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EGZAMIN MATURALNY 

Z HISTORII 
 

 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

Czas pracy 120 minut 
 

 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 30 stron  

(zadania 1 – 38). 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! 

 

 

 

MAJ  

ROK 2007 
 

 

 

 

 
 

 

 

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.  (2 pkt) 
Przeczytaj tekst i odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, wykonaj polecenia A i B. 

 

[...] A zbudowane by o tak porz dnie,  jak adne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie 

doko a niego g boki i szeroki rów pe en wody, potem idzie szeroki na pi dziesi t 

królewskich okci […] mur. […] Kopi c rów, sporz dzali jednocze nie ceg y z ziemi 

wynoszonej z rowu.[…] Doko a muru by o sto bram, wszystkie z br zu.[…] Miasto sk ada si  

z dwóch cz ci, bo dzieli je rzeka, która zwie si  Eufrat. […] W rodku miejsca wi tynnego 

wybudowana jest masywna wie a […], a na tej wie y stoi jeszcze jedna wie a,  

na drugiej znowu trzecia i tak dalej, a  do o miu wie . […]. W ostatniej wie y jest kaplica 

[…]. 

ród o: Herodot, Dzieje, Wroc aw 2005, s. 94-96 

 

A. Podaj nazw  miasta opisanego w tek cie.    Babilon 

 

B. Podaj termin u ywany dla nazwania  budowli, której opis podkre lono w tek cie. 

zikkurat 
 

 

Zadanie  2.  (4 pkt) 
Przeczytaj uwa nie tekst i wykonaj polecenia A, B i C. 

 

Post powanie […] by o takie: Ka dy otrzymywa  skorupk  i pisa  na niej nazwisko cz owieka 

[…]. Tabliczk  zanosi  na umówione miejsce na agorze […]. Tam najpierw archonci 

przeliczali ca  ilo  skorupek. Bo je eli g osuj cych by o mniej ni  sze  tysi cy, wynik […] 

by  niewa ny. 
 

ród o: Plutarch, ywoty s awnych m ów, Wroc aw 1977, s. 19 

 

 

A. Podaj termin okre laj cy procedur , której funkcjonowanie opisa  Plutarch. 

ostracyzm 
 

B. Podaj nazw  miasta-pa stwa (polis), w którym stosowano t  procedur . 

Ateny 
 

C. Odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, odpowiedz, czy ta procedura mog a by  

narz dziem walki politycznej. Swoj  odpowied  uzasadnij. 

Odpowied :    tak 

Uzasadnienie:  Ostracyzm móg  by  narz dziem walki politycznej, poniewa  

s u y  do pozbywania si  przeciwników, np. usuni cia ich z ycia 

politycznego poprzez skazanie na banicj . 
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Zadanie  3.  (2 pkt) 
Przeczytaj fragmenty dwóch prac, których autorami s  historycy Christopher Dawson  

i Maria Jaczynowska. Nast pnie wykonaj polecenia A i B. 

 

 

Tekst 1. 

Zasoby imperium pocz y si  zmniejsza , natomiast wydatki ci gle wzrasta y. Rz d musia  

zwi ksza  podatki i inne finansowe obci enia miast, a bogata arystokracja municypalna, 

która dostarcza a mieszka com bezp atnych urz dników i administratorów oraz by a 

odpowiedzialna za op acanie podatków, zosta a stopniowo zrujnowana. […] Za amanie si  

imperium […] mog oby nast pi  […] nawet bez interwencji barbarzy skich naje d ców. 
 

ród o: C. Dawson, Tworzenie si  Europy, Warszawa 2000, s. 27, 92 

 

 

Tekst 2. 

Podawano ró ne przyczyny upadku Imperium, wyolbrzymiaj c cz sto rol  jednego czynnika 

wewn trznego, np. destrukcyjny wp yw Ko cio a, wyniszczenie warstw rednich, upadek 

niewolnictwa itp. Nie ulega w tpliwo ci zasadnicze znaczenie si  zewn trznych, ci g ych 

najazdów i przegrupowa  ludów, czego maksymalne nasilenie przypad o na schy ek 

IV stulecia i wiek V.  
 

ród o: M. Jaczynowska, D. Musia , M. St pie , Historia staro ytna, Warszawa 1999, s. 646 
 

 

 

A. Podaj nazw  pa stwa staro ytnego, którego dotycz  oba teksty. 

Rzym 
 

 

B. Wyja nij, czym ró ni  si  powy sze teksty w interpretacji przyczyn upadku tego 

pa stwa.  
 

W Tek cie 1. autor podkre li  problem kryzysu ekonomicznego, 

a w Tek cie 2. autorka zwróci a uwag  na istot  najazdów zewn trznych 

i w nich upatruje g ówn  przyczyn  upadku Cesarstwa 

Zachodniorzymskiego, chocia  tak e dostrzega wewn trzne problemy Rzymu. 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 1.A. 1.B. 2.A. 2.B. 2.C. 3.A. 3.B. 

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

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie  4.  (3 pkt) 
Zidentyfikuj postacie historyczne i legendarne, których dzia ania zosta y przedstawione 

w cytowanych fragmentach tekstów antycznych autorów. Wpisz te postacie w kolejnych 

rubrykach tabeli (A, B, C). 

 

Fragment tekstu  Posta  

A. […] pogrzeba  Remusa […] i zabra  si  do budowy miasta. Pos a  te   

do Etrurii po ludzi, którzy mogli by  jego […] nauczycielami w tym, co 

dotyczy wi tych zwyczajów. […] Zakre li  granice miasta. Jako jego 

za o yciel wyposa y  p ug w spi owy lemiesz, zaprz g  krow  i byka 

i sam je pop dzi  znacz c g bok  bruzd  wzd u  wytyczonej granicy. 
 

ród o: Plutarch, ywoty równoleg e,  t. 1, Warszawa 2004, s. 149-150 

Romulus 

B. Kiedy  wojowa  on z Rzymianami i dosta  si  do niewoli, po czym 

sprzedano go do szko y gladiatorów. Przekona  tu […] towarzyszy 

niedoli, e lepiej nara a  ycie dla zdobycia wolno ci ani eli  

dla popisywania si  na widowisku […]. Uzbroiwszy si  […] schronili 

si  na gór  Wezuwiusz […]. 
 

ród o: Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, t. 2, Wroc aw 2004, s. 722 

Spartakus 

C. Wnet przeprawi  si  do Macedonii […] oblega  Pompejusza […]. 

Wreszcie rozbi  go doszcz tnie w bitwie pod Farsalos. Uciekaj cego 

ciga  a  do Aleksandrii. […] Nast pnie podj  wojn  z królem 

Ptolemeuszem […]. Po zwyci stwie odda  królestwo Egiptu 

Kleopatrze. 
 

ród o: Gajus Swetoniusz Trankwillus, ywoty cezarów, Wroc aw 1987, s. 44-45 

Juliusz Cesar

 

 

Zadanie  5.  (4 pkt) 
Przyporz dkuj reprodukcjom znanych dzie  malarskich informacje o tym, co by o 

ród em inspiracji dla ich autorów. Wpisz w miejsce wykropkowane w a ciw  liczb . 
 

ród a:  M. Levey, Od Giotta do Cezanne’a, Warszawa 1972, s. 43, 104, 107 

              Encyklopedia sztuki polskiej, Kraków 2001, s. 588 

 

 
 

A.    4  
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B.    1  
 

 
 

C.    3  
 

 
 

D.    5  
 

1. Dzie o inspirowane mitologi  staro ytnych Greków i Rzymian 

2. Dzie o inspirowane obyczajami staro ytnych Greków 

3. Dzie o inspirowane tre ci  Nowego Testamentu 

4. Dzie o inspirowane tre ci  Starego Testamentu 

5. Dzie o inspirowane dziejami wczesnego chrze cija stwa w Rzymie 
 

Nr zadania 4. 5.

Maks. liczba pkt 3 4 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 

 

6

Zadanie  6.  (1 pkt) 
Podkre l w a ciwy tytu  do poni szego planu. 

 

 
 

ród o: Atlas historyczny, pod red. L. Horuba y, M. Kurzbauer-Zaniewskiej, Warszawa 1994, s. 3 

 

A. Bitwa pod Maratonem 490 r. p.n.e. 

B. Bitwa w W wozie Termopilskim 480 r. p.n.e. 

C. Bitwa u wybrze y Salaminy 480 r. p.n.e.  
D. Bitwa u przyl dka Akcjum 31 r. p.n.e. 

 

 

Zadanie  7.  (3 pkt) 
W kolejnych rubrykach tabeli (A, B, C) napisz, do jakich wydarze  historycznych 

odnosz  si  cytowane fragmenty redniowiecznych kronik. 

Uwaga: nie musisz podawa  dat wydarze . 

 

Fragment tekstu Wydarzenie 

A. Kiedy w dzie  wi tego Jana Chrzciciela starli si  

z Mieszkiem, odnie li zrazu zwyci stwo, lecz potem [...] 

Czcibor zada  im kl sk , k ad c trupem wszystkich najlepszych 

rycerzy […]. Cesarz [...] wys a  czym pr dzej go ców, 

nakazuj c Hodonowi i Mieszkowi, aby pod rygorem utraty jego 

aski zachowali pokój [...]. 
 

ród o:  Kronika Thietmara, t.1, Wroc aw 2004, s. 59 

bitwa pod Cedyni  
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B. By  bowiem pewien cz owiek imieniem Miec aw [Mas aw], 

cze nik i s uga jego ojca Mieszka, a po mierci tego  

we w asnym przekonaniu ksi  i naczelnik Mazowszan. […] 

ufny w odwag  swego wojska, a nadto za lepiony dz  

zgubnej ambicji, próbowa  zuchwale si gn  po to, co mu si  

nie nale a o […]. St d te  do takiej posun  si  hardo ci 

i pychy, e odmawia  pos usze stwa Kazimierzowi, a nadto 

z broni  w r ku i podst pem stawia  mu opór. 

ród o: Gall Anonim, Kronika polska, Wroc aw 2003, s. 45 

bunt Mas awa 

przeciwko 

Kazimierzowi 

Odnowicielowi 

C. Cesarz Henryk […] przes a  Boles awowi wprzód poselstwo

w te s owa: Niegodnym jest cesarza […] wkracza  zbrojnie 

do kraju wroga, a zw aszcza swego wasala, zanim si  z nim nie 

porozumie […]. Dlatego winiene  […] przyj  z powrotem 

brata swego, oddaj c mu po ow  królestwa, a mnie p aci  

rocznie 300 grzywien trybutu […]. Boles aw odpowiedzia : 

[…] Do przyj cia […] buntownika lub do podzielenia si  z nim 

niepodzielnym królestwem nie zmusi mnie przemoc adnej 

[obcej] w adzy […]. Zatem bacz, komu grozisz: je li zaczniesz 

wojn , znajdziesz j ! 

ród o: Gall Anonim, Kronika polska, Wroc aw 2003, s. 128-129 

wojna polsko-

niemiecka w czasie 

panowania 

Boles awa 

Krzywoustego 

 

Zadanie  8.  (3 pkt) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia A, B i C. Podkre l prawid owe odpowiedzi. 
 

[…] stan  we W oszech, wys a  do nas przodem konne poselstwo, […] przyrzekaj c 

zachowa  bezwzgl dne pos usze stwo, byle tylko móg  uzyska  od nas ask  przebaczenia. 

[…] zjawi  si  w mie cie Canossie, w którym przebywali my. Tam przez trzy dni stoj c  

u bramy zamku, zdj wszy szaty […], boso, we w osiennicy, nie pierwej przesta  b aga  […] 

zmi owania apostolskiego i przebaczenia, a  u wszystkich […] wzbudzi  […] lito . 

[…] W ko cu […] zdj wszy ze  kl tw , przypu cili my go do aski wspólno ci i do ona 

wi tej Matki Ko cio a. 

ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 6, Warszawa 1959, s. 20  
 

A. Powy szy tekst dotyczy 

1. schizmy wschodniej. 

2. schizmy zachodniej. 

3. wypraw krzy owych. 

4. sporu o inwestytur .   
 

B. Wydarzenie opisane w powy szym ródle mia o miejsce w 

1. X wieku. 

2. XI wieku.  

3. XIII wieku. 

4. XV wieku.  
 

C. Autorem tego listu by  papie  

1. Leon III. 

2. Grzegorz VII.  

3. Innocenty III. 

4. Grzegorz XIII. 
 

Nr zadania 6. 7. 8. 

Maks. liczba pkt 1 3 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie  9.  (2 pkt) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia A i B. 
 

Jan, z aski bo ej król Anglii, pan Irlandii, ksi  Normandii, Akwitanii, hrabia 

andegawe ski, arcybiskupom, biskupom, opatom, hrabiom, baronom, wszystkim […] wiernym 

swoim pozdrowienie […]. 

39. aden wolny cz owiek nie ma by  pojmany ani uwi ziony, albo wyrzucony z posiad o ci, 

[…] ani wygnany lub innym sposobem pogn biony; i ani na niego nie wyruszymy, ani nikogo 

innego przeciw niemu nie wy lemy, jak tylko na podstawie legalnego wyroku równych jemu, 

albo na podstawie prawa ziemskiego […]. 
 

ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 10, Warszawa 1959, s. 3-4 

 

A. Podaj nazw  dokumentu, którego fragment zosta  przytoczony. 

Wielka Karta Swobód 

 

B. Podaj nazw  przywileju nadanego polskiej szlachcie, zawieraj cego podobne 

gwarancje. 

przywilej jedlne sko-krakowski 
 

 

Zadanie  10.  (4 pkt) 
Uzupe nij tabel , wpisuj c w kolejne jej rubryki (A, B, C, D) w adców Polski, 

za panowania których mia y miejsce wymienione wydarzenia. 

 

Wydarzenie W adca (imi  i przydomek) 

A. Pokój w Budziszynie Boles aw Chrobry 

B. mier  biskupa Stanis awa ze Szczepanowa Boles aw mia y 

C. Bitwa pod P owcami W adys aw okietek 

D. Unia w Horodle W adys aw Jagie o 

 

 

Zadanie  11.  (2 pkt) 
Na stronie 9. przedstawiono map  lokacji miejskich na ziemiach polskich w XIII wieku.  

Po przeanalizowaniu mapy wykonaj polecenia A i B. 

 

A. Podaj nazw  dzielnicy, na terenie której w XIII w. lokowano najwi cej miast. 

l sk 
 

B. Odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, wyja nij, co by o tego przyczyn . 

Ksi ta l scy zapewniali przybyszom dobre warunki osiedlania si ; 

dostrzegali korzy ci gospodarcze p yn ce z akcji lokacyjnej. 
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Mapa. Lokacje miejskie na ziemiach polskich w XIII wieku 

 
 

ród o: T. Jurek, redniowiecze, Warszawa 1999, s. 233 

 

Zadanie  12.  (2 pkt) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia A i B. 

 

[…] Przeto My Kazimierz […] postanowili my w mie cie naszym Krakowie, wyznaczy  

miejsce, na którym by szko a powszechna w ka dym dozwolonym wydziale kwitn a, 

a dla przysz o ci na wieczne czasy tym pismem jej istnienie zapewni  chcemy. Niech e wi c 

tam b dzie nauk przemo nych per a, aby wydawa a m e, dojrza o ci  rady znakomite, 

ozdob  cnót wietne, i w ró nych umiej tno ciach bieg e […]. Wszystkim […] przyrzekamy, 

ni ej wypisane artyku y […], nienaruszone strzec i zachowa , a w szczególno ci rektorom 

[…], doktorom, mistrzom, scholarom, którzy by […] do wzmiankowanego miasta przybyli. 
 

ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 9, Warszawa 1960, s. 39 – 40 

 

A. Podaj imi  i przydomek w adcy, który wyda  ten dokument.  

Kazimierz Wielki 
 

B. Nazwij instytucj , która powsta a w wyniku decyzji og oszonej w powy szym 

dokumencie.  

Akademia Krakowska 
 

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

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

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt        
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Zadanie  13.  (4 pkt) 
Poni ej przedstawiono tablic  genealogiczn  ukazuj c  zwi zki Jagiellonów i Wazów. 

Przeanalizuj jej tre  i wykonaj polecenia A, B i C. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablica uwzgl dnia tylko wybranych cz onków dynastii 
 

Opracowano na podstawie S ownika w adców Europy nowo ytnej i najnowszej, pod red. M. Serwa skiego  

i  J. Dobosza, Pozna  2002 oraz Pocztu królów i ksi t polskich, pod red. A. Garlickiego, Warszawa 1991.  

 

A. Uzupe nij tablic  genealogiczn . W ramkach, które oznaczono 1 i 2, 

w wykropkowanych miejscach wpisz odpowiednich w adców. 
 

B. Podaj w adc , który panowa  w Szwecji, gdy dosz o do bitwy pod Kircholmem.  

Karol Suderma ski 
 

C. Podaj w adc , który panowa  w Szwecji, gdy wybuch a wojna trzydziestoletnia. 

Gustaw Adolf 

Zygmunt I Stary 

kr. polski 

i w. ks. litewski 

1506-1548 

Gustaw I Waza 

kr. szwedzki 

1523-1560 

 

 

Zygmunt II 

August 
w. ks. litewski 

od 1522, 

kr. polski 

od 1529, 

panowa  

1548-1572 

Anna 

Jagiellonka 

kr. polska,  

ona 

Stefana 

Batorego 

1576-1586 

Karol IX 

Suderma ski 

kr. szwedzki 

1604-1611 

Zygmunt III Waza 

kr. polski i w. ks. 

litewski 1587-1632,

kr. szwedzki 

1592-1599 

Gustaw II Adolf 

kr. szwedzki 

1611-1632 

Jan Kazimierz 

kr. polski 

i w. ks. litewski

1648-1668 

Katarzyna 

Jagiellonka 

kr. szwedzka

1569-1583 

Jan  III 

Waza 

kr. szwedzki

1568-1592

 

W adys aw IV 

Waza 

kr. polski 

i w. ks. litewski 

1632-1648

2 

Katarzyna, 

ona Jana 

Kazimierza, 
palatyna 

Dwóch 

Mostów 

Karol X Gustaw, 

kr. szwedzki 

1654-1660 

Krystyna,  

kr. szwedzka 

1632-1654 

1 
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Zadanie  14.  (4 pkt) 
Poni sze rysunki przedstawiaj  budowle wzniesione w ró nych stylach 

architektonicznych. Wpisz nazwy odpowiednich stylów pod rysunkami. 

 

 

A.  gotyk B.  klasycyzm 

 

 

 
 

C.  barok 

 

 

 
 

D.  styl roma ski 
 

ród o: E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1981, s. 90, 105, 157, 168 

 

 
Nr zadania 13.A. 13.B. 13.C. 14. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 4 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie  15.  (2 pkt) 
W ród wymienionych sze ciu wydarze  wska  to, które chronologicznie jest pierwsze  

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

liczb  1, obok ostatniego liczb  6. 

 

A. Rze  hugenotów w noc w. Bart omieja  

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

C. Uchwalenie aktu konfederacji warszawskiej  

D. mier  Jana Husa 1 

E. Og oszenie edyktu nantejskiego 6 

F. Podpisanie pokoju religijnego w Augsburgu  

 
 

 

Zadanie  16.  (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. Piechota wybraniecka, sk adaj ca si  z ch opów 

wybieranych z dóbr szlacheckich, zosta a utworzona 

za panowania Zygmunta Augusta.  
fa sz 

B. Rokosz to zbrojne wyst pienie szlachty przeciw królowi 

w obronie zagro onych swobód i wolno ci. 
prawda 

C. Nobilitacja to nadanie szlachectwa osobom z innych 

stanów spo ecznych oraz ich potomkom. 
prawda 
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Zadanie  17.  (1 pkt) 
Przeanalizuj tre  zamieszczonej poni ej mapy i zaproponuj dla niej tytu . Powinien  

on zawiera : okre lenie tematu, przestrzeni i czasu. 
 

 

 
 

Opracowano na podstawie J. Gierowski, J. Leszczy ski, Historia, Warszawa 1976, s. 214 

 

 

Tytu  mapy:   Rozwój terytorialny Szwecji w XVI i XVII wieku 

 

 
Nr zadania 15. 16. 17. 

Maks. liczba pkt 2 3 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie  18.  (4 pkt) 
Na podstawie analizy map i wiedzy poza ród owej sformu uj wnioski 

wynikaj ce z porównania liczby miast powy ej 50 tys. mieszka ców  

w Wielkiej Brytanii (Anglii) i Rosji w 1700 r. i 1800 r. 

dotycz ce przyczyn zmian w liczbie miast na wskazanych obszarach. 

 

Wnioski te zapisz w tabeli. Nie musisz podawa  liczby miast. 

 

 

 

 

Mapa 1. Miasta Europy w 1700 r. (powy ej 50 tys.) 

 

 
 

ród o: E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2000, s. 23 
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Mapa 2. Miasta Europy w 1800 r. (powy ej 50 tys.) 

 

ród o: E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2000, s. 26 
 

Terytorium 

Wniosek wynikaj cy 

z porównania liczby miast 

licz cych w 1700 i 1800 r. 

powy ej 50 tys. mieszka ców  

Wniosek dotycz cy przyczyn 

zmian w liczbie miast licz cych 

powy ej 50 tys. mieszka ców 

A. Wielka Brytania 

     (Anglia) 

Liczba miast, które liczy y 

powy ej 50 tysi cy miesz-

ka ców znacznie wzros a. 

Rozwój miast w pobli u z ó  

surowców naturalnych

i portów by  zwi zany

z pocz tkami rewolucji 

przemys owej. 

B.  Rosja 

Pojawi o si  tylko jedno 

nowe miasto w tej kategorii  

– Petersburg. 

Rewolucja przemys owa

w XVIII wieku w Rosji nie 

mia a miejsca, a polityczn  

decyzj  o budowie nowej 

stolicy podj  car. 

 

Nr zadania 18.

Maks. liczba pkt 4 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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Zadanie  19.  (4 pkt) 
Na podstawie analizy róde  oraz wiedzy poza ród owej wykonaj polecenia A, B i C.  

 

ród o 1. 

Wykres. Eksport zbo a przez Gda sk w latach 1750-1790 
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Opracowano na podstawie: A. Jezierski, C. Leszczy ska, Historia gospodarcza Polski,  Warszawa 2002, s. 89 

1 aszt – jednostka obj to ci adunku okr towego u ywana dla artyku ów sypkich, ok. 3000 litrów  

(ok. 2,4 t pszenicy) 

 

ród o 2. 

 
 

ród o: A. Jezierski, C. Leszczy ska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2002 s. 70 
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ród o 3. 

Druga po owa XVIII w. […] przynosi nowe spojrzenie wiat ych ziemian na problem 

pa szczyzny i po o enia ch opstwa. Zacz o si  rozwija  osadnictwo czynszowe (holenderskie 

i niemieckie), które z Pomorza Gda skiego, przez Wielkopolsk , dotar o na Kurpie. […]  

W niektórych latyfundiach, zw aszcza w ekonomiach królewskich, próbowano  

w gospodarstwach ch opskich wprowadzi  czynsz. W 1765 r. Andrzej Zamoyski  

w dobrach bie u skich zniós  pa szczyzn  i zast pi  j  czynszami. […] 

Pojawi y si  pierwsze zasady nowoczesnego rolnictwa, które mo emy nazwa  naukowymi.  

Ich propagatorem by  ksi dz, przyrodnik i pisarz Krzysztof Kluk. Jego […] dzie o […] 

zawiera o praktyczne zalecenia dotycz ce np. po ytków wynikaj cych z uprawy koniczyny, 

ro lin okopowych […]. Propagowa  ulepszon  trójpolówk , a nawet p odozmian. 
 

ród o: A. Jezierski, C. Leszczy ska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2002 s. 77, 78 

 

 

A. Na podstawie ród a 1. wska  okres, w którym nast pi  spadek eksportu zbo a przez 

Gda sk. 

 

Okres ten to lata od  1771  do  1780 . 

 

 

B. Odwo uj c si  do ród a nr 2, wyja nij, jaki czynnik wp yn  na spadek eksportu 

zbo a przez Gda sk we wskazanym okresie. 

 

W wyniku I rozbioru Polski nast pi y zmiany terytorialne – utrata Pomorza 

Gda skiego bez Gda ska. Zabór pruski oddziela  Gda sk od 

Rzeczypospolitej, a traktat handlowy z Prusami by  dla Polaków 

niekorzystny. 

 

 

C. Podaj dwa skutki ekonomiczne wprowadzenia w rolnictwie zmian opisanych 

w ródle 3. 

 

 

wzrost wydajno ci w rolnictwie – podniesienie poziomu produkcji 

 

uzupe nianie pa szczyzny prac  najemn , a tak e pocz tek zamiany 

pa szczyzny na czynsz 

 

 

 

 
Nr zadania 19.A. 19.B. 19.C. 

Maks. liczba pkt 1 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie  20.  (3 pkt) 
Na podstawie analizy wykresu wykonaj polecenia A, B, C. 

 

Wykres. Handel zagraniczny Anglii od 1700 do 1800 r. (w mln funtów szterlingów) 
 

 
 

ród o: E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2000, s. 548 

 

 

A. Sformu uj wniosek dotycz cy relacji mi dzy eksportem i importem 

w ci gu ca ego XVIII wieku w Anglii. 

Bilans handlowy Anglii w XVIII wieku by  dodatni. 
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B. Spo ród podanych ni ej przedzia ów czasowych podkre l ten, w którym nast pi  

najbardziej dynamiczny rozwój handlu zagranicznego Anglii. 
 

1. 1710 – 1730 

2. 1735 – 1755 

3. 1760 – 1780 

4. 1780 – 1800  

 

C. Odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, podaj przyczyn  dynamicznego rozwoju 

handlu zagranicznego Anglii we wskazanym okresie. 

rewolucja przemys owa 
 

 

Zadanie  21.  (2 pkt) 
W ród wymienionych sze ciu wydarze  wska  to, które chronologicznie jest pierwsze  

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

liczb  1, obok ostatniego liczb  6. 

 

A. Powstanie Trójprzymierza 6 

B. Zjednoczenie Niemiec w XIX wieku  

C. Wiosna Ludów  

D. Bitwa pod Waterloo  

E. Wojna krymska  

F. Traktat w Tyl y 1 

 

 

Zadanie  22.  (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. Blokada kontynentalna polega a na zakazie wszelkich 

kontaktów, oprócz osobistych, mi dzy Wielk  Brytani

i Rosj . 
fa sz 

B. wi te Przymierze by o sojuszem pa stw europejskich 

istniej cym do I wojny wiatowej. 
fa sz 

C. Legitymizm g osi , e prawa dynastii do tronu s  

nienaruszalne, poniewa  wynikaj  one z woli Boga.  
prawda 

 

 

Nr zadania 20.A. 20.B. 20.C. 21. 22. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 

 

20

Zadanie   23.  (3 pkt) 
Przyporz dkuj fragmentom biografii zamieszczonym w tabeli odpowiednie osoby  

z podanej listy. 
 

Maurycy Mochnacki,    Piotr Wysocki,    Joachim Lelewel,  

Adam Jerzy Czartoryski,    Józef Ch opicki,    Józef Bem 

 

Fragment biografii Posta  

A. W czasie powstania listopadowego by  prezesem Rz du 

Narodowego. Po upadku powstania przebywa  we Francji 

i by  przywódc  stronnictwa zwanego Hotel Lambert.  
Adam Jerzy Czartoryski

B. W czasie powstania listopadowego zosta  prezesem 

Towarzystwa Patriotycznego. Na emigracji próbowa  

po czy  wszystkie ugrupowania demokratyczne. Jest 

uwa any za ojca polskiego dziejopisarstwa. 

Joachim Lelewel 

C. W 1831 r. bra  udzia  w bitwach pod Iganiami 

i Ostro k . W okresie Wiosny Ludów walczy  na 

W grzech, gdzie zosta  mianowany wodzem naczelnym 

armii rewolucyjnej. Po upadku rewolucji uda  si  do Turcji. 

Józef Bem 

 

 

 

Zadanie  24.  (2 pkt) 
Przeczytaj fragment pracy historyka Stefana Kieniewicza i wykonaj polecenia A i B. 

 

Tymczasem za murami Cytadeli dojrzewa  proces […]. Najbli si wspó pracownicy dyktatora 

zachowali si  z godno ci . On sam ograniczy  si  do krótkiego „wyznania wiary”. […] 

Komisja ledcza wiedzia a, e by  on „naczelnikiem rz du”, e wszyscy inni byli tylko 

podw adnymi. Jednak e na rozkaz cara postanowiono wykona  wyrok mierci na pi ciu 

osobach. 
 

ród o: S. Kieniewicz, Warszawa w …, Warszawa 1983, s. 200-201 

 

A. Podkre l w a ciw  odpowied . 
 

Powy szy tekst ród owy dotyczy 
 

1. insurekcji ko ciuszkowskiej. 

2. powstania listopadowego. 

3. powstania styczniowego. 

4. wydarze  1905 roku. 

 

B. Podaj nazwisko dyktatora, o którym mowa w tek cie. 

Traugutt 
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Zadanie  25.  (4 pkt) 
Poni ej zamieszczono cztery fotografie pomników upami tniaj cych wybitne postacie 

historyczne. Przyporz dkuj tym postaciom w a ciwe podpisy, umieszczaj c liczby  

pod fotografiami. 

ród o: fotografie w asne 

  

A.  2 B.  4 

 

C.  1 D.  5 
 

1. Józef Sowi ski 

2. Janusz Korczak 

3. Tadeusz Rejtan 

4. Józef Pi sudski 

5. Tadeusz Ko ciuszko 
 

Nr zadania 23. 24.A. 24.B. 25. 

Maks. liczba pkt 3 1 1 4 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie  26.  (1 pkt) 
Poni szy rysunek przedstawia urz dzenie zastosowane w medycynie, w którym 

wykorzystano odkrycie z 1895 roku dokonane przez niemieckiego fizyka. Podaj nazw  

tego odkrycia i wpisz j  w wykropkowanym miejscu pod ilustracj . 

 

 
 

ród o: The Illustrated History of the World, Florencja 2001, s. 175 

promienie X 
 

 

 

Zadanie  27.  (3 pkt) 
W tabeli zamieszczono has a programowe polskich partii politycznych z prze omu XIX  

i XX w. Przyporz dkuj im przedstawione ni ej nazwy partii. W kolejnych rubrykach 

tabeli (A, B, C) wpisz odpowiadaj ce im liczby. 

 

Has a programowe Partia 

A. Rozwi zanie podstawowych problemów wsi, równouprawnienie 

ch opów w yciu politycznym, wprowadzenie demokratycznej 

ordynacji wyborczej 
2 

B. Walka o wewn trzn  spoisto  narodu oraz przeciwstawianie si  

obcym wp ywom i wynarodowieniu, w sprzyjaj cych 

okoliczno ciach odbudowa niepodleg ej Polski 
4 

C. Po czenie walki o niepodleg o  z realizacj  socjalnego 

programu spo ecznego, budowa demokratycznego pa stwa 

polskiego i stopniowe wprowadzanie reform socjalnych 
1 

 

1. Polska Partia Socjalistyczna 

2. Polskie Stronnictwo Ludowe 

3. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy 

4. Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne 
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Zadanie  28.  (3 pkt) 
Przeczytaj fragment przemówienia wyg oszonego przez króla Anglii Edwarda VII  

w Pary u w maju 1903 roku i odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, wykonaj 

polecenia A i B. 

 

Nie potrzebuj  opowiada  wam, z jak  szczer  przyjemno ci  po raz kolejny przyby em  

do Pary a, […] z którym czuj  si  zwi zany przez tak wiele szcz liwych i niezapomnianych 

wspomnie . Jestem pewien, e dni wrogo ci mi dzy naszymi krajami szcz liwie si  

zako czy y. Nie znam dwóch innych krajów, których pomy lno  jest tak wspó zale na.  

W przesz o ci wyst powa y nieporozumienia i ród a wa ni, ale to wszystko jest szcz liwie 

za nami i zapomnieli my ju  o tym. Przyja  mi dzy nami jest mym sta ym d eniem i licz   

na wszystkich was, którzy ciesz  si  francusk  go cinno ci  w ich wspania ym mie cie,  

e pomog  mi osi gn  ten cel […]. 
 

ród o: P. Szlanta, Narodziny … [w:] Mówi  wieki, nr 08/04 (536), s. 24 

 

 

A. W tek cie przemówienia zosta o u yte sformu owanie: w przesz o ci wyst powa y 

nieporozumienia i ród a wa ni. Wyja nij, jak je rozumiesz. Podaj przyk ad  

z XIX wieku popieraj cy Twoj  opini . 

 

Wyja nienie: W ci gu XIX wieku mi dzy Angli  i Francj  dochodzi o 

do konfliktów zbrojnych. 

Przyk ad: wojny w epoce napoleo skiej; Anglia uczestniczy a we wszystkich 

koalicjach antyfrancuskich w latach 1793-1815 

 

 

B. Wyja nij, jakie by y konsekwencje polityczne wizyty króla Anglii Edwarda VII 

w Pary u w 1903 roku. 

 

Anglia i Francja podj y wspó prac  przeciwko Niemcom – w 1904 roku 

dosz o do podpisania angielsko-francuskiego tzw. „serdecznego 

porozumienia”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr zadania 26. 27. 28.A. 28.B. 

Maks. liczba pkt 1 3 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie  29.  (4 pkt) 
Poni szy rysunek jest fragmentem plakatu z 1920 roku. Wyja nij tre  tego przekazu 

propagandowego. W argumentacji uwzgl dnij wszystkie elementy rysunku. 

 

 
 

ród o: J. Krawczyk, O Polsce i Polakach, Warszawa 2004, s. 279 

 

Tre  plakatu dotyczy wojny polsko-bolszewickiej. Plakat ukazuje o nierza 

polskiego, który zadaje cios potworowi o dwóch g owach, g owach ideologów 

Rosji Radzieckiej: Lenina i Trockiego. Potwór symbolizuje naje d c . 

Na grzbiecie potwora siedzi ko ciotrup, który obrazuje zagro enie ze strony 

bolszewizmu. W tle wida  Kolumn  Zygmunta w Warszawie; sugeruje to, e 

wojska radzieckie znalaz y si  na przedpolach stolicy. 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 

 

25

Zadanie  30.  (2 pkt) 
Poni sza tabela przedstawia wska niki produkcji przemys owej w II Rzeczypospolitej  

w latach 1929-1935. Dokonaj analizy danych z tabeli i wykonaj polecenia A i B.  

 

Tabela. Wska niki produkcji przemys owej w latach 1929-1935 (1928 = 100) 
 

Miesi c, rok
Wska nik

ogólny 

Dobra 

wytwórcze

XII 1929 99,7 94,8 

VI 1930 87,5 84,4 

XII 1930 84,9 80,9 

VI 1931 80,8 76,8 

XII 1931 69,7 63,8 

VI 1932 63,0 54,1 

XII 1932 63,5 60,6 

VI 1933 71,8 66,9 

XII 1933 76,6 73,3 

VI 1934 77,2 80,1 

XII 1934 82,8 84,7 

VI 1935 85,4 86,5 

XII 1935 88,4 91,1 
 

Na podstawie: J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2005, s. 272 

 

A. Podaj miesi c i rok, w którym produkcja przemys owa by a najni sza. 

VI 1932 r. 
 

B. Odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, wyja nij przyczyn  spadku produkcji 

przemys owej w Polsce w tym okresie. 

Wielki Kryzys w gospodarce 
 

 

Zadanie  31.  (1 pkt) 
Przeczytaj fragment listu, w którym Ignacy Jan Paderewski 5 grudnia 1939 r. udziela 

odpowiedzi na propozycj  obj cia funkcji przewodnicz cego Rady Narodowej. Wykonaj 

polecenie. 

 

Z ca ym zaufaniem i g bok  wiar , jak  pok adam w Panu, Generale, w zrozumieniu wagi, 

jak  naród przywi zuje do wspó pracy Pana Genera a z Panem Prezydentem 

Rzeczypospolitej, oddaj  siebie do Ich dyspozycji. 
 

ród o: M.M. Drozdowski, Ignacy Jan Paderewski. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1981, s. 240 

 

Podaj nazwisko adresata tego listu.  Sikorski 
 

Nr zadania 29. 30.A. 30.B. 31. 

Maks. liczba pkt 4 1 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie  32.  (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu wspomnie  Karoliny Lanckoro skiej

1
 oraz wiedzy 

poza ród owej wykonaj polecenia A i B. 

 

Fizycznie […] czuli my si  bezbronni w r ku […] General-Gubernatora, który czynami swymi 

potrafi  prze cign  wszystkich, którzy przed nim ten straszny tytu  na ziemiach polskich 

nosili. […] Krad  dzie a sztuki (Leonardo Czartoryskich wisia  u niego) […], a przede 

wszystkim wyg asza  przemówienia, które pozostan  po nim na zawsze. […] Otwieraj c 

wybudowany bezpo rednio przed wybuchem wojny nowy gmach Biblioteki Jagiello skiej, 

stwierdzi , e ta biblioteka jest niemiecka, skoro tylko narody tworz ce histori  maj  prawo 

do bibliotek. 
 

ród o: K. Lanckoro ska, Wspomnienia wojenne, Kraków 2002, s. 85-86 

1 Karolina Lanckoro ska (1898-2002), historyk sztuki, dzia aczka konspiracji (AK), po wojnie przebywa a 

na emigracji. 
 

 

A. Podaj nazwisko General-Gubernatora, o którym mowa w tek cie. 

Frank 
 

B. Podaj tytu  dzie a sztuki, które wskazano w tek cie przez podkre lenie. 

Dama z gronostajem 
 

 

Zadanie  33.  (2 pkt) 
Przeanalizuj tekst dotycz cy powstania warszawskiego i wykonaj polecenie. 

 

Polskie klasy posiadaj ce, obszarnicy i kapitali ci, którzy przez ca y czas wojny 

przygotowywali si  do obj cia w adzy w Polsce dla restauracji re imu przedwrze niowego 

w oparciu o pomoc interwencyjnych wojsk anglo-ameryka skich – odpowiedzieli  

na powstanie PKWN wybuchem nienawi ci klasowej […]. Nie zamierzali oni zrezygnowa   

z w adzy. Postanowili za podszeptem swoich anglo-ameryka skich imperialistycznych 

protektorów za wszelk  cen  nie dopu ci  PKWN do stolicy […]. Wykorzystuj c ofiarny 

patriotyzm ludu warszawskiego […] uknuli plan zbrodniczej dywersji, plan powstania  

w Warszawie. 
 

ród o: Historia Polski 1864-1945. Materia y do nauczania w klasie XI, [w:] A.L. Sowa, Wielka historia Polski, 

t. 10, Kraków 2001, s. 153 

 

Podaj dwa argumenty, które wiadcz  o tym, e powy szy tekst pochodzi z okresu 

stalinowskiego. 

 

W okresie stalinowskim pot piano polityk  rz du RP na emigracji. 

Ocena wydarzenia i j zyk przekazu s  charakterystyczne dla okresu 

stalinowskiego. Na prze omie lat 40. i 50. poprzedniego wieku powszechnie 

okre lano Anglików i Amerykanów mianem imperialistycznych protektorów 

rz du polskiego na emigracji, a decyzj  o wybuchu powstania traktowano 

jako zbrodni . 
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Zadanie  34.  (2 pkt) 
Poni ej zamieszczono fotografi  przedstawiaj c  wiec zorganizowany przez w adze 

PRL. Odpowiedz na pytanie, w którym roku wykonano fotografi . Wybrany rok 

podkre l, a nast pnie, odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, uzasadnij swój wybór. 
 

 

ród o: Mówi  wieki, nr 03/03 (519), s. 26 

 

A. Fotografia zosta a wykonana w roku 

1. 1956. 

2. 1968. 

3. 1970. 

4. 1976. 
 

B. Argumentacja: 

Na transparentach s  has a, które wznoszono w czasie wieców 

organizowanych przez w adze w marcu 1968 roku. Ich tre  i stylistyka 

wyra nie wskazuj  na wydarzenia marcowe, np. nawo ywanie „Studenci 

do nauki”. 

 

Zadanie  35.  (2 pkt) 
W ród wymienionych sze ciu wydarze  wska  to, które chronologicznie jest pierwsze  

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

liczb  1, obok ostatniego liczb  6. 
 

A.  mier  Stalina  

B.  Kryzys kuba ski  

C.  XX Zjazd KPZR  

D.  Utworzenie NRD  

E.  Zako czenie interwencji ameryka skiej w Wietnamie 6 

F.  Proces norymberski 1 
 

Nr zadania 32.A. 32.B. 33. 34.A. 34.B. 35. 

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie  36.  (3 pkt) 
W poni szej tabeli zosta y przedstawione fragmenty tekstów ród owych. Wybierz tytu  

tekstu i wpisz odpowiedni  liczb  do tabeli. 
 

Fragment ród a Tytu  

A. Prosimy Was, katoliccy pasterze narodu niemieckiego, spróbujcie na swój 

sposób obchodzi  wraz z nami nasze chrze cija skie Millennium […].  

W tym ogólnochrze cija skim […] duchu […] udzielamy przebaczenia 

i prosimy o przebaczenie. 

ród o: A.L. Sowa, Wielka historia Polski, t.10, Kraków 2001, s. 187 

2 

B. Robotniczy protest przeciw wygórowanym podwy kom […] poci gn   

za sob  brutalne prze ladowania. W Ursusie i innych miastach bito, 

kopano i masowo aresztowano demonstrantów. […] Stosowanie represji 

z regu y zwi zane by o z amaniem prawa przez organa w adzy. […] 

Niezb dna jest pomoc prawna, finansowa, lekarska. Nie mniej istotna jest 

pe na informacja o prze ladowaniach.  

ród o: A.L. Sowa, Wielka historia Polski, t.10, Kraków 2001, s. 253 

4 

C.  

1. Akceptacja niezale nych od partii i pracodawców Wolnych Zwi zków 

Zawodowych […]. 

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpiecze stwa 

strajkuj cych i osób ich wspomagaj cych. […] 

4. […] zwolni  wszystkich wi niów politycznych. 

ród o: http://www.erazm.art.pl/postulaty.html 

1 

 

1. 21 postulatów Mi dzyzak adowego Komitetu Strajkowego w Gda sku, 

17 sierpnia 1980 r. 

2. Or dzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, 18 listopada 1965 r. 

3.  List 34 intelektualistów w sprawie polityki kulturalnej w adz, 14 marca 1964 r. 

4. Apel wystosowany w zwi zku z ukonstytuowaniem si  Komitetu Obrony 

Robotników,  23 wrze nia 1976 r. 

 

 

 

Zadanie  37.  (1 pkt) 
Poni ej zamieszczono fotografie samochodów produkowanych w Polsce Ludowej. Który 

z nich sta  si  symbolem okresu nazywanego „dekad  Gierka”? 

W wykropkowanym miejscu wpisz liter  odpowiadaj c  w a ciwej fotografii. 

 

   

A. B. C. 
 

ród o: www.polskaprl.rejtravel.pl  oraz  fot. w asne 

 

Samochód b d cy symbolem „dekady Gierka”  jest przedstawiony na fotografii  B 
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Zadanie  38.  (3 pkt) 
Poni sze zdania odnosz  si  do rysunku satyrycznego b d cego komentarzem  

do spotkania Jana Paw a II z Lechem Wa s  w czasie II pielgrzymki papie a do Polski 

w 1983 r. Rozstrzygnij, czy s  to informacje prawdziwe, czy fa szywe. W tabeli,  

w kolejnych rubrykach (A, B, C), dopisz obok podanych informacji: prawda, fa sz. 

 

 

 
 

ród o:  J. aryn, Ko ció  w PRL, Warszawa 2004, s. 163 

 

 

A. Powy szy rysunek ods ania metody dzia ania w adz 

komunistycznych. 
prawda 

B. Spotkanie Jana Paw a II z Lechem Wa s  mia o charakter 

nieoficjalny. 
prawda 

C. Spotkanie to odby o si  przed wprowadzeniem stanu wojennego 

w Polsce. 
fa sz 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 36. 37. 38. 

Maks. liczba pkt 3 1 3 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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BRUDNOPIS 
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