp yn y na przesuni cie 

zasi gu cywilizacji aci skiej (wp ywów cywilizacji aci skiej) w tej cz ci Europy 

w kierunku pó nocno-wschodnim, wschodnim i po udniowo-wschodnim. 

 

 
ród o: Encyklopedia historii gospodarczej Polski, t. 1, Warszawa 1981, s. 55 

 
 

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

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

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

4. ........................................................................................................................................... 
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6 Egzamin maturalny z historii 
 Arkusz I 

Zadanie 6. (2 pkt) 
W ród wymienionych sze ciu wydarze  wska  to, które chronologicznie jest pierwsze  

i to, które jest ostatnie.  

W tabeli obok wydarzenia pierwszego umie  liczb  1, obok ostatniego – liczb  6. 

 

A. Pierwsza koronacja królewska w Gnie nie  
B. Testament Boles awa Krzywoustego  
C. Spór biskupa krakowskiego Stanis awa z Boles awem mia ym  
D. Pierwsza koronacja królewska w Krakowie  
E. Spotkanie Ottona III z Boles awem Chrobrym w Gnie nie  
F. Misja chrystianizacyjna biskupa Wojciecha na ziemie Prusów  
 

 

Zadanie 7. (3 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s  prawdziwe, czy fa szywe. 

W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanych informacji: prawda, 

fa sz. 
 

A. Nazwa <król> pochodzi od imienia <Juliusz Cezar> i wesz a 
do j zyków zachodnios owia skich pocz tkowo jako okre lenie w adców 
z dynastii Karolingów, a nast pnie wszystkich chrze cija skich 
ukoronowanych monarchów. 

 

B. Hanza to nazwa organizacji handlowej - zwi zku miast w Europie 
redniowiecznej. 

 

C. Prawo ksi ce w redniowieczu to zbiór rozmaitych uprawnie  ksi cia 
w stosunku do ludzi i dóbr. Zakres prawa ksi cego by  stopniowo 
uszczuplany przez rozwój immunitetu, a tak e przez rozszerzaj ce si  
przywileje dla stanów. 

 

 

 

Zadanie 8. (2 pkt) 
Wyprawy krzy owe do Ziemi wi tej w XI-XIII w. nie osi gn y zamierzonego celu, ale 

wywo a y w Europie Zachodniej i Bizancjum ró ne nast pstwa.  

Podaj po jednym nast pstwie tych wypraw dla Europy Zachodniej i dla Bizancjum. 

 

A. Dla Europy Zachodniej 

 

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

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

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

B. Dla Bizancjum 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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 Egzamin maturalny z historii 7 
 Arkusz I 

Zadanie 9. (1 pkt) 
Poni ej zamieszczono trzy plany miast lokowanych w XIII wieku oraz jeden plan 

wczesno redniowiecznego o rodka osadniczego z XII wieku, podpisz plan tego o rodka 

osadniczego z XII w.: XII wiek. 
ród o: Encyklopedia historii gospodarczej Polski, op. cit., t. 1 s. 445, 539; t. 2, s. 125, 376 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

C. .......................    D. ...................... 
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8 Egzamin maturalny z historii 
 Arkusz I 

Zadanie 10. (2 pkt) 
Na podstawie drzewa genealogicznego rodziny Rozdra ewskich podaj imiona  

i urz dy dwóch przedstawicieli tego rodu, którzy byli senatorami za panowania  

Zygmunta III Wazy (1587-1632). 

 

 

Rozdra ewscy - drzewo genealogiczne 

 wielkopolskiej rodziny szlacheckiej herbu Doliwa 
 

Jan Rozdra ewski  El bieta   

         

Jan        Hieronim 
+ 1527        +1540 

kasztelan kamie ski, nast pnie kasztelan mi dzyrzecki kasztelan przem cki,  
nast pnie kasztelan rogozi ski 

 Ma gorzata migielska primo voto Leszczy ska    Jadwiga Nowomiejska 

         

Stanis aw        Hieronim   
+ 1564        ? 
kasztelan rogozi ski      dziedzic Krotoszyna 

 Zuzanna Myszkowska       Anna z ukowa  

         

Stanis aw Hieronim  Krzysztof  Jan 

1540-1619 1546-1600  1547-1580  1543-1600 

jezuita,  biskup w oc awski  dworzanin  kasztelan pozna ski (od 1591) 
pierwszy  (1582-1600)  królewski,   Katarzyna Potulicka 

rektor kolegium    rotmistrz    

jezuickiego w Pu tusku   wojsk koronnych  Jan 

        1595-1628 

krajczy królowej Konstancji, ony  
Zygmunta III, starosta odolanowski 

         Gryzelda Sobieska 

         

        Jakub Hieronim 

        1621-1662 

kasztelan kaliski (od 1649),  
wojewoda inowroc awski (od 1652) 

        1)  Anna Barbara Opali ska 

        2)  Katarzyna Opali ska 
 

Opracowanie w asne na podst.: Polski S ownik Biograficzny, t. XXXII, zeszyt 3(134), Wroc aw - Warszawa - Kraków 1991, s. 354-384 

 

 

W rodzinie Rozdra ewskich senatorami za panowania Zygmunta III Wazy byli: 

 

Imi  

 

Sprawowany urz d 

A. 

 

 

 

B. 
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 Egzamin maturalny z historii 9 
 Arkusz I 

Zadanie 11. (2 pkt) 
W ród wymienionych sze ciu wydarze  wska  to, które chronologicznie jest pierwsze  

i to, które jest ostatnie.  

W tabeli obok wydarzenia pierwszego umie  liczb  1, obok ostatniego – liczb  6. 

 

A. Ostatnia wojna Polski z zakonem krzy ackim  
B. Pierwszy ho d lenny ksi cia pruskiego z o ony królowi Polski  
C. Pocz tek wojny trzynastoletniej Polski z zakonem krzy ackim  
D. Odzyskanie przez Polsk  jagiello sk  Pomorza Gda skiego  
E. Sekularyzacja zakonu kawalerów mieczowych w Inflantach  
F. Przeniesienie stolicy zakonu krzy ackiego z Malborka do Królewca  
 

 

 

Zadanie 12. (3 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s  prawdziwe, czy fa szywe. 

W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanych informacji: prawda, 

fa sz. 

 

A. „Konfederacja warszawska” to akt gwarantuj cy równouprawnienie 
szlachty dysydenckiej ze szlacht  katolick  w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. 

 

B. Rekonkwista to okre lenie kolonizacji Nowego wiata dokonanej pod 
koniec XIV i w XV w. przez Hiszpanów i Portugalczyków. 

 

C. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów nazywano unitami tych, którzy 
przyj li uni  Ko cio a prawos awnego z Ko cio em katolickim, 
a dyzunitami tych, którzy t  uni  odrzucili i pozostali przy prawos awiu. 

 

 

 

 

Zadanie 13. (1 pkt) 
Przeczytaj fragment listu cara Iwana IV Gro nego (1547-1584) do królowej Anglii 

El biety I (1558-1603) i podaj, która instytucja polityczna ówczesnej Anglii kryje si  pod 

okre leniem: „inni ludzie rz dz , i to lud kupiecki”. 

 
My leli my, e  Ty pani w swojej dziedzinie, e rz dy sprawujesz sama i dbasz o honor 

swój i dobro królestwa. I tym powodowani gotowi my byli wej  w uk ady z Tob . Ali ci 
dowiadujemy si , e prócz Ciebie inni ludzie rz dz , i to lud kupiecki, który o nasze monarsze 
sprawy i honor, i ziemie nie troska si , a tylko w asnej korzy ci patrzy. 

ród o: R. Pipes, Rosja carów, Warszawa 1990, s. 77 

 

 

....................................................................................................................................................... 
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10 Egzamin maturalny z historii 
 Arkusz I 

Zadanie 14. (1 pkt) 
Poni sza mapa ilustruje plany rozbioru Rzeczypospolitej. 

Podkre l w a ciw  odpowied . 

 

Przedstawiony na mapie projekt rozbioru Rzeczypospolitej zrodzi  si  podczas 

 

a) powstania Chmielnickiego. 

b) potopu szwedzkiego. 

c) wielkiej wojny pó nocnej. 

d) wojny siedmioletniej. 

 

 

 
ród o: K. Baczkowski, Projekty rozbiorów pa stw suwerennych...., Kraków 2001, s. 15 
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 Egzamin maturalny z historii 11 
 Arkusz I 

Zadanie 15. (4 pkt) 
Zamieszczone poni ej cztery rysunki obrazuj  przemiany w historii ubioru w Europie. 

Przyporz dkuj tym rysunkom w a ciwe podpisy, umieszczaj c odpowiednie liczby 

w wykropkowanych miejscach pod rysunkami. 
ród o: F. Boucher, Historia mody, dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do ko ca XX wieku, Warszawa 2003, s. 175, 223, 347, 402 

 

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

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

1. Ubiór z XV stulecia 

2. Tradycyjny polski ubiór szlachecki (XVII stulecie) 

3. Ubiór dworski z czasów Ludwika XIV (koniec XVII stulecia) 

4. Ubiór z lat 40. XIX stulecia (Francja czasów monarchii lipcowej) 

5. Ubiór z lat 30. XX stulecia
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Zadanie 16. (3 pkt) 
W okresie panowania w Polsce Augusta III Sasa na tronie rosyjskim zasiada o pi ciu w adców. Wypisz imiona co najmniej trzech. 
 

Aleksy (1629-1676)

car moskiewski 1645-1676

pierwsza ona

Maria Mi os awska (1626-1669)

druga ona

Natalia Naryszkina (1651-1694)

Fiodor (1661-1682)

car 1676-1682

Iwan V (1666-1696)

car 1682-1696

ona Praskowia Sa tykowa

Zofia (1657-1704)

regentka 1682-1689

Piotr I Wielki (1672-1725)

car od 1682,  od 1721 cesarz Rosji (imperator)

Genealogia Romanowów (fragment)

pierwsza ona

Eudoksja opuchina

druga ona Marta Skawro ska

cesarzowa Rosji jako Katarzyna I

1725-1727

Katarzyna (1691-1733)

m  Karol Leopold

ks. Meklemburg-Schwerin

Anna (1693-1740)

cesarzowa Rosji

1730-1740

m  Fryderyk Wilhelm

ks. Kurlandii (+1711)

Aleksy (1690-1718)

ona Zofia Szarlota

Brunszwik-Wolfenbuettel

Anna (1708-1728)

m  Karol Fryderyk

 ks.Szlezwik-Holsztyn-Gottorp

El bieta (1709-1761)

cesarzowa Rosji

1741-1761

El bieta (1718-1746)

regentka jako Anna

Leopoldowna 1740-1741

m  Antoni Ulryk

ks. Brunszwik-Lueneburg

Iwan VI (1740-1764)

cesarz Rosji 1740-1741

Piotr III (1728-1762)

cesarz Rosji 1761-1762

ona Zofia

ks. Anhalt-Zerbst

Zofia ks. Anhalt-Zerbst

(1729-1796)

cesarzowa Rosji jako

Katarzyna II

1762-1796

Piotr II (1715-1730)

cesarz Rosji 1727-1730

 
 
Opracowanie na podstawie: W. A. Serczyk, Piotr I Wielki, Warszawa 1973, po s. 246 

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

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

3. .................................................................................................. 
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 Arkusz I 

 

Zadanie 17. (2 pkt) 
Poni sza mapa przedstawia rozwój terytorialny pa stwa brandenbursko-pruskiego 

w latach 1648-1795, który dokona  si  kosztem innych pa stw.  

Podaj co najmniej dwa z nich. 

 

 

 
ród o: A. Piskozub, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy 

 struktur przestrzennych ziem polskich, Wroc aw 1987, s. 140 

 

 

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

 

 

2. ................................................................................. 
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Zadanie 18. (3 pkt) 
Podaj nazwy trzech mi dzynarodowych traktatów (uk adów), które zdecydowa y  

o zmianach politycznych (zmianach granic) przedstawionych na poni szej mapie. 

 

 
ród o: A. Piskozub, op. cit., s. 162 

 

1.  

1807 - ........................................................................................................................................... 

 

2. 

1919 - ........................................................................................................................................... 

 

3. 

1945 - ..........................................................................................................................................
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Zadanie 19. (4 pkt) 
Poni ej zamieszczono cztery rysunki ró nych wizerunków polskiego god a. 

Przyporz dkuj tym wizerunkom w a ciwe opisy, umieszczaj c odpowiednie liczby 

w wykropkowanych miejscach pod rysunkami. 
ród o: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, s. 560 

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

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

1. Orze  Przemys a II 

2. God o pa stwowe z czasów ostatniego Jagiellona 

3. God o Ksi stwa Warszawskiego 

4. God o z okresu powstania styczniowego 

5. God o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
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Zadanie 20. (4 pkt) 
Oto fragmenty hase  charakteryzuj cych wybrane polskie konstytucje. Podaj nazwy 

tych konstytucji lub daty (roczne) ich uchwalenia b d  nadania, wpisuj c te informacje 

w odpowiednich rubrykach tabeli (A, B, C, D) obok cytowanych tekstów. 
 

Fragment has a  Nazwa konstytucji

lub  

rok jej  

uchwalenia  

b d  nadania  

A. Oktrojowana, czyli nadana; utrzymywa a monarchiczny charakter 
pa stwa, ale w zwi zku z przewidywan  d ugotrwa  nieobecno ci  
monarchy w kraju wprowadza a urz d namiestnika; konstytucja ta 
uznawana by a za najbardziej liberaln  w ówczesnej Europie; 
deklarowa a równo  w korzystaniu z praw obywatelskich, wolno  
zgromadze , wyznania, druku oraz ochron  w asno ci 
indywidualnej. 

 

B. Oktrojowana czyli nadana; w niewielkim zakresie nawi zywa a do 
instytucji pa stwa polskiego sprzed rozbiorów; utrzymywa a 
monarchiczny charakter pa stwa; postanowienia konstytucji 
dotycz ce organizacji administracji terytorialnej wiadcz  o 
recepcji rozwi za  francuskich; konstytucja proklamowa a zasad  
równo ci wobec prawa i s du oraz wolno  wyznania obywateli. 

 

C. Zosta a oparta na nowych za o eniach ustrojowych 
i uwarunkowaniach mi dzynarodowego po o enia Polski; wyra a a 
idee solidarystyczne i propa stwowe, odrzucaj c zasad  
zwierzchnictwa narodu i podzia u w adz na rzecz koncepcji 
pa stwa jako dobra wspólnego, jednolitej, niepodzielnej 
i nieodpowiedzialnej prawnie oraz politycznie w adzy pa stwowej 
prezydenta. 

 

D. Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy; na przyspieszony tryb jej 
uchwalenia wp yn y uwarunkowania zewn trzne (Polska nie mia a 
jeszcze ustalonych granic); przyjmowa a podstawowe za o enia 
ustroju demokratycznego, zasad  zwierzchnictwa narodu oraz 
trójpodzia u w adz; zawiera a gwarancje prawne statusu jednostki, 
obejmuj ce szerokie uprawnienia wolno ciowe, polityczne oraz 
socjalne;  ustanawia a republika ski charakter pa stwa. 

 

 

 

Zadanie 21. (3 pkt) 
Przeczytaj fragment tekstu pochodz cy ze strony internetowej www.suwalszczyzna.pl  

i odpowiedz na pytania. 
 

Kana  Augustowski to unikatowe w skali europejskiej dzie o budownictwa wodnego 
 z pierwszej po owy XIX wieku. Ta wodna arteria mia a po czy  Wis  - przez rzeki Narew, 
Biebrz  i Czarn  Ha cz  - z Niemnem, a nast pnie przez rzek  Windaw  z portem 
nadba tyckim Windaw  [port rybacki u uj cia rzeki Windawy do M. Ba tyckiego na otwie]. 
Pomys  da  Ksawery Drucki-Lubecki pod wp ywem wojny celnej z Prusami [...]. 
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1. Podaj, które decyzje w adz pruskich sk oni y Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, 

ministra skarbu Królestwa Polskiego, do budowy Kana u Augustowskiego. 

2. Wyja nij, jak  rol  w realizacji zamierze  Druckiego-Lubeckiego mia a odegra  

budowa Kana u Augustowskiego. 

3. Podaj, przez jakie ówczesne terytoria pa stwowe mia o przebiega  to po czenie 

wodne. 

1. 

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

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

2. 

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

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

3. 

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

 

 

Zadanie 22. (2 pkt) 
Przeczytaj tekst w oskiego historyka Benedetto Croce i odpowiedz na dwa pytania  

(A, B): 

 Utworzenie cesarstwa niemieckiego i królestwa W och rozpatruje si  na ogó  razem 
jako dwa równoleg e wydarzenia w powszechnym ruchu narodowym [...]. Ta opinia wynika  
z niektórych ogólnych i zewn trznych podobie stw oraz z chronologicznego ujmowania 
zjawisk, ich wspó wyst powania  w  czasie  [...].  Podobie stwa  te  znikn y  jednak 
w procesie, który  rzeczywi cie  mia   miejsce w latach 1862-1870 i który, w odró nieniu od 
tego, co dzia o si  we W oszech, nie by  ani ruchem na rzecz wolno ci i niepodleg o ci, 
a przeciwnie, polega  na usuni ciu ze zwi zku pa stw niemieckich pa stwa, które na mocy 
d ugiej i szacownej tradycji historycznej reprezentowa o przed wiatem ca y naród niemiecki, 

oraz na po czeniu pozosta ych pa stw  pod w adz  jednego z nich, które, cho  nowe, je li 

chodzi o tradycj  i znaczenie, utworzy o jednak cesarstwo niemieckie.  
 

ród o: B. Croce, Historia Europy w XIX wieku, Warszawa 1998, s. 244-245 

 
A. W tek cie mówi si  o pa stwie usuni tym ze zwi zku pa stw niemieckich. Podaj, jak  

w literaturze historycznej nazywa si  pa stwo, o którym tu mowa. 

 

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

 

B. W tek cie wspomniane jest pa stwo, które  cho  nowe, je li chodzi o tradycj  i znaczenie, 
utworzy o jednak cesarstwo niemieckie. Podaj, jak w literaturze historycznej nazywa si  

pa stwo, o którym tu mowa. 

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 23. (4 pkt) 
W podanym zestawie zamieszczono reprodukcje znanych dzie  sztuki odnosz ce si  do 

polskich walk o niepodleg o . Przyporz dkuj tym reprodukcjom w a ciwe opisy, 

umieszczaj c odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach. 

 
ród o: Encyklopedia sztuki polskiej, Kraków 2001, s. 168 oraz Warszawa i jej muzeum, Warszawa 1996, s. 88-89 

 

 
 

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

 

 

 
 

B. ........................ 
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ród o: Wielka historia Polski, Kraków 2001, t. 7, s. 13 oraz t. 6. s. 152 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

1. Scena z powstania ko ciuszkowskiego 

2. Scena z okresu napoleo skiego 

3. Scena z powstania listopadowego 

4. Scena z walk w okresie Wiosny Ludów 

5. Scena z powstania styczniowego 
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Zadanie 24. (4 pkt) 

Poni ej zamieszczono dwa rysunki. Pierwszy (A.) odnosi si  do sytuacji w Rosji tu  

przed rewolucj  1905 r. Drugi (B.) odnosi si  do sytuacji we Francji u progu rewolucji 

1789 r.  

Wska  podobie stwa w tre ci obu rysunków. Swoje wnioski zapisz w czterech punktach. 

 

A. 

 
ród o: Karta, nr 29, Warszawa 1999, s. 5 
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B. 

 

 
ród o: Historia najnowsza (wiek XIX i XX), red. H. Mo cicki, J. Cynarski, Warszawa 1933 

 

1. 

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

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

2. 

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

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

3. 

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

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

4. 

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

......................................................................................................................................................
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Zadanie 25. (6 pkt) 
Odpowiedz na trzy pytania (A, B, C). 
 

A. Na podstawie róde  1. oraz 2. podaj nazwy trzech linii kolejowych, które istnia y  

w Królestwie Polskim w 1862 r. 
 

ród o 1. 

Przewodnik po Warszawie z 1881 r. 

Koleje. Warszawa po czona jest z krajem (Królestwem Polskim), Cesarstwem  
i zagranic  pi cioma liniami dróg elaznych: warszawsko-wiede sk , warszawsko-bydgosk , 
warszawsko-terespolsk , nadwi la sk  i warszawsko-petersbursk . [...] Kolej warszawsko-
wiede ska idzie z Warszawy przez Skierniewice, Piotrków i Cz stochow  na po udnio-zachód 
do granicy (Austrii i Prus); droga bydgoska ze Skierniewic d y na pó noco-zachód do 
Aleksandrowa [Aleksandrowa Kujawskiego] (Prusy), kolej terespolska idzie na wschód przez 
Siedlce do Brze cia Litewskiego (Cesarstwo); droga nadwi la ska idzie wzd u  prawego 
brzegu Wis y w dwóch kierunkach, na pó noc do M awy (Prusy) i na po udnie do Kowla 
(Cesarstwo); wreszcie kolej petersburska zd a od Warszawy na pó noco-wschód ku 
Petersburgowi (Cesarstwo). [...] 

ród o: Przewodnik po Warszawie wydany staraniem Wielkiego Hotelu Europejskiego, Warszawa 1881, s. 42 

 

ród o 2. 

Mapa sieci kolejowej na ziemiach polskich w 1862 r. 
 

 
ród o: Encyklopedia historii gospodarczej Polski, op. cit., t. 1, s. 315 

 

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

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

3. ........................................................................................................................................... 
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B. Na podstawie róde  3. oraz 4. wyja nij, czy teza zawarta w ródle 3. znajduje 

potwierdzenie w ródle 4. Swój s d uzasadnij. 

 

ród o 3.  

Memoria  ksi cia Imerety skiego dla cara Miko aja II z 1898 r. 

 [...] przyczyna niezaspokojenia jednej z najwa niejszych potrzeb ekonomicznych 
[budowania nowych kolei][...] tkwi w innej dziedzinie stosunków. Terytorium Królestwa 
Polskiego i s siednich pó nocno- i po udniowo-zachodnich prowincji Rosji stanowi naturaln  
aren  dzia a  wojennych w razie starcia si  z o ciennymi pa stwami Europy. Wobec 
ogromnego wp ywu, który koleje teraz wywieraj  na losy wojny, ka da nowa droga elazna w 
Warszawskim okr gu wojennym musi mie  wielkie znaczenie z punktu widzenia obrony 
pa stwa. [...] Ministerium Wojny uwa a ka d  now  odnog  kolei w Warszawskim okr gu za 
now  szans  korzystn  dla dzia a  nieprzyjacielskich. 

ród o: Tajne dokumenty rz du rosyjskiego w sprawach polskich, Londyn 1898, Memoria  ks. A. Imerety skiego dla Miko aja II, s. 36-37 

 

ród o 4. 

Mapa sieci kolejowej na ziemiach polskich w 1913 r. 

 

 
ród o: Encyklopedia historii gospodarczej Polski, op. cit., t. 1, s. 315 

 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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C. Na podstawie róde  4. i 5. podaj jeden zasadniczy cel, który realizowano w latach 

1921-1939, dostosowuj c sie  kolejow  do potrzeb odrodzonej Rzeczypospolitej.  

 

ród o 5. 

Linie kolejowe zbudowane w latach 1921-1939 

 

 
ród o: Encyklopedia historii gospodarczej Polski, op. cit., t. 1, s. 317 

 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 26. (2 pkt) 
Pos uguj c si  przytoczonymi w tabeli danymi, odpowiedz na dwa pytania. (A, B) 

 

Tabl. Czynni zawodowo w Warszawie w latach 1869-1921 wed ug dzia ów zaj  
 

1869 1882 1897 1921 
Dzia y zaj  Liczby 

absolutne 
% 

Liczby 

absolutne
% 

Liczby 

absolutne
% 

Liczby 

absolutne % 

Rolnictwo 357 0,4 593 0,3 1446 0,5 4084 1,0

Przemys  

i rzemios o 
19427 22,0 58242 33,2 96461 34,5 128844 32,2

Handel i banki 9502 10,8 20095 11,4 37097 13,2 78586 19,7

Komunikacja 

i transport 
1157 1,3 6024 3,4 13142 4,7 31963 7,9

Urz dnicy 

i wolne zawody 
11417 13,0 17146 9,8 25336 9,0 49927 12,2

S u ba domowa 

i us ugi osobiste 
24784 28,2 38738 22,1 54803 19,6 39171 9,7

Rentierzy 

i ziemianie 
4362 4,9 6478 3,7 14070 5,0 3762 0,9

Emeryci 2096 2,4 2940 1,7 4095 1,5 2186 0,5

N
ie

 w
y
k

o
n

u
j

cy
  

za
w

o
d

u
 

Nie wykonu- 

j cy pracy 

zarobkowej 
. . 7565 4,3 10145 3,6 43302 10,8

Wyrobnicy 11599 13,2 15411 8,8 20905 7,5 13914 3,5

Z
a
j

ci
a

 b
li

ej
 

n
ie

o
k

re
lo

n
e 

Ró ni bez 

okre lonego 

zaj cia 
3326 3,8 2360 1,3 2523 0,9 6382 1,6

Razem 88027 100,0 175592 100,0 280043 100,0 402121 100,0
ród o: J. Michalewicz, Elementy demografii historycznej, Warszawa 1979, s. 143 

M. Nietyksza, Ludno  Warszawy, [w:] Wielkomiejski rozwój Warszawy do roku 1918, red. I. Pietrzak-Paw owska, Warszawa 1973, 

s. 98-99 

 
 

A. Wymie  dwa dzia y zaj , których udzia  procentowy w ogólnym zatrudnieniu  

w Warszawie w roku 1921 by  najwi kszy. 
 

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

 

 

B. Okre l, jak w latach 1869-1921 zmienia  si  udzia  procentowy zatrudnionych  

w dziale „s u ba domowa i us ugi osobiste” w stosunku do ogó u czynnych zawodowo 

w Warszawie. 
 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 27. (3 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s  prawdziwe, czy fa szywe. 

W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanych informacji: prawda, 

fa sz. 
 

A. W XIX-wiecznej Europie nast pi o upowszechnienie uprawy 
ziemniaków. 

 

B. Trójprzymierze to sojusz powsta y na pocz tku XX wieku, zwany inaczej 
entent . 

 

C. Pod koniec pierwszej wojny wiatowej Petersburg zosta  
przemianowany na Leningrad. 

 

 

 

 

Zadanie 28. (4 pkt) 
Odpowiedz, z którego roku pochodzi zamieszczony poni ej plakat. Podkre l 

odpowiedni  dat . Nast pnie nazwij postaci przedstawione na tym plakacie i wyja nij 

powody, dla których autorzy tego plakatu umie cili na nim w a nie te dwie postaci. 

 

 
ród o: Mówi  wieki, Ów rok 1812, numer specjalny, Warszawa 2002, s. 14 

A.  

Plakat ten powsta  w roku 

a) 1938. 

b) 1939. 

c) 1940. 

d) 1941. 

 

B.  

Postaci przedstawione na plakacie to: .............................................................................. 
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C. Wyja nienie odnosz ce si  do zamieszczonych na plakacie dwóch postaci. 

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

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

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

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

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

 

 

Zadanie 29. (2 pkt) 
W latach 1930-1939 przedsi biorstwo Gdynia-Ameryka Linie eglugowe S.A. obs ugiwa o 

przewozy pasa erskie na liniach: pó nocnoatlantyckiej, po udniowoatlantyckiej 

i palesty skiej. Podaj najwa niejsze przyczyny tego, e przedsi biorstwo Gdynia-

Ameryka Linie eglugowe S.A. koncentrowa o si  w latach 1930-39 na przewozach 

pasa erskich na tych liniach. 

 

 
ród o: Encyklopedia historii gospodarczej Polski, op. cit., t. 1, s. 193 

 

A. Wyja nienie dla linii pó nocnoatlantyckiej Gdynia-Nowy Jork i dla linii 

po udniowoatlantyckiej Gdynia-Rio de Janeiro-Buenos Aires 

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

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

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

B. Wyja nienie dla linii palesty skiej Konstanca-Hajfa 

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 30. (2 pkt) 
Pos uguj c si  przytoczonymi w tabeli danymi, odpowiedz na dwa pytania. (A, B) 

 

Tabl. Ludno  wi kszych miast w Polsce (1931 r.). J zyk ojczysty. Wyznanie. (dane 

w tysi cach) 
 

Warszawa ód  Lwów Pozna  Kraków Wilno 
Wyszczególnienie 

L u d n o  w  t y s i c a c h  
Ogó em 1931 r. 1171,9 604,6 312,2 246,5 219,3 195,1

 

J z y k  o j c z y s t y  

Polski 826,2 357,0 198,2 238,2 171,2 128,6

Ukrai ski (i ruski) 1,3 0,1 35,1 0,2 1,0 0,2

Bia oruski 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 1,7

Rosyjski 4,0 0,9 0,5 0,2 0,1 7,4

Niemiecki 1,9 53,5 2,5 6,4 0,7 0,6

ydowski  333,3 191,7 75,3 1,1 45,8 54,6

Inny i niepodany 4,6 1,3 0,6 0,4 0,5 2,0

W y z n a n i e ( r e l i g i e  i  w y z n a n i a )  

Rz. kat.: obrz dek ac. 783,9 340,2 157,5 236,8 159,4 126,0

Rz. kat.: obrz dek gr. 1,0 0,3 49,8 0,4 1,6 0,3

Prawos awne 9,0 2,1 1,1 0,5 0,3 9,3

Ewangelickie 21,2 56,1 3,6 6,5 1,1 1,8

Inne chrze cija skie 1,1 2,7 0,3 0,2 0,2 2,1

Moj eszowe 352,7 202,5 99,6 2,0 56,5 55,0
Inne niechrze cija skie 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Nieokre lone 2,8 0,7 0,3 0,1 0,2 0,1
ród o: Ma y rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 37-38 

 

A. W tabeli liczba ludno ci wyznania moj eszowego, w ka dym z miast, jest wi ksza od 

liczby ludno ci deklaruj cej j zyk ydowski jako ojczysty. Wyja nij, o czym 

wiadcz  te ró nice. 

 

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

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

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

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

B. Sformu uj wniosek wynikaj cy z porównania danych dotycz cych liczby ludno ci 

deklaruj cej j zyk polski jako ojczysty z liczb  ludno ci deklaruj cej wyznanie 

rzymskokatolickie obrz dku aci skiego. 

 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 31. (2 pkt) 
W ród wymienionych sze ciu wydarze  wska  to, które chronologicznie jest pierwsze  

i to, które jest ostatnie.  

W tabeli obok wydarzenia pierwszego umie  liczb  1, obok ostatniego – liczb  6. 

 

 

A. Podpisanie uk adu Sikorski-Majski  

B. Zerwanie przez Stalina stosunków dyplomatycznych z polskim rz dem na 
emigracji 

 

C. Proces przywódców Polskiego Pa stwa Podziemnego (proces szesnastu)  

D. Wybuch powstania warszawskiego  

E. Konferencja w Ja cie  

F. Utworzenie Armii Polskiej w ZSRR (pod dowództwem gen. W adys awa 
Andersa) 

 

 

 

 

Zadanie 32. (3 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s  prawdziwe, czy fa szywe. 

W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanych informacji: prawda, 

fa sz. 

 

 

A. Program reform prezydenta USA Franklina D. Roosevelta (Nowy ad, 
New Deal) zak ada  skrajny liberalizm gospodarczy. 

 

B. NEP (Nowa Ekonomiczna Polityka, Nowaja Ekonomiczeskaja Politika) 
to polityka gospodarcza Rosji radzieckiej (sowieckiej) wprowadzaj ca 
elementy gospodarki rynkowej. 

 

C. Plantacyjna gospodarka rolna i niewolnictwo cechowa y ycie 
spo eczno-gospodarcze tych stanów USA, które po wyborze 
republikanina Abrahama Lincolna og osi y wyst pienie (secesj ) 
z federacji. 

 

 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



30 Egzamin maturalny z historii 
 Arkusz I 

 

Zadanie 33. (3 pkt) 
Poni ej zamieszczono trzy fotografie przedstawiaj ce warszawskie tramwaje 

w pierwszej po owie XX stulecia. Spo ród podanych propozycji, przyporz dkuj tym 

fotografiom w a ciwe podpisy, umieszczaj c odpowiednie liczby w wykropkowanych 

miejscach pod tymi fotografiami. 
 

Dla fotografii oznaczonej liter  A, przedstawiaj cej tramwaj przeznaczony tylko dla 

Niemców: 

1. Okupacja niemiecka, Warszawa, wiosna 1915 r. 

2. Okupacja niemiecka, Warszawa, czerwiec 1942 r. 
 

Dla fotografii oznaczonej liter  B, przedstawiaj cej tramwaj w dzielnicy ydowskiej: 

3. Okupacja niemiecka, Warszawa, czerwiec 1941 r. 

4. Okupacja niemiecka, Warszawa, sierpie  1944 r. 
 

Dla fotografii oznaczonej liter  C, przedstawiaj cej tramwaj z dwuj zycznym napisem 

(rosyjskim i polskim): 

5. Warszawa pod zaborem rosyjskim, czerwiec 1914 r. 

6. Warszawa pod kontrol  Armii Czerwonej, sierpie  1920 r. 
 

 

 

 

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

 

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

ród o: Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 206, s. 351, s. 572 

 

Zadanie 34. (5 pkt) 
Podaj daty roczne wydarze  z dziejów Polski Ludowej, do których odnosz  si  poni sze 

teksty. Wpisz je w odpowiednich rubrykach tabeli (A, B, C, D, E) obok cytowanych 

tekstów. 
 

Cytowany tekst Rok 

A. Czerwony Radom pami tam siny, jak zbite pa k  ludzkie plecy, 
szos  E-7, na dworcach gliny, jakie  pieni dze, jakie  adresy. 
Strach w ludzkich oczach, upokorzenie, w spotnia ych palcach 
wistki wyroków, pami  odbit  na cie kach zdrowia, listy  

z wi zienia, lekarz, adwokat. 

 

B. Wprowadzili o nierza 
Na to czeskie Psie Pole 

Z nowym has em 

Za wasz  i nasz  niewol . 

 

C. Oto dziewi  niezwykle ciekawych dni, w których nie pisa am, 
poniewa  Warszawa by a (bo nie by oby ci le mówi  „ y a”) pod 
znakiem Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS (prawd  by oby 
Kongresu unicestwienia PPS) [...]. 

 

D. Ch opcy z Grabówka, ch opcy z Chylonii, 
Dzisiaj milicja u y a broni, 
Dzielnie my stali, celnie rzucali. 
Janek Wi niewski pad . 
Na drzwiach ponie li go wi toja sk  
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. 
Ch opcy stoczniowcy, pom cijcie druha, 
Janek Wi niewski pad . 

 

E. Dzi  rano przesensacyjna wiadomo . Rz d czy partia nie przyj y 
Chruszczowa, Mo otowa i Mikojana, którzy mimo pró b, aby 
zaniechali tego, przybyli samolotem do Warszawy [...] wieczorem 
s uchali my dwugodzinnej mowy Gomu ki na plenum KC partii. 
Mówi , zw aszcza na pocz tku, g osem zd awionym od wzruszenia.  

 

ród o: materia y O rodka KARTA, M. D browska, Dzienniki powojenne 1945-1965, Warszawa 1996, t. I, s. 350, t. III, s. 170 
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BRUDNOPIS 
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