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MHI-P1A1P-062 

EGZAMIN MATURALNY 

Z HISTORII 
 

Arkusz I 

 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 29 stron (zadania 

1 – 34). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego egzamin. 

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

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

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

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

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

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  

dla egzaminatora. 

7. 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 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie 

100 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO 
 

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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Zadanie 1. (4 pkt) 
Podanym poni ej tekstom (pismom) przyporz dkuj w a ciwe podpisy, wstawiaj c 

w miejsca wykropkowane odpowiadaj ce im liczby 1 – 5.  
 

  

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

 
 

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

ród o: A. F. Majewicz, J zyki wiata i ich klasyfikacja, Warszawa 1989, s. 47, 67, 111, 227 
 

1. Pismo hieroglificzne 

2. Pismo klinowe 

3. Pismo greckie 

4. Pismo arabskie 

5. Pismo chi skie 
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Zadanie 2. (2 pkt) 
W ród wymienionych postaci Starego i Nowego Testamentu wska  t , która jest 

chronologicznie pierwsza i oznacz j  liter  A (w rubryce „odpowiedzi”), a t  posta , 

która jest chronologicznie ostatnia, oznacz liter  B. 

 

Postacie Starego i Nowego Testamentu Odpowiedzi 

1. Moj esz – prorok i prawodawca   

2. Dawid – król Izraela   

3. Pawe  z Tarsu – aposto  i misjonarz  

4. Abraham – patriarcha narodu Izraela  

5. Herod Wielki – król Judei  

6. Salomon – król Izraela  

 

Zadanie 3. (4 pkt) 
W tabeli podano znaczenie czterech poj  (terminów) dotycz cych ycia politycznego 

staro ytnej Grecji. Uzupe nij tabel , wpisuj c odpowiednie poj cia (terminy) w rubryki 

oznaczone A, B, C, D. 

 
 

Znaczenie przyj te  

przez historiografi  

Poj cie  

(termin) 

W staro ytnej Grecji forma rz dów 

powsta ych w wyniku obalenia istniej cego 

porz dku politycznego i przej cia w adzy 

przez jednostk  

A. 

Procedura polityczna skazywania 

na wygnanie obywatela Aten wprowadzona 

na pocz tku V w. p. n. e. 

B. 

W staro ytnej Grecji przywódca ludu, 

mówca, zawodowy polityk, zawdzi czaj cy 

swoje wp ywy umiej tno ci przemawiania 

na zgromadzeniu 

C. 

W staro ytnej Grecji rz dy polegaj ce 

na sprawowaniu w adzy przez niewielk  

grup , wywodz c  si  najcz ciej spo ród 

arystokracji lub ludzi bogatych 

D. 

 

 
Nr zadania 1. 2. 3. 

Maks. liczba pkt 4 2 4 Wype nia 

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

W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej informacji prawda lub fa sz. 

 

A. Proskrypcje – to w staro ytnym Rzymie listy osób wyj tych spod 

prawa z powodów politycznych. 
 

B. Epoka hellenistyczna – to okres w dziejach staro ytnej Grecji, po 

wojnach Greków z Persj , kiedy hegemoni  nad pa stwami 

greckim przej y Ateny.  

 

C. Limes – to w cesarstwie rzymskim obronny system graniczny.  

 

 

Zadanie 5. (3 pkt) 
Poni ej zamieszczono fragmenty biografii wielkich postaci staro ytno ci. Przyporz dkuj 

tym fragmentom odpowiednie osoby z podanej listy, wpisuj c imi  pod cytowanym 

fragmentem.   

Aleksander Wielki, Hannibal, Marek Antoniusz, 

Justynian Wielki, Konstantyn Wielki, Juliusz Cezar 

Tekst 1.  

(…) postanowi  kontynuowa  pochód i i  do Italii; zwo a  wi c wojsko (…) i stara  si  

na rozmaity sposób oddzia a  na nie, wyra aj c s owa nagany i zach ty: „(…) opu cili cie 

Hiszpani  (…), przeprawili cie si  przez rzek  Ebro, by wymaza  z pami ci ludzkiej nazw  

Rzymian i by da  wolno  ca emu wiatu (…); macie przed oczyma Alpy, których drugie 

zbocza nale  ju  do Italii, i teraz u samych bram nieprzyjacielskich stajecie znu eni? (…) 
ród o: Tytus Liwiusz, Dzieje od za o enia miasta Rzymu, Wroc aw 1955, s. 290-291 

 

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

Tekst 2.  

(...) dla u wietnienia swego zwyci stwa nad Licyniuszem nazwa  dawne Bizancjum 

Konstantynopolem i jakby swoje miasto ojczyste z wielk  wspania o ci  przyozdobi , staraj c 

si , aby Rzymowi dorównywa o. Ze wszystkich stron ci ga  do niego mieszka ców  

i ogromne sumy na nich wydawa  tak, e wyczerpa  na to niemal wszystkie swoje skarby  

i dochody cesarskie (…) 
ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole redniej, z. 12, Kraków 1923, s. 7 

 

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

 

Tekst 3.  

Panowanie jego rozci ga o si  od Eufratu i Armenii do Morza Jo skiego i Ilirii. 

Oktawian za  od Ilirii do Oceanu Zachodniego, i na odwrót, od tego oceanu do Morza 

Tyrre skiego i Sycylijskiego. Z Afryki za  cz  naprzeciw Italii, Galii i Hiszpanii a  po s upy 

Herkulesa mia  Oktawian, a on mia  cz  po Etiopi . (…) Do tego jednak stopnia by  tylko 

dodatkiem do Kleopatry, e cho  silniejszy by  w wojsku l dowym, zgodzi  si  na bitw  

morsk  – dla Kleopatry (…) 
ród o: Plutarch z Cheronei, ywoty s awnych m ów, Wroc aw 1997, s.314 

 

C. ................................................................................. 
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Zadanie 6. (4 pkt) 
Poni ej zamieszczono cztery mapy, przedstawiaj ce pa stwa (imperia) staro ytne 

i wczesno redniowieczne. Przyporz dkuj tym mapom odpowiednie tytu y, wstawiaj c 

w miejsca wykropkowane odpowiadaj ce im liczby 1 – 5. 
 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 
Nr zadania 4. 5.

Maks. liczba pkt 3 3 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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C. ........................................................ 
 

 
 

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

1. Imperium Aleksandra Wielkiego w roku jego mierci 

2. Pa stwo rzymskie w roku mierci Juliusza Cezara 

3. Pa stwo Justyniana Wielkiego w roku jego mierci 

4. Imperium perskie w po owie VI w. p. n. e. 

5. Pa stwo Karola Wielkiego w roku jego mierci 
 

ród a: J. M. Roberts, Ilustrowana historia wiata, t. I, ód  1986, s. 258, s.291, s. 310 

N. Davies, Europa – rozprawa historyka z histori , Kraków 1998, s. 1245 
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Zadanie 7. (1 pkt) 
Przeanalizuj tre  zamieszczonej poni ej mapy ( cznie z legend  - obja nieniami) i zaproponuj dla niej tytu .  

Uwaga: tytu  powinien zawiera  okre lenie tematu i czasu. 

 

................................................................................................................................................................................................................................... 
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Zadanie 8. (1 pkt) 
Poni sza mapa przedstawia rozmieszczenie budowli roma skich na ziemiach polskich. 

Przeanalizuj jej tre  i spo ród zda  komentuj cych t  map  (zdania oznaczone A, B, C, 

D) wybierz fa szywe i zdanie to podkre l. 

 

 

 

ród o: Z. wiechowski, Sztuka roma ska w Polsce, Warszawa, 1982, s. 273 

 

 

A. Linia Wis y stanowi wschodni  granic  zasi gu roma szczyzny na ziemiach polskich. 

B. Najwi ksze skupiska obiektów roma skich na ziemiach polskich znajduj  si  

w Ma opolsce, na l sku i w Wielkopolsce. 

C. Na mapie nie zaznaczono Warszawy, poniewa  o rodek ten jeszcze nie istnia  w okresie 

rozwoju roma szczyzny. 

D. Na obszarze pó nocno-wschodniej Polski nie wyst puj  obiekty roma skie, gdy   

od X do XIII wieku by y to ziemie zaj te przez Zakon Krzy acki. 
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Zadanie 9. (6 pkt) 
Przeczytaj zamieszony fragment Kroniki Jana z Czarnkowa i zapoznaj si  z tablic  

genealogiczn  Andegawenów, a nast pnie odpowiedz na pytania A, B, C. 
 

Za czasów Karola, ojca wspomnianego króla Ludwika, najja niejszy król polski 

Kazimierz […] zamy li  prosi  o pomoc wspomnianego Karola, który siostr  jego mia  za 

on . Gdy to uczyni  […] rzeczony król z pochodzenia Francuz, cz owiek bardzo m dry, […] 

pierwej nim obieca  da  mu pomoc or n , rozwa y , jakich by si  móg  spodziewa  zysków 

lub korzy ci. Król Kazimierz, zwiedziony rad  swoich, jak mniema , wiernych doradców, 

o wiadczy  Karolowi, królowi w gierskiemu, e w razie gdyby nie mia  syna - a mia  ju  dwie 

córki z ma onki swej Litwinki - chcia by przeznaczy  swoje Królestwo Polskie jego 

pierworodnemu synowi Ludwikowi, jako swemu […] siostrze cowi. Mia  bowiem wtedy 

wspomniany król Karol trzech synów: Ludwika, Andrzeja i Stefana i postanowi  sobie 

w duchu, e Ludwika w Polsce, Andrzeja na Sycylii, a Stefana na W grzech uczyni królami.  
ród o: Kronika Jana z Czarnkowa, Kraków 1996, s. 27-28 

ród o: Genealogia Andegawenów w gierskich, Kraków 1999  
 

Nr zadania 8 

Maks. liczba pkt 1 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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A. Odpowiedz, kim by  dla Ludwika W gierskiego W adys aw okietek, a kim 

Kazimierz Wielki (okre l pokrewie stwo). 
 

W adys aw okietek ………………………………………………………………………… 

Kazimierz Wielki      .…………………………………...…………………………………… 

 

B. Czy losy synów króla Karola Roberta Andegawe skiego (Ludwika i Stefana) 

przebieg y zgodnie z przedstawionymi w Kronice planami ich ojca? Odpowied  

poprzyj informacjami uzyskanymi z tablicy genealogicznej. 
 

Ludwik Andegawe ski ………………………………………………………………………… 

Stefan Andegawe ski   ………………………………………………………………………… 

 

C. Okre l, jaki by  stosunek kronikarza do zawartej umowy mi dzy królem Polski 

a królem W gier. Odpowied  poprzyj odpowiednim cytatem (wpisz go poni ej). 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 10. (2 pkt) 
Zapoznaj si  z danymi zawartymi w poni szej tabeli, a nast pnie wykonaj polecenia A i B. 

Tabela. Liczba studentów pochodzenia mieszcza skiego na uniwersytecie krakowskim 

w XV w. (wed ug dzielnic) 
 

Lata Ma opolska l sk Wielkopolska 

Pozosta e dzielnice

(Mazowsze, Prusy, 

Ru ) 

1400-1424 345 224 314 108 

1425-1449 415 178 308 185 

1450-1474 519 491 291 288 

1475-1499 682 647 370 504 

Razem 1961 1540 1283 1085 
Na podstawie: J. K oczowski, Europa s owia ska w XIV-XV wieku, Warszawa 1984, s. 218 

 

A. Spo ród podanych zda , odnosz cych si  do tabeli, wska  informacj  nieprawdziw  

i zdanie to podkre l. 
 

1. Przez ca y XV wiek na uniwersytecie krakowskim najliczniejsz  grup  stanowili studenci 

pochodz cy z miast ma opolskich. 

2. Miasta wielkopolskie, jeszcze w pierwszej po owie XV w. – stanowi ce obok 

ma opolskich, g ówn  baz  rekrutacyjn  – trac  wyra nie sw  pozycj  w drugiej po owie 

stulecia na rzecz przede wszystkim l zaków, ale cz ciowo tak e i studentów 

pochodz cych z pozosta ych dzielnic (Mazowsza, Prus, Rusi). 

3. W ostatnich dziesi cioleciach XV w. nast pi  wzrost liczby studentów z miast pozosta ych 

dzielnic: Mazowsza, Prus, Rusi. 

4. W stosunku do okresu wyj ciowego – rekrutacji w pocz tkach XV w. (1400-1424) – 

najwi ksze tempo wzrostu nast pi o w grupie studentów pochodz cych z miast 

wielkopolskich. 
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B. U  schy ku XIV w. i w pocz tkach XV l zacy byli licznie reprezentowani 

na uniwersytecie praskim – to oni stanowili tam trzon nacji polskiej. W XV w. liczba 

studentów uniwersytetu praskiego pochodz cych z miast l skich znacz co zmala a, 

m odzie  ze l ska wybiera a studia w Krakowie. 

Wska  przyczyn  tego zjawiska. Wybran  przyczyn  podkre l. 
 

1. husytyzm w Czechach 

2. unia personalna polsko-czeska 

3. schizma wschodnia 

4. zagro enie tureckie 
 

Zadanie 11. (5 pkt) 
Uzupe nij tabel , wpisuj c obok nazwy dynastii w adc , który z niej pochodzi .  

Uwaga: ka d  z wymienionych dynastii reprezentuje tylko jeden w adca, którego nale y 

wybra  z listy podanej pod tabel .  
 

 Dynastia W adca 

A. Rurykowicze  

B. Przemy lidzi  

C. Merowingowie  

D. Plantageneci  

E. Hohenstaufowie  
 

Wilhelm Zdobywca, Jaros aw M dry, Wac aw II Czeski, Fryderyk I Barbarossa, Hugo Kapet, 

W adys aw Herman, Jan Luksemburczyk, Chlodwig (Klodwig), Jan bez Ziemi, Karol Wielki 
 

 

Zadanie 12. (4 pkt) 
Uzupe nij tabel , wpisuj c brakuj ce informacje w miejsca oznaczone literami  

A, B, C, D. 
 

Lp. 
Rok  

wydania 
Miejsce Wystawca Tre  przywileju/konstytucji sejmowej 

1. 1430 Jedlnia 

A. „...przyrzekamy te  [...], e adnego 

ziemianina osiad ego za aden wyst pek 

czy win  nie uwi zimy [...], o ile nie 

zostanie przez s d s usznie skazany ...” 

2. 1454 

B. 
Kazimierz 

Jagiello czyk 

„...przyrzekamy równie , e ani adnych 

nowych ustaw nie wydamy, nie polecimy 

wzywa  ziemian na wojn  bez zgody 

sejmiku ziemskiego...” 

3. 1501 

C. 
Aleksander 

Jagiello czyk 

„...ca  w adz  wykonawcz  w Polsce 

oddano w r ce senatu [...] król, zwany 

princepsem sprowadzony zosta  do roli 

bezsilnego przewodnicz cego w radzie 

koronnej (senacie).....” 

4. 

D. 
Radom 

Aleksander 

Jagiello czyk 

„...by nic nowego przez nas i nast pców 

naszych nie mog o by  ustanowione bez 

wspólnego przyzwolenia panów rady 

i pos ów ziemskich...” 
 

 

Nr zadania 9A 9B 9C 10A 10B 11 12 

Maks. liczba pkt 2 2 2 1 1 5 4 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie 13. (1 pkt) 
Przeczytaj fragment pracy niemieckiego socjologa Maxa Webera i odpowiedz, na jak  

zale no  wskazuje autor. 
 

[...] asceza protestancka przeciwstawia a si  z ca  moc  dowolnemu korzystaniu 

z posiadania, kr puj c konsumpcj , szczególnie przedmiotów zbytku. [...] Uwa ano d enie 

do bogactwa jako celu za co  godnego w najwi kszym stopniu nagany, natomiast zdobycie 

bogactwa b d cego owocem pracy zawodowej – za b ogos awie stwo bo e. Natomiast, co 

najwa niejsze, religijna ocena nieustannej, ci g ej i systematycznej doczesnej pracy 

zawodowej jako najlepszego rodka ascezy, a zarazem najpewniejszego i najbardziej 

oczywistego dowodu ponownych narodzin cz owieka i szczero ci jego wiary, musia a by  

najpot niejsz  [...] d wigni  ekspansji takiego pojmowania ycia, które nazywali my 

„duchem” kapitalizmu. [...] Gdziekolwiek si ga a w adza puryta skiego pojmowania ycia, 

sprzyja a ona w ka dym wypadku [...] tendencji do mieszcza skiego, ekonomicznego 

racjonalnego sposobu ycia. [...] Sta a u kolebki nowoczesnego „cz owieka ekonomicznego”. 
ród o: M. Weber, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984, s.101-103 

 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 14. (4 pkt) 
Poni sza mapa przedstawia podzia  jednego z pa stw europejskich. Uzupe nij cztery 

zdania (A, B, C, D) odnosz ce si  do tre ci tej mapy. 
 

 
ród o: K. Baczkowski, Projekty rozbiorów pa stw suwerennych...., Kraków 2001,s. 39 
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A. Na mapie przedstawiono podzia  (podaj nazw  pa stwa) ..................................... . 

B. Podzia u tego pa stwa dokonano w .................... stuleciu. 

C. Cz  tego pa stwa pozosta a królestwem i znalaz a si  pod panowaniem dynastii 

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

D. Inna cz  tego pa stwa, nosz ca nazw  Siedmiogród, sta a si  w tym stuleciu 

lennem (podaj nazw  pa stwa) ........................................................................... . 

 

Zadanie 15. (2 pkt) 
W tabeli zestawiono informacje o polskich w adcach w latach 1587-1673 oraz ich 

onach. Wykonaj polecenia A i B. 

 

Lp. W adca 
Lata 

panowania 
ona 

Dynastia/rodzina 

kraj pochodzenia ony 

Anna 

Austriaczka 

Habsburg 

c. arcyksi cia Karola 

1. 
Zygmunt III 

Waza 
1587-1632 

Konstancja 

Austriaczka 

Habsburg 

c. arcyksi cia Karola 

Cecylia Renata 
Habsburg 

c. cesarza Ferdynanda II 

2. 
W adys aw IV 

Waza 
1632-1648 

Ludwika Maria 
Gonzaga (Francja) 

c. ksi cia Nevers 

3. 
Jan II Kazimierz 

Waza 
1648-1668 Ludwika Maria 

Gonzaga (Francja) 

c. ksi cia Nevers 

4. 
Micha  Korybut 

Wi niowiecki 
1669-1673 Maria Eleonora 

Habsburg 

c. cesarza Ferdynanda III 

 

A. Sformu uj wniosek dotycz cy kierunków polskiej polityki zagranicznej 

we wskazanym okresie. 
 

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

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

B. Tabela zawiera informacje o decyzjach matrymonialnych polskich w adców w latach 

1587-1673. Okre l, co ze wzgl du na polsk  polityk  europejsk  tego okresu by o 

najwa niejszym uwarunkowaniem tych decyzji matrymonialnych. 

 

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

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

Nr zadania 13 14 15A 15B 

Maks. liczba pkt 1 4 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 16. (3 pkt) 
Przeczytaj napisy (teksty) umieszczone na obrazach namalowanych w XVII stuleciu 

dla rodziny Mniszchów. Wykonaj polecenia A i B. 
 

Napis 1. 

Za lubiny Marianny Mniszchówny, córki Jerzego z Wielkich Ko czyc Mniszcha, 

wojewody sandomierskiego, z Dymitrem Iwanowiczem, cesarzem Moskwy, w którego imieniu 

za lubiny te przyj  wielki pose  moskiewski, znakomity m  Ofanasius U asiewicz, 

w Krakowie za zgod  króla i Rzeczypospolitej, pob ogos awi  i aktu lubu dokona  prymas 

Królestwa kardyna  Maciejowski. 
 

Napis 2. 

Koronacja Marianny Mniszchówny, Jerzego wojewody sandomierskiego z Tar ówn  

sp odzonej córki, za  ony Dymitra Iwanowicza cesarza Moskwy, na cesarzow  cesarstwa 

moskiewskiego przez arcybiskupa obrz dku greckiego w mie cie sto ecznym nazywaj cym si  

Moskwa, w obecno ci pos a króla Polski Miko aja Ole nickiego i w asystencji rodziny samej 

cesarzowej [...] i pysznie dokonana w roku pa skim [...]. 
 

ród o: M. G barowicz, Pocz tki malarstwa historycznego w Polsce, Wroc aw 1981, s. 48, 56 

 

A. Napisz, jak  nazw  przyj to w historiografii polskiej dla okre lenia wydarze  

w stosunkach polsko-moskiewskich, do których odnosz  si  przytoczone teksty. 

 

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

B. Wska  dwa elementy typowe dla kultury szlacheckiej, które eksponuj  oba teksty. 

 

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

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

 

Zadanie 17. (4 pkt) 
Napisz krótkie wyja nienie poj cia „unia brzeska”.  

Uwzgl dnij:  

datacj  tego wydarzenia, 

wyja nienie, czym ona by a, 

dwa jej nast pstwa dla sytuacji w Rzeczypospolitej w pierwszej po . XVII w. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 18. (2 pkt) 
Poni sze mapy (A, B) przedstawiaj  stan posiadania (rozwój terytorialny) dwóch 

pa stw europejskich w basenie Morza Ba tyckiego. Zanalizuj tre  zamieszczonych map 

i na podstawie uzyskanej wiedzy podaj nazwy tych pa stw, których stan posiadania 

(rozwój terytorialny) przedstawiaj  poni sze mapy.  
 

Mapa A 

 
ród o: M. Klinge, Krótka historia Finlandii, Helsinki 1997, s. 172 

 

Mapa A przedstawia stan posiadania 

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

Nr zadania 16A 16B 17 

Maks. liczba pkt 1 2 4 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Mapa B 

 

 
ród o: M. Klinge, op. cit., s. 173 

Mapa B przedstawia stan posiadania 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 19. (4 pkt) 
Przyporz dkuj rysunkom w a ciwe podpisy, umieszczaj c odpowiednie liczby 

w wykropkowanych miejscach. 

 

  

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

  

  

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

 
ród o: A. Mi ob dzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1968, s. 47, 67, 111, 227 

 

 

1. budowla roma ska 

2. budowla gotycka 

3. budowla barokowa 

4. budowla klasycystyczna 

5. budowla secesyjna 

 

 

Nr zadania 18 19 

Maks. liczba pkt 2 4 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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Zadanie 20. (2 pkt) 
W ród wymienionych wydarze  we Francji w latach 1789-1799 wska  to, które 

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

pierwszego wpisz liter  A, obok ostatniego – B. 

 

Wydarzenia we Francji w latach 1789-1799 Odpowiedzi 

1. mier  Dantona  

2. Likwidacja monarchii - og oszenie republiki  

3. Przewrót thermidoria ski - obalenie Robespierre`a  

4. mier  Ludwika XVI  

5. Przekszta cenie Stanów Generalnych w Zgromadzenie Narodowe  

6. Obalenie Dyrektoriatu - przewrót 18 brumaire`a  

 

 

Zadanie 21. (3 pkt) 
Przeczytaj tekst i uzupe nij zdania A, B oraz wykonaj polecenia C i D. 

 

[...] Tron polski elekcyjnym przez familyje mie  na zawsze chcemy i stanowimy. 

Doznane kl ski bezkrólewiów periodycznie rz d wywracaj cych, powinno  ubezpieczenia 

losu ka dego mieszka ca ziemi polskiej i zamkni cia na zawsze drogi wp ywów mocarstw 

zagranicznych, pami  wietno ci i szcz cia ojczyzny naszej familyj ci gle panuj cych, 

potrzeba odwrócenia od ambicyi tronu obcych i mo nych Polaków zwrócenia 

do jednomy lnego wolno ci narodowej piel gnowania, wskaza y roztropno ci naszej oddanie 

tronu polskiego prawem nast pstwa. Stanowimy przeto, i  po yciu jakiego nam dobro  Boska 

pozwoli, elektor dzisiejszy saski w Polszcze królowa  b dzie. Dynastyja przysz ych królów 

polskich zacznie si  na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora saskiego, którego 

sukcesorom de lumbis (z l d wi, tzn. rodzonym) z p ci m skiej tron polski przeznaczamy. 

Najstarszy syn króla panuj cego po ojcu na tron nast powa  ma. Gdyby za  dzisiejszy elektor 

saski nie mia  potomstwa p ci m skiej, tedy m  przez elektora za zgod  stanów 

zgromadzonych córce jego dobrany zaczyna  ma lini  nast pstwa p ci m skiej do tronu 

polskiego. (Dlatego) Maryj  August  Nepomucen  córk  elektora, za infantk  polsk  

deklarujemy, zachowuj c przy narodzie prawo, adnej preskrypcyi (przedawnieniu) podpada  

nie mog ce, wybrania do tronu drugiego domu po wyga ni ciu pierwszego. [...] 
 

A. Powy szy akt prawny pochodzi z roku ..................... . 

B. Podaj nazw  tego aktu prawnego  ................................................................................... . 

C. Odpowiedz, czy powy szy akt prawny wprowadza  w Polsce monarchi  dziedziczn . 

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

D. Podaj, w jakich okoliczno ciach powy szy akt prawny przewidywa  elekcj . 

 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 22. (4 pkt) 
Po cz wymienione ni ej postacie z nurtami ideologicznymi (lub kierunkami 

filozoficznymi). Uzupe nij tabel , wpisuj c nazwisko w odpowiednie miejsce. 
 

Adam Smith, August Comte, Fryderyk Nietzsche, Leon XIII,  

Fryderyk Engels, Micha  Bakunin, Zygmunt Freud  

 

 Nurt ideologiczny lub 

kierunek filozoficzny 
Posta  

A. Anarchizm 
 

B. Marksizm 
 

C. Pozytywizm 
 

D. Liberalizm 
 

 

 

Zadanie 23. (1 pkt) 
Przeczytaj poni szy fragment pracy angielskiego historyka Arnolda J. Toynbee`ego, 

a nast pnie sformu uj tez , któr  w tym fragmencie stawia Toynbee. 

 

W ci gu ostatnich dwu stuleci da y o sobie zna  dwie nowe dynamiczne si y spo eczne: 

industrializm i demokracja, a jedn  ze starych instytucji, z którymi si y te si  zderzy y, by o 

niewolnictwo. [...] W chwili gdy pod koniec XVIII w. nowe si y demokracji i industrializmu 

zacz y przenika  z Wielkiej Brytanii do reszty wiata zachodniego, niewolnictwo wci  

ogranicza o si  praktycznie do kolonialnych obrze y, a nawet tam jego obszar si  kurczy . 

M owie stanu, którzy sami byli w a cicielami niewolników, jak Washington i Jefferson, nie 

tylko boleli nad t  instytucj , ale i kre lili do  optymistyczne perspektywy jej pokojowego 

rozwi zania [...]. Mo liwo  t  jednak przekre li  wybuch rewolucji przemys owej w Wielkiej 

Brytanii, co ogromnie spot gowa o popyt na surowce, wytwarzane nak adem pracy 

niewolniczej na plantacjach. Tak wi c wp yw rewolucji przemys owej przed u a  ycie 

anachronicznej i obumieraj cej instytucji […]. 
ród o: A. J. Toynbee, Studium historii, Warszawa 2000, s. 253-254 

 

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

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

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

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

 

 

Zadanie 24. (2 pkt) 
Na podstawie informacji zawartych w tablicy genealogicznej szlacheckiej rodziny 

Krzy anowskich herbu D bno (potomkowie ziemianina Józefa Krzy anowskiego) 

wykonaj polecenia A i B. Tablica genealogiczna znajduje si  na nast pnej stronie. 

 

 

 

 
Nr zadania 20 21AB 21C 21D 22 23 

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 4 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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ród o: A. Sikorski, P. Mys akowski, Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywisto , Warszawa 2000, tablica XXIII 

 

A. Podaj jeden przyk ad obni enia pozycji spo ecznej (deklasacji), która dokona a si  

w rodzinie Krzy anowskich w po owie XIX w. 
 

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

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

B. Odpowiedz, do której warstwy spo ecznej (grupy spo ecznej) przynale eli 

Krzy anowscy urodzeni w drugiej po owie XIX w. 
 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 25. (2 pkt) 
W ród wymienionych odkry  geograficznych, podró y i wypraw badawczych wska  to, 

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

pierwszego wpisz liter  A, obok ostatniego – B. 

 

Wydarzenia - odkrycia, podró e i wyprawy badawcze Odpowiedzi 

1. Podró  z Europy do Chin (Marco Polo)  

2. Op yni cie i odkrycie Przyl dka Dobrej Nadziei (Bartolomeo Diaz)  

3. Odkrycie wschodnich wybrze y Australii (James Cook)  

4. Pierwsze op yni cie Ziemi (Ferdynand Magellan)  

5. Zdobycie bieguna po udniowego (Roald Amundsen)  

6. Odkrycie Ameryki – Bahamów, Kuby i Haiti (Krzysztof Kolumb)  

 

 

Zadanie 26. (3 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s  prawdziwe, czy fa szywe. 

W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej informacji prawda lub fa sz. 

 

A. Ustawy norymberskie pozbawia y praw obywatelskich ydów 

w Niemczech. 

 

B. Polowanie na czarownice – to okre lenie akcji podj tej w Stanach 

Zjednoczonych w okresie zimnej wojny przez senatora McCarthy`ego, 

polegaj cej na ujawnianiu komunistycznych powi za  czo owych 

osobisto ci ycia publicznego. 

 

C. Dysydenci – to potoczny termin dla okre lenia grup opozycyjnych w 

krajach bloku komunistycznego.  

 

 

 

Zadanie 27. (2 pkt) 
Przeczytaj fragment wspomnie  Stefana eromskiego i uzupe nij zdanie A oraz 

wykonaj polecenie B. 
 

Wkrótce ukaza  si  Radzymin ze zgliszczami w rodku rynku jeszcze dymi cymi, 

z domami poprzewracanymi od pocisków i cmentarn  pustk  [...]. Z Radzymina posun li my 

ju  ywiej do Wyszkowa. Zbli aj c si  do tego miasteczka, spostrzegli my most na Bugu 

w stanie op akanego zniszczenia. Trzeba by o przeprawi  si  za rzek  przez most kolejowy 

[...] gdy wreszcie dotarli my do rodka miasta, obja niono nas w wojskowej komendzie, 

i  genera  Józef Haller bawi w a nie na probostwie. [...] (Na probostwie) zastali my [...] 

genera a Hallera i ambasadora francuskiego. Trafili my w a nie na sam rodek relacji 

kanonika o pobycie w jego domu w ci gu ubieg ego tygodnia „rz du polskiego” [...] 

z o onego z rodaków naszych – dra Juliana Marchlewskiego, Feliksa Dzier y skiego 

i Feliksa Kohna. 
S. eromski, Na probostwie w Wyszkowie, [w:] Pisma polityczne, Londyn 1988, s. 45-46 

 

A. Tekst opisuje wydarzenia, które rozegra y si  w roku ..................... . 
 

B. Wyja nij, o jakim „rz dzie polskim” jest mowa  w tym tek cie. 
 

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

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

Nr zadania 24A 24B 25 26 27A 27B 

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 28. (3 pkt) 
Poni sze zdania odnosz  si  do danych z tabeli. Rozstrzygnij, czy s  to informacje 

prawdziwe, czy fa szywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej 

informacji prawda lub fa sz. 
 

Tabela. Struktura wielko ciowa gospodarstw w Polsce w 1921 r. 
Liczba gospodarstw Powierzchnia gospodarstw Grupa 

gospodarstw 

(w hektarach) w tys. % ogó u w tys. ha % ogó u 

ogó em  3 490,7 100,0 37 926,0 100,0

do 2 1 013,4 29,0 1 060,7 2,8

2 – 5 1 138,5 32,6 4 248,3 11,2

5 – 10 861,1 24,7 6 562,6 17,3

10 – 20 360,0 10,3 5 201,7 13,7

20 – 50 87,6 2,5 2 611,1 6,9

powy ej 50 30,1 0,9 18 241,6 48,1
ród o: Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski mi dzywojennej 1918-1939, t. I, Warszawa 1967, s. 144 

 

A. Gospodarstwa o powierzchni do 5 ha skupia y ponad po ow  powierzchni 

gospodarstw w Polsce. 

 

B. Nieca y 1% gospodarstw (tych najwi kszych) skupia  prawie po ow  

powierzchni gospodarstw w Polsce. 

 

C. Ponad ¾ gospodarstw w Polsce posiada o powierzchni  do 10 ha. 
 

 

Zadanie 29. (1 pkt) 
Uzupe nij komentarz do poni szej satyry politycznej. 
 

 

Be, be uczy si  p ywa . 
ród o: A. Garlicki, J. Kochanowski, Józef Pi sudski w karykaturze, Warszawa 1991, s. 107 (rys. A. Wasilewskiego) 

Satyra polityczna pochodzi z 1928 r. Postaci stoj ce to Józef Pi sudski i Walery 

S awek. Umieszczony w tle most Poniatowskiego w Warszawie jest aluzj  do przewrotu 

majowego (na tym mo cie w dniach przewrotu Pi sudski spotka  si  z prezydentem 

Wojciechowskim). P ywaj ce dziecko i podpis pod tym rysunkiem to aluzja do  
 

 

…………………………………………....…………………...............……………………….. 
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Zadanie 30. (4 pkt) 
Poni ej zamieszczono map  przedstawiaj c  podzia  ziem II Rzeczypospolitej w okresie 

od wrze nia 1939 do czerwca 1941 r.  

 

ród o: A. Paczkowski, Pó  wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2000, s. 36 
 

Uzupe nij legend  (obja nienia) do powy szej mapy: 
 

A. …………………………………………………………..………………………………….. 

B. ……………………………………….......…………………………………………………. 

C. ………………………………………………………….…………………………………... 

D. w okresie od X 1939 do VI 1940 ………………………………………………..………… 

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

 

 
Nr zadania 28 29 30 

Maks. liczba pkt 3 1 4 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 31. (3 pkt) 
Poni sze zdania odnosz  si  do danych z tabeli. Rozstrzygnij, czy s  to informacje 

prawdziwe, czy fa szywe. W tabeli w odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej 

informacji prawda lub fa sz. 

 

Tabela. Szacunek salda i sk adników migracji zewn trznych ludno ci  

ziem polskich w latach 1870-1958 (w tys. osób) 
 

Sk adniki przyrostu lub ubytku w drówkowego ludno ci 

Okres 

Saldo 

migracji 

zewn trznych
emigracja reemigracja

wychod stwo 

wojenne 

repatriacja 

do 

Polski 

repatriacja 

z Polski 

(w tym 

wysiedlenia) 

1870-1913 - 3635 5135 1500 . . .

1914-1918 - 3663 . . 3663 . .

1919-1930 + 467 1646 778 . 1965 630

1931-1939 - 200 510 410 . . 100

1940-1944 - 4500 . . 4500 . .

1945-1950 + 3050 . 140 . 3660 750

1951-1958 - 100 . 2 . 223 325

na podstawie: J. Michalewicz, Elementy demografii historycznej, Warszawa 1979, s. 269 

 

 

A. Najwi ksza repatriacja z Polski nast pi a po zako czeniu II wojny 

wiatowej. 

 

B. Zjawisko reemigracji w dobie obu wojen wiatowych nie zosta o 

statystycznie stwierdzone. 

 

C. Na najwy sze dodatnie saldo migracji zewn trznych z o y a si  du a 

liczebnie grupa osób emigruj cych i repatriowanych z Polski. 
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Zadanie 32. (2 pkt) 
Przyjrzyj si  poni szej mapie i wykonaj polecenia A i B. 

 

 
 

 

A. Podkre l w a ciw  odpowied . 

Mapa przedstawia terytorium podleg e III Rzeszy i jej europejskim sojusznikom:  

1. w maju 1940 r. 

2. w czerwcu 1941 r. 

3. w lutym 1943 r. 

4. w czerwcu 1944 r. 

 

B. Uzasadnij swoj  odpowied , podaj c jeden argument. 

 

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

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

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

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

Nr zadania 31 32A 32B 

Maks. liczba pkt 3 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 33. (4 pkt) 
Poni ej zamieszczono plakat propagandowy z 1953 r.  

Wyja nij tre  tego przekazu propagandowego, uwzgl dniaj c wszystkie jego elementy.  

Odpowiedz, w kogo by  on wymierzony. 

 

 
ród o: Karta, nr 38, 2003, s. 104 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nr zadania 33 

Maks. liczba pkt 4 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie 34. (5 pkt) 

Przeczytaj fragmenty polskich pie ni pochodz cych z XX stulecia, a nast pnie przy 

kolejnych zdaniach (A, B, C, D, E) podaj w a ciwy numer tekstu. 
 

Tekst 1. 

Czy widzisz te gruzy na szczycie? 

Tam wróg twój si  ukry  jak szczur. 

Musicie, musicie, musicie 

Za kark go wzi  i str ci  z chmur. […] 

 

Ta ziemia do Polski nale y,  

Cho  Polska daleko jest st d, 

Bo wolno  krzy ami si  mierzy, 

Historia ten jeden ma b d. […] 
 

Tekst 2. 

Ka dy ch opaczek chce by  ranny ... 

Sanitariuszki – morowe panny, 

I gdy ci  trafi kula jaka, 

Poprosisz pann  – da ci buziaka, hej! [...] 

 

Z ty u za lini  dekowniki, 

Intendentura, ró ne umrzyki, 

Gotuj  zup , czarn  kaw  – 

I tym sposobem walcz  za spraw , hej! [...] 

Tekst 3. 

Sto bloków wyros o nad Wis  

I tysi c dróg do nich na wprost. 

Piosenka murarska wyros a na przysz o  

I czy dwa brzegi jak most. […] 

 

I nie ma przysz o ci ju  innej, 

Ta pokój i dobro nam le. 

Gdy b dziesz na hucie ze swoj  dziewczyn , 

To, s ysz c piosenk , wiedz, e: [...] 

 

Tekst 4. 

Mówili, e my stumanieni, 

Nie wierz c w to, e chcie  to móc, 

Lecz trwali my osamotnieni, 

A z nami by  nasz drogi wódz. […] 

 

Nie chcemy od was dzi  uznania, 

Ni waszych ez, ni waszych s ów, 

Sko czy y si  dni ko atania 

Do pustych serc, do ciemnych g ów. […] 

Tekst 5. 

ó ty, wi lany piach, 

Wioski s omiany dach 

P ynie, p ynie Oka, 

Jak Wis a szeroka, 

Jak Wis a g boka. [...] 

 

Pi kny jest Wis y brzeg. 

Pi kny jest Oki bieg. 

Jak szar a u a ska 

Do Wis y, do Gda ska 

Pójdziemy, dojdziemy. 
 

ród o: piewnik na cale ycie, 606 piosenek na ró ne okazje, Wroc aw 2000, s. 33, 146, 177, 180, 196 
 

 

A. O czynie legionowym mówi tekst oznaczony ........... . 

B. Z pie ni okresu socrealizmu pochodzi tekst oznaczony .......... . 

C. Z tradycji bojowej Drugiego Korpusu Polskiego (pod dowództwem gen. W. Andersa) 

wywodzi si  tekst oznaczony ........ . 

D. Z tradycji dywizji ko ciuszkowskiej (w ZSRR) wywodzi si  tekst oznaczony ........... . 

E. Z pie ni powsta czej Warszawy (1944) pochodzi tekst oznaczony .......... . 

Nr zadania 34 

Maks. liczba pkt 5 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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