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dysleksja 
 

 

 
 
 
 
 

MHI-R1_1P-072 

 

EGZAMIN MATURALNY 
Z HISTORII 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 180 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 23  strony 

(zadania 1 – 24). Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu 

zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Arkusz zawiera trzy cz ci. Cz  pierwsza arkusza to test, 

cz  druga wymaga analizy materia ów ród owych, a cz  

trzecia napisania krótkiego wypracowania na jeden z podanych 

tematów. 

3. Czynno ci zaplanuj tak, aby mo liwe by o rozwi zanie zada  

z trzech cz ci arkusza w ci gu 180 minut. 

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

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

tuszem/atramentem. 

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

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

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! 

 

 

MAJ 
ROK 2007 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

50 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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CZ  I 
TEST SPRAWDZAJ CY WIADOMO CI I UMIEJ TNO CI USTALONE 

W STANDARDACH WYMAGA  EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII (20 punktów) 
 
 

 

 

 

 

Zadanie  1.  (1 pkt) 
Przedstawionym rze bom przyporz dkuj w a ciwe podpisy. Pod fotografiami wpisz 
liczb  odpowiadaj c  wybranemu podpisowi. 
 
 
 

  

A. 3 B. 2 C. 5 D. 1 
 
 

ród o: Sztuka wiata, t. 1, Warszawa 1989, s. 73,  

Ibidem, t.2, s. 92, 234, 321 

 

 

1. Rze ba, która zdobi a wi tyni  grobow  nale c  do piramidy Mykerinosa  
2. Statua przedstawiaj ca arystokrat  rzymskiego  
3. Jedna z rze b z grobu cesarza Szy-huang-ti  
4. Pos g przedstawiaj cy asyryjskiego w adc  z Niniwy  
5. Pos g Ateny Partenos – dzie o Fidiasza  
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Zadanie  2.  (2 pkt) 
Przeczytaj fragment ywotów s awnych m ów Plutarcha i wykonaj polecenia A i B. 
 

Likurg nie odda  ch opców najemnym wychowawcom i nie wolno by o nikomu chowa  syna, 

jak mu si  podoba o […]. Ca e wychowanie mia o na celu karno , wytrwa o  w trudach 

i waleczno . Z post pem wieku zaostrzano metod  hartowania, strzy ono do skóry, 

przyuczano chodzi  boso […]. Wieczerza by a sk pa, aby walka z niedostatkiem zmusza a ich 

do odwagi i przemy lno ci […]. Uczono ch opców wys awia  si  w sposób ci ty a dowcipny 

i przy swej zwi z o ci pobudzaj cy do my lenia.  
 

ród o: G. Chomicki, S. Sprawski, Staro ytno . Teksty ród owe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole 

redniej, Kraków 1999, s. 93-94 

 

 

A. Podaj nazw  polis greckiej, w której stosowano metody wychowawcze przedstawione 
w tek cie. 

Sparta 
 
B. Odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, oce  przydatno  opisanych metod 

wychowawczych do realizacji celów polityki wewn trznej tej polis. 

W Sparcie obawiano si  buntu helotów – ludno ci podbitej. Wychowanie 

Spartan s u y o przygotowaniu odwa nych, zdyscyplinowanych, wzorowych, 

sprawnych o nierzy do walki z wrogiem wewn trznym. 

 

 

Zadanie  3.  (1 pkt) 
Uporz dkuj chronologicznie poni sze wydarzenia, zaczynaj c od najwcze niejszego.  
We wskazanym miejscu wpisz w odpowiedniej kolejno ci liczby. Najwcze niejsze 
wydarzenie oznacz 1, za  kolejne: 2, 3, 4, 5. 
 

Wydarzenia Odpowiedzi 

A. Synod w Clermont 3 

B. Sobór w Trydencie 5 

C. Powstanie Pa stwa Ko cielnego w Italii 1 

D. Schizma wschodnia 2 

E. Sobór w Konstancji 4 

 

 

 

 

 

 

Nr zadania 1. 2.A. 2.B. 3. 
Maks. liczba pkt 1 1 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie  4.  (1 pkt) 
Przeanalizuj tre  mapy i zaproponuj dla niej tytu . 
Uwaga: tytu  powinien zawiera  okre lenie tematu i czasu. 
(Przyk ad: Podzia  ziem polskich w wyniku postanowie  kongresu wiede skiego w 1815 roku) 

 

 
 

Na podstawie: E. Olczak, Historia. Zeszyt do wicze  na mapach konturowych. Liceum, Warszawa 2001, s. 19 

 

Tytu  mapy:  Podzia  monarchii Karola Wielkiego mi dzy jego wnuków na mocy 

postanowie  traktatu w Verdun w 843 r. 

 

 

Zadanie  5.  (1 pkt) 
W tabeli podano znaczenie trzech poj . Uzupe nij tabel , wpisuj c poj cia 
w odpowiednie rubryki. 
 

Znaczenie przyj te przez historiografi  Poj cie 

A. Okre lona liczba lat, w których nowi osadnicy, 

na podstawie dokumentu lokacyjnego, byli zwolnieni 

od czynszu. 
wolnizna 

B. Sta  na czele miasta lokowanego na prawie niemieckim, 

przewodniczy  awie miejskiej, jego funkcja by a 

dziedziczna. 
wójt 

C. W miastach redniowiecznych s up, przy którym 

wystawiano na widok publiczny skaza ców 

i wymierzano im kar . 
pr gierz 
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Zadanie  6.  (1 pkt) 
Na podstawie tablicy genealogicznej Piastów mazowieckich i odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, wykonaj polecenie. 
 

 

 

 

  

W
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 1 

4.

 1 

5.

 1 

6.

 

 

 

na podstawie: H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985, tab. 3 
 

Podaj imiona i przydomki Piastów mazowieckich, którzy o enili si  z wnuczkami w adcy litewskiego Giedymina (Gedymina).  

Janusz I Starszy i Siemowit IV M odszy 
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Zadanie  7.  (2 pkt) 
Przeanalizuj zamieszczone poni ej ród o statystyczne i wykonaj polecenia A i B. 
 

Wykres. Wzrost dochodów skarbowych wybranych pa stw Europy w XVIII w. 
 

 
 

ród o: J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa - ód  2000, s. 95 

 

 

 

A. Porównaj wzrost dochodów skarbowych w Polsce ze wzrostem dochodów 
skarbowych w pa stwach s siaduj cych z ni  w XVIII wieku.  

W pa stwach s siaduj cych z Polsk , w Prusach, Austrii i Rosji, wzrost 

dochodów skarbowych by  znacznie wi kszy ni  w Polsce. 

 

 

B. Odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, wyci gnij wniosek dotycz cy uwarunkowa  
zmian w dochodach skarbowych w Polsce i w pa stwach s siaduj cych z ni   
w XVIII wieku. 

W Prusach, Austrii i Rosji kluczowe znaczenie dla zmian w dochodach 

skarbowych mia y reformy przeprowadzone w duchu absolutyzmu 

o wieconego (zwi kszenie podatków, udoskonalenie systemu fiskalnego). 

W Polsce dopiero w drugiej po owie XVIII wieku zapad y pierwsze decyzje 

zmierzaj ce do poprawy dochodów skarbowych. 
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Zadanie  8.  (1 pkt) 
Poni ej zaprezentowano rysunki wn trz z ró nych epok. Wybierz rysunek, który 
przedstawia wn trze klasycystyczne i wpisz odpowiedni  liter  w wykropkowanym 
miejscu. 
 

 
A. B. 
  
  

  
C. D. 

 
ród o: W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996, s. 321, 330, 372, 381 

 
 
Wn trze klasycystyczne przedstawiono na rysunku  C  

 

 

 

 

 
Nr zadania 7.A. 7.B. 8. 
Maks. liczba pkt 1 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie  9.  (1 pkt) 
Przeczytaj fragment wiersza ukrai skiego poety Tarasa Szewczenki Na mogi  

Chmielnickiego i wykonaj polecenie. 

Taras Szewczenko (1814-1861), poeta ukrai ski. 
 
Stoi we wsi Subotowie   Pokój duszy Twej Bohdanie! 

Na górze wysokiej    Przez Twych dz t sknot  

Hen sarkofag Ukrainy   Zatraci e  nieszcz liwy  

Szeroki, g boki.    Macierz nam – sierot ... 

 

Tam, to Bohdan ni  w swej cerkwi Na to  odda  im Zenobi
1 

Modlitewnym szlakiem   Ten Twój naród hardy 

O podziale wspólnej doli   By dzi  nad nim Katarzyny 

Moskala z Kozakiem.   mia y moc bastardy
2
! […] 

 

ród o: T. Szewczenko, Na mogi  Chmielnickiego, [w:] J. Krawczyk, O Polsce i Polakach, Warszawa 2004, 

s. 128 
 

1 Zenobi – drugie imi  Bohdana Chmielnickiego 
2 bastard – potomek ze zwi zku pozama e skiego 

 

Podaj nazw  uk adu politycznego, o którym mowa w tym wierszu. 

ugoda w Perejas awiu 
 

 

Zadanie  10.  (1 pkt) 
Przeczytaj fragment pami tnika z XIX wieku i odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, 
wykonaj polecenie. 
 
Dochodzili my do pos gu Sobieskiego, który wed ug planu mia  by  punktem zbornym  

dla oddzia u belwederskiego […]. Droga nasza sz a mi dzy Belwederem a Ogrodem 

Botanicznym. adnej przeszkody na niej, tylko co kilkadziesi t kroków […] budka […] i przy 

niej weteran moskiewski. Widok tych weteranów natchn  jednego z nas zapyta  […], 

czy wielki ksi  jest w domu. „Jest” – odpowiedzia  weteran. Na to zapytuj cy: „b dzie mia  

go ci”. 
 

ród o: J. Adamski, L. Chmiel, A. Syta, Czasy, ludzie, wydarzenia, Warszawa 1986, cz. 2, s. 93-94 

 

Podaj dok adn  dat  (dzie , miesi c, rok) wydarze  opisanych w zacytowanym 
fragmencie pami tnika i napisz, jakie zadanie mia  wykona  oddzia  belwederski. 
 
Data:  29 XI 1830 r. 
 

Zadaniem oddzia u belwederskiego by o:  dokonanie zamachu na ycie wielkiego 

ksi cia Konstantego 
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Zadanie  11.  (2 pkt) 
Przeczytaj tekst i odwo uj c si  do wiedzy poza ródlowej, wykonaj polecenia A i B. 
 

Powstanie wymuszone […] decyzj  poboru do wojska ca ej patriotycznej m odzie y, nie mia o 

adnych realnych szans powodzenia. By o nieuchronn  tragedi  kraju, w którym w adza 

zosta a oddana […] w r ce cz owieka w ogóle nie rozumiej cego mechanizmu kszta towania 

si  opinii publicznej, szukaj cego nade wszystko formu y zdolnej utrzyma  kraj w orbicie 

Rosji. […] W polemikach historycznych nazwano go kiedy  „polskim Quislingiem”. By a 

to ocena przesadnie pozytywna, albowiem Quisling tak czy owak ratowa  substancj  swego 

kraju w czasie tocz cej si  wojny. On natomiast oddawa  ca y kraj – i wszystkie jego warstwy 

spo eczne, […] na pastw  przemocy rosyjskiej. 
 

ród o: J. ojek, Kalendarz historyczny. Polemiczna historia Polski, Warszawa 1994, s. 337 

 

 

A. Podaj nazwisko postaci, któr  nazwano w tek cie „polskim Quislingiem”. 

Wielopolski 
 

 

B. Podaj termin u ywany do okre lenia postawy, jak  zaj  Vidkun Quisling wobec 
wroga swojego kraju. 

kolaboracja 
 

 

 

Zadanie  12.  (1 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane informacje s  prawdziwe, czy fa szywe. W tabeli,  
w odpowiednich rubrykach, dopisz obok podanej informacji: prawda, fa sz. 
 

A. Interwencjonizm – to polityka aktywnego oddzia ywania pa stwa  

na przebieg procesów gospodarczych w celu zmniejszenia bezrobocia 

oraz pobudzenia popytu i produkcji. 
prawda 

B. New Deal (Nowy ad) – to program reformy gospodarki Stanów 

Zjednoczonych realizowany przez prezydenta Roosevelta, w ramach 

którego zorganizowano wielkie roboty publiczne, wzmocniono 

kontrol  w adz nad finansami i bankowo ci . 

prawda 

C. NEP (Nowa Ekonomiczna Polityka) – to polityka spo eczno-

gospodarcza w adz radzieckich b d ca kontynuacj  komunizmu 

wojennego, polegaj ca na wprowadzeniu elementów wolnego rynku  

przy jednoczesnej kolektywizacji rolnictwa. 

fa sz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 9. 10. 11.A. 11.B. 12. 
Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie  13.  (3 pkt) 
Poni ej zamieszczono rysunek satyryczny z 1944 r. 
Wyja nij jego tre , pami taj c o identyfikacji g ównych postaci rysunku. 
Wyci gnij wniosek dotycz cy celów propagandowych, jakie chciano osi gn  
zamieszczaj c ten rysunek w niemieckim czasopi mie. 
 

 
 

ród o: Kladderadatsch, 9 kwietnia 1944 r., s. 5 [w:] E.C. Król, Polska i Polacy w propagandzie narodowego 

socjalizmu w Niemczech 1919-1945, Warszawa 2006, s. 835  

  

Karykatura przedstawia Wielk  Trójk : Roosevelta, Churchilla i Stalina. 

Przywódca ZSRR kieruje koalicj  antyhitlerowsk , któr  autor rysunku 

przedstawi  jako teatr marionetek. Cz onkowie koalicji to lalki w teatrze  

poruszane przez Stalina. To on podporz dkowa  sobie wszystkie pozosta e 

pa stwa cz onkowskie i realizuje w asne cele polityczne. Autor rysunku o miesza 

czo owe postaci koalicji: Churchilla oraz Roosevelta, by odwróci  uwag  

Niemców od niekorzystnego dla Rzeszy rozwoju sytuacji na frontach wojny. 
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Zadanie  14.  (1 pkt) 
W tabeli wpisz nazwiska prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej, 
którzy sprawowali ten urz d w czasie, kiedy mia y miejsce podane wydarzenia. 
 

Wydarzenia 
Prezydenci Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Pó nocnej 

A. Wojna secesyjna Lincoln 

B. Zako czenie I wojny wiatowej Wilson 

C. Atak atomowy na Hiroszim  i Nagasaki Truman 

 

 

Zadanie  15.  (1 pkt) 
Poni ej zamieszczono fragment pracy historyka Jerzego Eislera. Przeanalizuj ten tekst 
i odwo uj c si  do wiedzy poza ród owej, wykonaj polecenie. 
 

[…] na Plac Defilad przyby y nieprzebrane t umy na spotkanie z nowym kierownictwem […]. 

piewano „Sto lat” i hymn narodowy […]. Dla wielu Pa dziernik by  pocz tkiem przemian 

[…]. W tej gor cej atmosferze przypomniano sobie o przebywaj cym w Koma czy Prymasie, 

na wielu wiecach upominaj c si  o jego uwolnienie. Niekiedy czynili to, zreszt  w sposób 

zabawny, cz onkowie partii. Zdarza o si , e w zapami taniu pada o pytanie: „A gdzie jest 

towarzysz Prymas?” 
 

ród o: J. Eisler, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992, s. 71 

 

 

Podaj imi  i nazwisko Prymasa, o którym mowa w tek cie oraz dat  roczn  opisywanych 
wydarze . 
 

Imi  i nazwisko Prymasa:  Stefan Wyszy ski 
 

Data roczna: 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 13. 14. 15. 
Maks. liczba pkt 3 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Temat: Ziemie dawnych Prusów od X do XX wieku. 
 

CZ  II 
ZADANIA ZWI ZANE Z ANALIZ  RÓDE  WIEDZY HISTORYCZNEJ 

(10 punktów) 

Zapoznaj si  z materia ami ród owymi ( ród a A – H). Nast pnie odpowiedz na pytania 

zamieszczone w Arkuszu odpowiedzi (zadania 16 – 23). 

ród o A 
.  Okulicz-Kozaryn, ycie codzienne Prusów i Ja wi gów w wiekach rednich,  

Warszawa 1983, s. 40, 219-221 

ucja Okulicz-Kozaryn – wspó czesna badaczka dziejów Ba tów. 
 

A-1 

Poniewa  ka dy Prus by  obowi zany sam wyposa y  si  w bro , rzadko zdarza o si ,  

by jego uzbrojenie by o pe ne. […] bro  jako w asno  prywatna wojownika by a sk adana 

razem z nim na stosie pogrzebowym i nie mog o by  mowy, by syn dziedziczy  cenny miecz 

po ojcu. […] pospolit  broni  prusk  by y topory elazne […] Prusom nie by y obce proce  

do miotania kamieni. […] Najbardziej specyficzn  dla Prusów broni  by y pa ki drewniane. 

[…] Je d cy pruscy […] cz sto […] dosiadali koni na oklep. […] 
 

A-2 

Na pocz tku XIII wieku dzia alno  misyjna biskupa Chrystiana
1
 skoncentrowana  

w po udniowej cz ci terytorium pomeza skiego, doprowadzi a mieszka ców do przyj cia 

chrze cija stwa na d ugo przed przybyciem w te strony Krzy aków. Wzbudzi o to oczywi cie 

gniew Pomeza czyków z pó nocy, którzy […] podnie li bro  przeciwko nawróconym 

ziomkom. 

 

ród o B  
Mapa. Plemiona pruskie w XIII wieku. 
[w:] . Okulicz-Kozaryn, op.cit, s. 39 
 

 

                                                 
1 Chrystian – cysters, biskup Prus w latach 1216-1245; papie  powierzy  mu prowadzenie krucjat w Prusach; 

sk oni  do przyj cia chrze cija stwa dwóch pruskich naczelników plemiennych. 
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ród o C 
Fragment tzw. uk adu kiszporskiego zawartego za po rednictwem legata papieskiego 
mi dzy nawróconymi na chrze cija stwo Prusami i Krzy akami w r. 1249. 
[w:] Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 12, Warszawa 1959, s. 28 
 

Wszystkim, którzy dokument ten ogl daj , pozdrowienia od Jakuba, […] kapelana 

papieskiego i jego legata na Polsk , Prusy i Pomorze. Wiadomo wszystkim, e powsta a 

niezgoda wielka mi dzy nowo ochrzczonymi Prusami a mistrzem i bra mi zakonu 

niemieckiego w Prusach, z tego powodu, e, jak twierdz  nowo ochrzczeni, poprzednicy 

obecnie stoj cego na czele Ko cio a papie a Innocentego IV [….] obiecali im, e […] 

zachowaj  swoje wolno ci i nikomu innemu, jak tylko […] Ko cio owi rzymskiemu,  

podlega  nie b d . Tymczasem za  wspomniani wy ej bracia przeciwko tym postanowieniom 

wyst puj c, uciskaj  neofitów ci kim brzemieniem powinno ci na równi z s siednimi 

poganami. 

 
ród o D 

Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, 
Toru  2005, s. 21 

Piotr z Dusburga (XIII/XIV w.) – kapelan wielkiego mistrza zakonu krzy ackiego, autor kroniki dziejów 
zakonu krzy ackiego. 
 

[…] kiedy […] ksi  Konrad sprawowa  w adz  na Mazowszu […], y  pewien biskup 

z Prus imieniem Chrystian […], który wielokrotnie sia  ziarno s owa Bo ego pomi dzy 

Prusami, zach caj c ich, aby porzuciwszy ba wochwalstwo czcili prawdziwego Boga. […] 

Lecz poniewa  ziarno to pad o na ziemi  niedobr , owocu adnego nie wyda o. 

 

ród o E 
Mapa. Wynik wojny trzynastoletniej (1454-1466). 
Na podstawie: E. Kruk, Warmia i Mazury, Wroc aw 2004 , s. 28 
 

 
 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom rozszerzony 

 

14

ród o F 
Biografie dzia aczy na rzecz polsko ci Pomorza, Warmii i Mazur. 
Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 2004, s. 250, 363, 530 
 
Mrongowiusz, Krzysztof Celestyn […] (1764-1855) […] pastor Ko cio a ewangelickiego, 

pierwszy badacz j zyka i folkloru Kaszubów […]. Uczy  j zyka polskiego i greki w szkole 

katedralnej w Królewcu […]. Autor podr czników do nauki j zyka polskiego, s owników, 

kaza  i pie ni religijnych. 

Gizewiusz, Herman Marcin Gustaw (1810-1848), pochodzi  z pol. rodziny Gi yckich, która 

uleg a zniemczeniu; odby  studia teologiczne […] w Królewcu; od 1835 polski kaznodzieja 

parafii ewangelickiej w Ostródzie; obro ca […] szko y polskiej; wspó autor memoria u 

domagaj cego si  uznania j zyka polskiego na Mazurach; wspó za o yciel pisma „Przyjaciel 

Ludu ecki”. 

K trzy ski, Wojciech (1838-1918) historyk, bibliotekarz, etnograf, publicysta, dyrektor 

Zak adu Narodowego im. Ossoli skich we Lwowie. […] Pochodzi  ze zniemczonej rodziny 

von Winkler, lecz po doj ciu do pe noletno ci opowiedzia  si  za polsko ci  i wróci   

do dawnego nazwiska. Bra  udzia  w powstaniu styczniowym. […] Jako etnograf interesowa  

si  szczególnie Mazurami. W 1946 r. na jego cze  miasto Rastenburg przemianowano  

na K trzyn. 

 

ród o G 
Tabela z pisma prezesa rejencji g bi skiej do naczelnego prezesa prowincji Wschodnie 
Prusy w sprawie nadzoru nad polsk  ludno ci  w jego rejencji z 1890 roku. 
Na podstawie: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 41, Warszawa 1960, s. 29-30 
 

Tabela. Liczebno  ludno ci polskiej we wschodniej cz ci Mazur w 1890 r. 
 

 
 

 
 

Liczba 

Nr Powiat mieszka ców
w tym 

Polaków 
w tym  

katolików 

l. W bork [W gorzewo]   35 951 3 347 72 

2. Go dap  45 002 675 495 

3. Lec [Gi ycko]  41 793 18 932 502 

4. E k  54 804 33 737 876 

5. Olecko  40 401 17 711 404 

6. dzbork [Mr gowo]  48 758 28 547 3 169 

7. Pisz  48 747 36 256 244 

 suma 315 456 139 205 5 762 
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ród o H 
Rysunek satyryczny zamieszczony w niemieckim czasopi mie „Kladderadatsch” 
w 1874 roku. 

ród o: http//www.payer.de/.../karikaturen13.htm 
 

 

 
 

„Nowinka mechaniczna do kaza  ko cielnych”1 
 
1 Wyja nienie niemieckiego napisu umieszczonego na rysunku 
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ARKUSZ ODPOWIEDZI 
 

 

na podstawie róde  A i B 
Zadanie  16.  (1 pkt) 
Wymie  trzy czynniki, które u atwia y podbój ziem pruskich. 
 
1) ró nice w uzbrojeniu wojowników pruskich i rycerzy zakonnych 

2) walki wewn trzne mi dzy poganami i tymi cz onkami plemion, którzy przyj li 

chrze cija stwo 

3) brak organizacji pa stwowej u Prusów 
 

 

na podstawie róde  A-2 oraz C 
Zadanie  17.  (2 pkt) 
Oce , czy akcja misyjna prowadzona przez biskupa Chrystiana przynosi a pozytywne 
rezultaty. Swoj  odpowied  uzasadnij. 

Tak, biskup Chrystian sk oni  do przyj cia chrze cija stwa cz  mieszka ców 

Pomezanii. Wspomina o tym tak e uk ad kiszporski. 

 
 
na podstawie ród a C 
Zadanie  18.  (2 pkt) 
Wyja nij, czy chrystianizacja Prusów by a najwa niejszym celem realizowanym  
przez zakon krzy acki. Swoj  odpowied  uzasadnij. 

Uwa am, e nie. G ównym celem Krzy aków by a ekspansja i budowa pa stwa, 

a nie akcja misyjna. W równym stopniu obci ali powinno ciami 

w Prusach chrze cijan i pogan. 

 
 
na podstawie ród a D 
Zadanie  19.  (1 pkt) 
Napisz, jak Piotr z Dusburga ocenia  skuteczno  metod chrystianizacji Prusów 
stosowanych przed przybyciem Krzy aków i wymie  czynnik, który móg  mie  wp yw 
na opini  kronikarza. 

Wed ug Piotra z Dusburga, dzia alno  misyjna przed przybyciem Krzy aków 

by a nieskuteczna. Deprecjonowa  osi gni cia innych. By  kronikarzem 

krzy ackimi, aby uzasadni  cel dzia ania zakonu krzy ackiego, podkre la  

nieefektywno  stara  biskupa Chrystiana. 
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na podstawie ród a E oraz wiedzy poza ród owej 
Zadanie  20.  (1 pkt) 
Sformu uj dwa wnioski dotycz ce rezultatu wojny trzynastoletniej dla pa stwa 
polskiego. 
 

Wniosek dotycz cy zmian terytorialnych: 

Po wojnie trzynastoletniej do Polski powróci o Pomorze Gda skie z ziemi  

che mi sk  i Warmi . 

 
Wniosek dotycz cy stosunku prawnego mi dzy Polsk  a pa stwem zakonnym: 

W wyniku wojny trzynastoletniej pa stwo zakonne sta o si  lennikiem Polski. 
 
 

na podstawie ród a F i G 
Zadanie  21.  (1 pkt) 
Wyja nij, w jaki sposób w XX w. zosta a upami tniona dzia alno  K. C. Mrongowiusza, 
G. Gizewiusza i W. K trzy skiego. 

Trzem miejscowo ciom nadano nazwy utworzone od nazwisk dzia aczy na rzecz 

polsko ci. S  to miasta K trzyn, Gi ycko i Mr gowo. 

 
 

na podstawie ród a G 
Zadanie  22.  (1 pkt) 
Sformu uj wniosek wynikaj cy z porównania liczby Polaków we wschodniej cz ci 
Mazur z liczb  katolików na tym obszarze. 

W ród Polaków, którzy w 1890 roku zamieszkiwali wschodni  cz  Mazur, by o 

niewielu katolików. 

 
 

na podstawie ród a H 
Zadanie  23.  (1 pkt) 
Rysunek ten jest satyrycznym komentarzem do metod stosowanych w Cesarstwie 
Niemieckim w ramach polityki realizowanej w latach 1871-1878. Podaj termin 
okre laj cy t  polityk . 

Kulturkampf 
 
 
 
 
 

Nr zadania 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Maks. liczba pkt 1 2 2 1 1 1 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt         
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CZ  III 
ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI (20 punktów) 

 
 

Zadanie  24.  (20 pkt) 
Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania. 
 

Temat I 
 

Scharakteryzuj przyczyny i skutki traktatu krakowskiego z 1525 r. dla Rzeczypospolitej 
w XVI - XVIII w.  

Temat II 
 

Scharakteryzuj problem Prus Wschodnich w stosunkach polsko-niemieckich  
w XX wieku. 
 

 

Wybieram temat:  I 

Ramy chronologiczne mojej pracy wyznaczaj  dwa wydarzenia – pocz tek 

ostatniej wojny z zakonem krzy ackim i trzeci rozbiór Polski. Terytorialny zasi g 

rozwa a  dotyczy obszaru Prus Ksi cych, Brandenburgii 

i Rzeczypospolitej Obojga Narodów od XVI do XVIII w. 

 Pawe  Jasienica w „Polsce Jagiellonów” nazywa traktat krakowski 

„kl sk ” i przytacza wiersz napisany przez Stanis awa Hozjusza po podpisaniu 

uk adu w 1525 r. W utworze tym Zygmunt Stary zosta  okre lony mianem 

„monarchy szalonego”, który mog c „sko czy  ze zwyci onym” (Albrechtem 

Hohenzollernem) okaza  mu ask . 

 Jak dosz o do podpisania traktatu krakowskiego? 

W latach 1519–1521 toczy a si  ostatnia wojna polsko-krzy acka 

wywo ana odmow  z o enia ho du królowi polskiemu przez wielkiego mistrza 

Albrechta Hohenzollerna i daniami zwrotu wszystkich ziem nale cych przed 

1466 r. do zakonu krzy ackiego. Król Zygmunt Stary uprzedzi  atak przeciwnika 

i rozpocz  wojn , do której Krzy acy nie byli przygotowani.  

Ze wzgl du na tocz c  si  walk  z reformacj  cesarz i papie  nie mogli udzieli  

Krzy akom pomocy. W 1521 r. zosta  zawarty rozejm, a traktat pokojowy 

podpisano dopiero w 1525 r. Nale y zastanowi  si , co sk oni o Polsk  do 

podpisania tego uk adu. Pawe  Jasienica zwraca uwag  na stanowisko 

mo now adztwa polskiego, które by o przeciwne kontynuacji wojny wymagaj cej 

u ycia pospolitego ruszenia. Powo ana pod bro  szlachta mog a wysun  

dania polityczne i zaprotestowa  przeciw amaniu prawa zabraniaj cego 

skupiania ró nych godno ci w jednym r ku. Na decyzj  Zygmunta Starego 

wp ywa o tak e pokrewie stwo z Albrechtem Hohenzollernem, który by  

siostrze cem króla. Traktat krakowski podpisano po zwyci stwie cesarza 

 
Nr zadania 24.

Maks. liczba pkt 20 Wype nia 
egzaminator!

Uzyskana liczba pkt  
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Karola V pod Pawi . Na wie  o tym wydarzeniu Zygmunt Stary postanowi  

poprze  Hohenzollernów, aby z ich pomoc  os abi  Habsburgów. Tak wi c na 

decyzj  o podpisaniu traktatu krakowskiego mia y wp yw dora ne interesy 

polityczne mo now adztwa, koligacje rodzinne Jagiellonów i rozwój sytuacji 

mi dzynarodowej.  

Zakon krzy acki w Prusach w wyniku postanowie  traktatu zosta  

ze wiecczony, zakonnicy przeszli na luteranizm. Prusy, ju  nie Krzy ackie 

a Ksi ce, zosta y uznane za lenno Polski. Potomkowie Albrechta mieli prawa 

dziedziczne do Prus; do sukcesji dopuszczono tak e jego braci. Traktat nak ada  

na Albrechta liczne obowi zki (np. s u by wojskowej na wezwanie króla Polski) 

i ogranicza  jego w adz  (np. poprzez prawo apelacji od wyroków s dów 

pruskich do trybuna u, który mia  ostatecznie rozstrzyga  spory mi dzy ksi ciem 

a jego poddanymi). Ksi  nie móg  samodzielnie prowadzi  polityki 

zagranicznej i bi  monety, która by a symbolem suwerenno ci, a tak e 

decydowa  o wprowadzeniu nowych ce . Sekularyzacja pa stwa krzy ackiego 

odbiera a papiestwu i cesarstwu pretekst do roszcze  w sprawie zwierzchnictwa 

nad tymi terenami. Albrecht nie móg  ju  liczy  na poparcie swoich dawnych 

sojuszników. Przesta o istnie  wrogie Polsce pa stwo zakonne. 

W wiadomo ci historycznej Polaków traktat krakowski z 1525 r. 

nierozerwalnie czy si  z ho dem z o onym przez Albrechta Hohenzollerna 

Zygmuntowi Staremu na Rynku G ównym w Krakowie. Wydarzenie to sta o si  

tematem obrazu namalowanego przez Jana Matejk  pod koniec XIX wieku. 

Obraz pokazuje ludno  zgromadzon  na rynku, która rado nie wyra a swoj  

aprobat  wobec zako czonego konfliktu z Krzy akami, wiwatuje na cze  króla 

i ksi cia. Pogodn  atmosfer  zak óca posta  b azna królewskiego – Sta czyka, 

który nie podziela rado ci zebranych, nie cieszy si  z rezultatu wojny. Malarz, 

ukazuj c zachowanie tej postaci, zasugerowa  widzom bardziej krytyczny 

stosunek do wydarze  1525 r. Pogr ony w my lach Sta czyk wydaje si  

przewidywa  przysz o  – pó niejsze dzieje Prus Ksi cych. 

Jakie konsekwencje przyniós  Polsce traktat krakowski? 

Rozwa ania na temat konsekwencji traktatu krakowskiego nale y 

rozpocz  od stwierdzenia, e przez ca y XVI wiek istnia y szanse na integracj  

Prus Ksi cych z Koron . Analizuj c rozwój stosunków mi dzy Prusami 

Ksi cymi a Polsk , nale y zwróci  uwag  na wzajemne kulturowe 

i gospodarcze oddzia ywania tych obszarów. Prusy Ksi ce odegra y bardzo 

wa n  rol  w rozwoju polskiej reformacji, a obszar ten z kolei by  pod 

przemo nym wp ywem polskiego odrodzenia. Albrecht Hohenzollern by  

mecenasem kultury. czy a go przyja  z Andrzejem Fryczem Modrzewskim. 

W Królewcu cz sto przebywali Miko aj Rej i Jan Kochanowski. W oficynach 

wydawniczych w Królewcu drukowano pisma reformacyjne w j zyku polskim. 

Ukaza o si  tu pierwsze polskie wydanie Nowego Testamentu. Znaczna cz  

szlachty pruskiej opowiada a si  za integracj  Prus Ksi cych z Polsk , widz c 

w niej szans  na zrównanie w prawach ze szlacht  polsk  i korzy ci 
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ekonomiczne zwi zane ze ci lejszymi kontaktami handlowymi z pa stwem 

Jagiellonów. Niestety, tych szans nie wykorzystano. 

Zygmunt August zapocz tkowa  decyzje, które zmienia y postanowienia 

traktatu b d  agodzi y warunki postawione Hohenzollernom w 1525 r. 

Obawiaj c si  dzia a  ksi t Rzeszy przeciwko jego planom wobec Inflant, 

dopu ci  lini  elektorsk  Hohenzollernów do lenna. Po mierci Albrechta 

Hohenzollerna w adz  w Prusach Ksi cych obj  jego syn Albrecht Fryderyk. 

Z o y  on ho d lenny Stefanowi Batoremu, ale nie przeszkodzi o mu  

to w popieraniu buntu Gda ska przeciw królowi. Wobec zbli aj cej si  wojny 

z Rosj , d c do za egnania tego konfliktu i zapewnienia sobie rodków 

finansowych potrzebnych na prowadzenie dzia a  zbrojnych, Stefan Batory 

pozwoli , aby stryjeczny brat ksi cia pruskiego – margrabia brandenburski obj  

kuratel  nad umys owo chorym Albrechtem Fryderykiem. Z kolei Zygmunt III 

Waza w 1611 r. podj  decyzj , w wyniku której ówczesny elektor brandenburski 

i jego sukcesorzy zostali uznani za nast pców ob kanego ksi cia. Takie 

rozwi zanie mo e t umaczy  (nie usprawiedliwia ) zaanga owanie Zygmunta III 

Wazy w wojny z Rosj  i Szwecj . Dziedziczna w adza Brandenburczyków 

w Prusach Ksi cych zosta a w ten sposób oficjalnie i ostatecznie 

zatwierdzona. 

W czasie potopu szwedzkiego król Szwecji Karol Gustaw zaoferowa  

ksi ciu pruskiemu Wielkopolsk  w zamian za pomoc militarn . W 1656 r. zosta  

podpisany traktat w Radnot pomi dzy Szwecj , Brandenburgi , Siedmiogrodem 

i Kozakami przewiduj cy rozbiór Rzeczypospolitej. Aby rozbi  ten sojusz, 

w 1657 r. Polska zaoferowa a elektorowi brandenburskiemu podpisanie uk adu, 

w którym zrzek aby si  zwierzchnictwa nad Prusami Ksi cymi. Warunki 

zosta y przyj te i na mocy traktatów welawsko-bydgoskich elektorzy 

brandenburscy stali si  suwerennymi w adcami w Prusach Ksi cych. O tym, 

e nadal wielu mieszka ców Prus Ksi cych nie porzuca o nadziei 

na przekre lenie postanowie  tego traktatu wiadczy postawa pu kownika 

Chrystiana Kalksteina, który zap aci  yciem za wierno  idei ci lejszego 

zwi zania Prus z Polsk . Plany odzyskania Prus Ksi cych snu  Jan III 

Sobieski. Ziemie te mia y sta  si  dziedziczn  w asno ci  rodziny Sobieskich. 

Niesprzyjaj ca sytuacja mi dzynarodowa i kolejna wojna z Turcj  przekre li y 

te plany. Przytoczone powy ej fakty pokazuj , e decyzje polskich w adców 

dotycz ce Prus Ksi cych by y uwarunkowane sytuacj  mi dzynarodow  oraz 

uk adem si  politycznych w Rzeczypospolitej. 

W 1701 r. w adca Brandenburgii koronowa  si  na króla Prus. W ten 

sposób dosz o do po czenia panowania w Prusach Ksi cych i Brandenburgii. 

Powsta o nowe pa stwo, Królestwo Pruskie, które pod rz dami Fryderyka II 

zwanego Wielkim, sprawuj cego w adz  w duchu absolutyzmu o wieconego, 

sta o si  jednym z g ównych mocarstw Europy. Prowadz ce polityk  ekspansji 

Królestwo Prus nale a o do inicjatorów rozbiorów Polski. W 1772 r. do Prus 

przy czono Prusy Królewskie (bez Gda ska i Torunia) i po o on  nad Noteci  
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cz  Wielkopolski. W wyniku II rozbioru Prusy zabra y Polsce reszt  ziem 

w Wielkopolsce oraz Gda sk, Toru  i ziemi  p ock . W 1795 r. do Prus 

w czono cz  Mazowsza z Warszaw , Podlasie i obszar rozci gaj cy si  a  po 

Niemen. Rozbiory by y ko cem Rzeczypospolitej szlacheckiej. Sta czyk 

na obrazie Jana Matejki oczyma wyobra ni dostrzega  ten tragiczny fina . 

Na temat przyczyn upadku Polski wypowiada o si  wielu historyków.  

Ich pogl dy kszta towane by y przez osobiste do wiadczenia i aktualn  sytuacj  

polityczn . yj cy w drugiej po owie XIX wieku Micha  Bobrzy ski, 

reprezentant historycznej szko y krakowskiej, uwa a , e s abo  wewn trzna 

Polski, która doprowadzi a do upadku pa stwa, przejawi a si  ju  przy 

podpisywaniu traktatu krakowskiego. Pod wp ywem prac Micha a 

Bobrzy skiego Jan Matejko kszta towa  swoje spojrzenie na wydarzenia 1525 r. 

Obaj – historyk i malarz – wp yn li na ugruntowanie w ród znacznej cz ci 

polskiego spo ecze stwa negatywnego stosunku do traktatu krakowskiego. 

W obronie twórców traktatu wyst pi  Zygmunt Wojciechowski. Uwa a , e nie 

mo na ocenia  wydarze  wcze niejszych poprzez wydarzenia, które mia y 

miejsce ponad dwa wieki pó niej. Na nasze postrzeganie roku 1525 nie powinna 

wp ywa  wiedza o losach Prus Ksi cych w pó niejszych stuleciach. 

Przychylam si  do opinii Zygmunta Wojciechowskiego i uwa am, 

e w ówczesnej sytuacji politycznej zawarcie traktatu krakowskiego by o 

korzystne dla Polski, gdy  stwarza o mo liwo ci prawne do zespolenia dawnych 

ziem krzy ackich z Polsk . Twórcy traktatu nie mog  ponosi  odpowiedzialno ci 

za b dy polityki polskiej w kolejnych stuleciach. Henryk Samsonowicz 

podkre li , e traktat krakowski by  pierwszym w Europie uk adem, jaki zosta  

zawarty pomi dzy protestanckim ksi ciem a katolickim monarch  i stanowi  

uznanie prawa „heretyków” do posiadania w asnego pa stwa. Traktat 

krakowski by  rozwi zaniem kompromisowym, a dla wspó czesnych mo e by  

przyk adem poszukiwania metod pokojowego wspó ycia skonfliktowanych 

stron. 
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CZ  III 
ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI (20 punktów) 

 
Zadanie  24.  (20 pkt) 
Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania. 
 

Temat I 
 

Scharakteryzuj przyczyny i skutki traktatu krakowskiego z 1525 r. dla Rzeczypospolitej 
w XVI - XVIII w.  

Temat II 
 

Scharakteryzuj problem Prus Wschodnich w stosunkach polsko-niemieckich  
w XX wieku. 
 

Wybieram temat:  II 

Prusy Wschodnie to nazwa cz ci Królestwa Pruskiego, a nast pnie 

zjednoczonych w XIX wieku Niemiec. Prowincja Prusy Wschodnie powsta a 

z Prus Ksi cych oraz cz ci terytorium Polski (Prus Królewskich  

i Warmii). 

Ze wzgl du na blisko  Morza Ba tyckiego i na drogi handlowe wiod ce  

do portów by  to wa ny obszar, który sta  si  miejscem rywalizacji Polski, 

Niemiec, Litwy i Rosji. Zmiany terytorialne na tym obszarze w XX wieku by y 

wywo ane decyzjami podejmowanymi w wyniku dwóch wielkich wojen – I i II 

wojny wiatowej. 

Prusy Wschodnie by y peryferyjn , s abo rozwini t  gospodarczo  

prowincj  pa stwa niemieckiego. Wraz z rozwojem dróg elaznych tysi ce ludzi 

pod a o na Zachód w poszukiwaniu pracy – do Zag bia Ruhry, do Westfalii. 

W ród nich by o wielu Mazurów z Prus i Warmiaków, najbardziej zaradnych 

i przedsi biorczych, wykazuj cych inicjatyw  w walce o lepsze warunki ycia 

dla siebie i swoich rodzin. Stanowili oni si  robocz  dla pr nie rozwijaj cego 

si  na prze omie XIX i XX w. przemys u niemieckiego. 

Pocz tek I wojny wiatowej wydoby  t  prowincj  z zapomnienia. Sta a si  ona 

teatrem dzia a  wojennych. W sierpniu 1914 r. rozegra a si  mi dzy wojskami 

niemieckimi i rosyjskimi bitwa pod Tannenbergiem (niedaleko Grunwaldu, co 

podkre la a propaganda niemiecka). To zwyci stwo nad Rosjanami mia o 

wymaza  z pami ci Niemców pora k , jak  ponios y w 1410 r. wojska 

krzy ackie pokonane  przez Polaków i Litwinów.  W ród tych, którzy oddali pod 

Tannenbergiem ycie za cesarza i cara, by o wielu Polaków zmobilizowanych do 

armii zaborczych. I wojna wiatowa zako czy a si  kl sk  Niemiec 

i jednoczesnym odrodzeniem pa stwa polskiego. Najwa niejsz  kwesti  dla 

Polski sta a si  sprawa ustalenia granic. Ostateczne decyzje konferencji 

pokojowej wprowadzono do traktatu podpisanego w Wersalu 28 VI 1919 r. 
 

Nr zadania 25.
Maks. liczba pkt 20 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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Na Warmii i Mazurach oraz Powi lu plebiscyty mia y rozstrzygn , jak  

przynale no  pa stwow  wybierze mieszkaj ca tam ludno . Wyniki 

plebiscytów z 11 lipca 1920 r. by y niekorzystne dla Polski. Do istotnych 

przyczyn przegranej mo na zaliczy  fatalny termin (w lipcu 1920 r. podchodzi y 

pod Warszaw  wojska radzieckie), pozostawienie na terenie plebiscytowym 

dotychczasowej administracji, s ab  organizacj  ruchu polskiego, nik e 

zainteresowanie Polski sytuacj  na tym obszarze. W dniu g osowania nap yn o  

z Niemiec wiele osób, które na terenach plebiscytowych urodzi y si , ale od lat 

tu nie mieszka y. Na kartkach do g osowania wydrukowano napisy „Prusy 

Wschodnie” i „Polska”. Ludzie mieli do wyboru kraj ojczysty i nieznane 

pa stwo – Polsk . Bardzo siln  agitacj  za przynale no ci  tego obszaru  

do Niemiec prowadzi o duchowie stwo ewangelickie. Dzia acze mazurscy 

prosili o wsparcie premiera Witosa, który mia  stwierdzi , e z powodu kilku 

Polaków nie b dzie prowadzi  wojny z Niemcami. 

Republika Weimarska z jej chaosem politycznym, inflacj , bied , 

tysi cami bezrobotnych postrzegana by a krytycznie w rozmaitych kr gach 

spo ecznych. Polacy domagali si , niestety bezskutecznie, od w adz Republiki 

Weimarskiej realizacji przyrzecze , którymi szafowano w okresie 

przedplebiscytowym. W latach Wielkiego Kryzysu dla mieszka ców Prus 

Wschodnich atrakcyjne by y has a nazistowskie, szczególnie dla bezrobotnych 

i biedoty, ale tak e dla mieszkaj cej tu arystokracji niemieckiej, która obawia a 

si  efektów radykalizacji pogl dów spo ecznych. 

W po owie lat 30. XX wieku ukaza a si  w Polsce ksi ka Melchiora 

Wa kowicza „Na tropach Sm tka”, która po raz pierwszy zwróci a uwag  

spo ecze stwa polskiego na Mazury. Autor podawa  w niej liczne przyk ady 

szykanowania Polaków przez w adze niemieckie na terenie Prus Wschodnich, 

a tak e wskazywa  na polskie lady na tym obszarze. Ksi ka ta, ciesz ca si  

du  popularno ci  w ród czytelników, zach ca a do odwiedzenia Warmii 

i Mazur, budzi a emocjonaln  potrzeb  lepszego poznania tych ziem i ich 

mieszka ców. Niektórzy z nich (np. Micha  Kajka) byli wytrwa ymi piewcami 

uroków mazurskiego krajobrazu i polsko ci tego obszaru. Do wypraw 

na Mazury (czyli za granic !) zach ca  tak e chwilowo cieplejszy klimat 

stosunków politycznych mi dzy Warszaw  a Berlinem. W 1934 r. zosta a 

podpisana polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy w stosunkach 

wzajemnych. Hitler w ten sposób, nie rezygnuj c z mo liwo ci rewizji granicy 

wschodniej w przysz o ci, wychodzi  z izolacji politycznej w Europie. Stosunki 

polsko-niemieckie ju  wkrótce uleg y zmianie. W ko cu 1938 r. zosta y 

sformu owane dania niemieckie wobec Polski. Niemcy chcia y przy czy  

Wolne Miasto Gda sk i przeprowadzi  eksterytorialn  autostrad  do Prus 

Wschodnich. W zamian za zgod  Polski oferowa y przed u enie deklaracji 

o niestosowaniu przemocy. Na dania niemieckie Polska da a odpowied  

odmown . 
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Od pierwszych dni wrze nia 1939 r. aresztowania obj y dzia aczy 

najmocniej zaanga owanych w ruch polski – nauczycieli, instruktorów 

harcerskich, dziennikarzy. Wielu z nich trafi o do obozów koncentracyjnych 

(np. do Sztutowa zlokalizowanego w pobli u Gda ska). M czy ni wbrew 

w asnej woli byli wcielani do Werhmachtu. Ofensywa zimowa Armii Czerwonej 

wkraczaj cej w styczniu 1945 r. na teren wrogiego pa stwa dostarczy a 

o nierzom okazji, by da  upust nienawi ci i powetowa  zbrodnie hitlerowskie. 

Jak zawsze, tak e i w tym przypadku najbardziej ucierpia a ludno  cywilna. 

Ofiarami mordów pada a zarówno  ludno  niemiecka, jak i Polacy mieszkaj cy 

na tych terenach. 

Ju  na konferencji w Ja cie w lutym 1945 r., gdy dyskutowano spraw  

terytorium Polski i przesuni cia jej granic na zachód, w centrum uwagi stan  

forsowany przez stron  radzieck  postulat odzyskania przez pa stwo polskie 

ziem po Odr  i Nys . Ostateczne rozstrzygni cia zapad y po wojnie,  

w Poczdamie w sierpniu 1945 r. Od tego momentu wiadomo by o, e w obr bie 

pa stwa polskiego znajdzie si  cz  Prus Wschodnich i ówczesny rz d nowej 

Polski przygotowywa  si  do ich obj cia. Chocia  formalnie administracji 

polskiej przekazano w adz  w maju 1945 r., nie oznacza o to polskiej kontroli 

nad ca ym terenem. W adzom sowieckim wolno by o wywozi  mienie z Prus. 

Armia Czerwona wciela a m czyzn do batalionów kierowanych na wschód  

do przymusowej pracy. Dla wielu mieszka ców ziem pruskich – szczególnie 

tych, którzy zd yli ewakuowa  si  przed nadej ciem frontu (nieraz  

w tragicznych okoliczno ciach, o czym pisa  w jednej ze swych powie ci Günter 

Grass) – w proch rozsypa a si  wielowiekowa przesz o . Arystokratyczne rody 

niemieckie mieszka y tu cz sto od kilku stuleci, jak np. Dönhoffowie. Pozosta a 

im pami  o miejscach, które Marion Dönhoff (znana rzeczniczka pojednania 

polsko-niemieckiego) nazwa a w swych wspomnieniach „miejscami, których 

nazwy nikt nie wymienia”. 

Przez dziesi tki lat mówiono tylko o wyzwoleniu Warmii i Mazur. 

Wi kszo  ludno ci, która prze y a 1945 r. nie mieszka ju  na tym terenie. Jedni 

zostali wysiedleni zgodnie z decyzjami mi dzynarodowymi, inni – nara eni 

na akty gwa tów, grabie y i bezprawia gin li lub sami podejmowali decyzj  

o wyje dzie. W 1946 r. rz d wyda  dekret o mieniu poniemieckim 

i opuszczonym, a wkrótce – dekret o zagospodarowaniu Ziem Odzyskanych. 

Nie by o w nich mowy o tych, których nazywano autochtonami. W praktyce 

oznacza o to, e mienie mazurskie to te  mienie poniemieckie. Poza tym  

na obszar Warmii i Mazur po wojnie nap ywa y rzesze szabrowników. Obok 

naturalnych trudno ci, jakie sprawia o usuwanie powojennych zniszcze , bardzo 

silne by y reakcje na wszystko, co obce. Niech  wzbudza y nie tylko krzy ackie 

zamki, ale nawet czerwona dachówka, tak nieod cznie zwi zana 

 z tym krajobrazem. W opinii zwyk ych ludzi pi tno niemiecko ci nosi a ca a 

ludno  autochtoniczna wyrzucona z w asnych domów, ograbiona przez 

szabrowników, skazana na n dz  i g ód. 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom rozszerzony 

 

25

Warmia i Mazury by y po wojnie obszarem wielkiej migracji i wymiany 

ludno ci. Zacz y tu przybywa  grupy przesiedle ców – repatriantów, 

np. z Wo ynia, z Wile szczyzny, którzy mieli przyczyni  si  

do zagospodarowania Ziem Pó nocnych. Repatriantom towarzyszy o poczucie 

niesprawiedliwo ci, wyobcowania, tymczasowo ci, poczucie krzywdy 

i wydziedziczenia. Wielu z nich walczy o po stronie zwyci skiej koalicji 

antyhitlerowskiej, a po wojnie utracili dom i ojczyzn . Takie nastroje 

nie sprzyja y budowaniu atmosfery zaufania i wspó pracy mi dzy ludno ci  

przyby  i autochtonami. Kolejni przybysze trafili na Ziemie Pó nocne, gdy 

w adze zastosowa y w ramach Akcji Wis a zasad  odpowiedzialno ci zbiorowej, 

przesiedlaj c Ukrai ców i emków z ich rodzimych okolic, gdzie dzia a a UPA. 

Nieuregulowanie praw w asno ci do indywidualnych gospodarstw 

obejmowanych przez przesiedle ców stwarza do dzi  istotne problemy. 

G ównym celem polskiej polityki zagranicznej po II wojnie wiatowej by o 

uznanie polskiej granicy pó nocnej i zachodniej przez Niemcy. Polska zawar a 

traktat o granicy z NRD w 1950 r. w Zgorzelcu. Natomiast RFN Ziemie 

Zachodnie i Pó nocne uwa a a za tereny niemieckie znajduj ce si  pod polsk  

administracj . Gdy w RFN kanclerzem zosta  Willy Brandt zmieni  si  kurs 

polityki niemieckiej i w 1970 r. podpisano polsko-niemiecki uk ad 

o podstawach normalizacji we wzajemnych stosunkach, w którym obie strony 

podkre li y, e nie maj  adnych roszcze  terytorialnych wobec siebie. 

Nawi zano tak e stosunki dyplomatyczne mi dzy Warszaw  i Bonn. 

W adze polskie w latach sze dziesi tych i siedemdziesi tych k ad y 

nacisk na integracj  obszaru dawnych Prus Wschodnich z Macierz . S u y a 

temu organizacja wielkich imprez, np. Zlotów Grunwaldzkich czy obchody Roku 

Kopernikowskiego. W swym podstawowym za o eniu mia y one przede 

wszystkim odgrywa  rol  politycznej manifestacji wierno ci m odzie y ideom 

socjalistycznym. Nale y jednak przyzna , e w znacznym stopniu przyczyni y si  

do popularyzacji wiedzy o tym terenie i pozostawi y trwa e efekty gospodarcze, 

np. nowe obiekty turystyczne. 

W 1990 r. do udzia u w konferencji „4+2” przygotowuj cej zasady 

zjednoczenia NRD i RFN zaproszono te  Polsk . Zjednoczone Niemcy 

ostatecznie zagwarantowa y nienaruszalno  granicy z Polsk . Wkrótce Niemcy 

popar y nasze starania o przyst pienie do Unii Europejskiej. 

Obecnie budz  niepokój d enia Niemców mieszkaj cych w Prusach 

Wschodnich przed 1945 r. do odzyskania dawnych posiad o ci lub otrzymania 

odszkodowa  za utracone mienie. Bardzo wa ne jest stanowisko rz du 

niemieckiego w tej sprawie. Nie popiera on tych d e . 

Uwa am, e problem Prus Wschodnich w polityce polsko-niemieckiej 

to cz stka problemu, jaki stwarzaj  w polityce europejskiej obszary 

wieloetniczne, wielokulturowe, które pod wp ywem zewn trznych decyzji 

zmienia y przynale no  pa stwow . Wszelkie jednostronne postrzeganie tych 

problemów jest b dem. Do obiektywnej oceny potrzebna jest dobra wola dwóch 
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stron i pami  o tym, e poczucie krzywdy ma zawsze subiektywny wymiar. 

Mo na przyj , e najlepszy pocz tek temu wzajemnemu  zrozumieniu dany 

zosta  przez biskupów polskich, którzy w 1965 r. w li cie do biskupów 

niemieckich pisali „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Symbolem 

pojednania polsko-niemieckiego jest przekazanie sobie znaku pokoju przez 

Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego podczas mszy odprawionej w 1989 r. 

w Krzy owej. Nad budowaniem niezafa szowanego obrazu przesz o ci 

w podr cznikach szkolnych pracuje wspólna polsko-niemiecka komisja 

z udzia em wielu znanych historyków. Oprócz faktów historycznych, takich jak 

rozpocz cie II wojny wiatowej przez Niemcy w 1939 r., wa ne s  jednostkowe 

do wiadczenia ludzi uwik anych w histori . Zgadzam si  z opini  Marion 

Dönhoff, dawnej mieszkanki Prus Wschodnich, która powiedzia a, e na stosunki 

polsko-niemieckie nie mo na patrze  przez „wsteczne lusterko”. 
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