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ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE 

DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! 

Miejsce 
na naklejk  

 

MHI-R1_1P-082 

 
 

EGZAMIN MATURALNY 
Z HISTORII 

 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Czas pracy 180 minut 
 
Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 27  stron 

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

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej  
dla egzaminatora. 

 
yczymy powodzenia! 

 
 
 
 

MAJ 
ROK 2008 

 
 
 
 

 
 

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 
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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 poni ej dzie om sztuki przyporz dkuj wymienione kr gi cywilizacyjne. 
Wpisz odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach pod ilustracjami. 
 
 

 

A.  2 

 

  

B.  4 C.  3 

ród o: Niezwyk e miejsca. Niezwykle krainy, Warszawa 1999, s. 105, 106, 115 
 
 

1. Cywilizacja rzymska 
2. Cywilizacja minojska 
3. Cywilizacja myke ska 
4. Cywilizacja grecka 
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Zadanie 2. (1 pkt) 
Przeczytaj tekst i na jego podstawie wykonaj polecenie. 
 
Podzia  kompetencji administracyjnych mi dzy princepsem i senatem znalaz  swój wyraz 

w zarz dzaniu prowincjami. Senat przyj  pod swoje kierownictwo prowincje wewn trzne, 

bezpieczne, na ogó  mocno zespolone z Rzymem, zdobyte w III i II w. p.n.e. […] 

W prowincjach senatorskich nie stacjonowa o wojsko [...]. W r ku cesarza znalaz  si  zarz d 

prowincjami niedawno zdobytymi i w czonymi do pa stwa rzymskiego przez Cezara, 

Pompejusza i samego Augusta [...]. 

ród o: M. Jaczynowska, Historia staro ytnego Rzymu, Warszawa 1978, s. 206 
 
Wyja nij, dlaczego przy podziale kompetencji cesarz przej  zarz d prowincji,  
o których mowa we wskazanym fragmencie tekstu. 
 
Cesarz przej  zarz d prowincji zewn trznych, gdy  nie by y one tak bezpieczne, 

jak wewn trzne. Wymaga y sta ej obecno ci finansowanych przez cesarza 

legionów w celu poskramiania buntów miejscowej ludno ci i obrony granic. 
 
 
 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Rozstrzygnij, czy podane zdania s  prawdziwe, czy fa szywe. 
W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C) napisz s owo prawda lub  fa sz. 
 

A. Fenicjanie byli znakomitymi eglarzami, ich kraina le a a 
na brzegu Morza ródziemnego. prawda 

B. Bogactwem Egiptu, pozwalaj cym na realizacj  
wspania ych i trwa ych przedsi wzi  budowlanych by  
kamie . 

prawda 

C. Najstarsza cywilizacja na subkontynencie indyjskim 
powsta a w dorzeczu Gangesu. fa sz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom rozszerzony 
4

Zadanie 4. (2 pkt) 
Przeanalizuj dane z tablicy genealogicznej i wykonaj polecenia A i B. 
 
Tablica genealogiczna Piastów (fragment) 
 

Na podstawie: H. Samsonowicz, Historia Polski do 1795 r., Warszawa 1985, tab. 2 
 
 
A. Uzupe nij tekst, wpisuj c odpowiednie informacje w wykropkowane miejsca. 
 
Starszy Leszek staje si  wi c ksi ciem i w adc  Krakowa, Sandomierza, [...]  m odszy za   

(1) Konrad *
 obejmuje w ca kowite posiadanie Mazowsze i Kujawy, które potomkowie jego 

dzi ki asce Bo ej b d  posiadali na wieki. Potem Leszek […] wzi  za on  rusk  pani  

znakomitego rodu imieniem (2) Grzymis awa **
, z której zrodzi  ksi cia  

(3) Boles awa Wstydliwego ***
 . 

ród o: Kronika Wielkopolska, [w:] By czas nie za mi  i niepami . Wybór kronik redniowiecznych, Warszawa 
1975, s. 100 
 
*     nale y poda  imi  ksi cia 
**   nale y poda  imi  ksi niczki 
*** nale y poda  imi  i przydomek ksi cia 

Kazimierz II Sprawiedliwy († 1194) 
ks. sandomierski, potem krakowski 

& Helena, c. Ro cis awa w. ks. 
kijowskiego 

Leszek Bia y († 1227)  
ks. sandomierski, potem krakowski 

& Grzymis awa, ks. ruska 

Konrad I († 1247)  
ks. mazowiecki, kujawski, 
sieradzki, czycki, potem 

krakowski 

Boles aw V Wstydliwy († 1279) 
ks. krakowski  i sandomierski,  

& Kunegunda (Kinga),  
c. Beli IV kr. W gier 

Boles aw († 1248) 
ks. kujawski  

Kazimierz I († 1267) 
ks. kujawski, 

czycki i sieradzki 

Siemowit I († 1262)  
ks. mazowiecki,  
& Perejas awa,  

c. Daniela ks. halickiego

Leszek Czarny  
(† 1288)  

ks. czycki, sieradzki 
potem  

krakowski, 
sandomierski,  

& Gryfina, wnuczka 
Beli IV kr. W gier 

Siemomys   
(† 1287)  

ks. kujawski 

W adys aw okietek  
(† 1333)  

ks. sieradzki, czycki,  
krakowski, wielkopolski, 

potem król Polski  
& Jadwiga, c. Boles awa 

Pobo nego 

Kazimierz I 
(† 1294)  

ks. sieradzki 
i czycki  

Siemowit 
(† 1306)  

ks. 
dobrzy ski  

Eufemia 
(† 1308)  
& Jerzy  

ks. halicki  
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B. Na podstawie danych z tablicy genealogicznej i wiedzy poza ród owej rozstrzygnij, 

czy zdania zamieszczone w tabeli s  prawdziwe, czy fa szywe.  
W odpowiednich rubrykach napisz s owo prawda lub fa sz. 

 

1. W ród ksi t, którzy zostali uwzgl dnieni w tablicy 
genealogicznej jeden by  synem Boles awa 
Krzywoustego. 

prawda 

2. Tablica zawiera informacje o królu Polski, który jako 
pierwszy spo ród Piastów koronowa  si  w Krakowie. prawda 

3. Zamieszczona tablica zawiera informacje o zwi zkach 
ksi t piastowskich z dynasti  Przemy lidów. fa sz 

 
 
 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Przeczytaj tekst i na jego podstawie wykonaj polecenie. 
 
Od po owy IV w. […] byli osiedleni na terytorium cesarstwa w [obecnej] Belgii i nad dolnym 

Renem, a w V w. walczyli jako sprzymierze cy rzymskich namiestników Galii przeciwko 

Sasom, Wizygotom i Hunom. W roku 486 ich król […] podbi  terytorium mi dzy Loar  

a Somm ,  które by o ostatni  pozosta o ci  niezale nej rzymskiej Galii [...]. 

ród o: Ch. Dawson, Tworzenie si  Europy, Warszawa 2000, s. 104, 105 
 
 
Podaj nazw  ludu germa skiego, który podejmowa  dzia ania opisane w tym tek cie.  
 
 
Frankowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr zadania 4.A. 4.B. 5. 
Maks. liczba pkt 1 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Przeanalizuj tre  mapy i zaproponuj dla niej tytu . 
Uwaga: tytu  powinien zawiera  okre lenie tematu i czasu.  

(Przyk ad: Rozpad imperium tureckiego w okresie od XVII do XX w.) 
 

 
Na podstawie: Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 2004, s. 951 
 
 
Tytu  mapy:  Rozwój terytorialny Wielkiego Ksi stwa Litewskiego od XII do XV 

wieku  
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Zadanie 7. (1 pkt) 
Spo ród zamieszczonych ilustracji wybierz t , która przedstawia mebel rokokowy  
i wpisz odpowiadaj c  jej liter  w wykropkowanym miejscu. 
 

  
A. B. 
  
  

  
C. D. 

ród a:  Sanssouci. Schlösser, Gärten, Kunstwerke, Potsdam 1985, s. 79, 113 
 W. Czapli ski, J. D ugosz, ycie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976, ryc. 41 
 M. Wallis, Secesja, Warszawa 1984, s. 50 
 
 
Mebel rokokowy przedstawia ilustracja  C . 
 
 

Nr zadania 6. 7. 
Maks. liczba pkt 1 1 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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Zadanie 8. (2 pkt) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia A i B. 
 
Wydaje si , e arty ci starali si  powi kszy  widzialny wiat swojej [...] ojczyzny, pomno y  

rzeczywisto  przez tysi ce [...] p ócien, na których utrwalano wybrze a morskie, […] kana y, 

[...] i widoki miast. Bujny rozwój siedemnastowiecznego malarstwa […] nie czy si  [tu] 

z nazwiskiem adnego mo nego protektora. […] Ksi ta Ora scy jakby nie dostrzegali 

rodzimej sztuki – Rembrandta, Vermeera [...] i tylu innych. […] Ko ció , we wszystkich 

innych krajach tradycyjnie mo ny protektor twórców, zamkn  przed nimi podwoje wi ty , 

które wieci y dostojn , surow  kalwi sk  nago ci . 

ród o: Z. Herbert, Martwa natura z w dzid em, Warszawa 2003, s. 23, 24 
 
A. Podaj nazw  pa stwa, którego dotyczy ten tekst. 
 

Zjednoczone Prowincje Niderlandów Pó nocnych 
 
 
B. Na podstawie tekstu uzasadnij swoj  odpowied , podaj c dwa ró ne argumenty. 
 

W tek cie jest mowa o holenderskich malarzach oraz o ksi tach ora skich, 

którzy panowali w Niderlandach Pó nocnych. 
 
 
 
 

Zadanie 9. (1 pkt) 
Wpisz do tabeli nazwiska g ównodowodz cych wojskami Rzeczypospolitej w bitwach, 
których czas i miejsce zosta y podane w rubrykach obok. 
 

Rok Miejsce bitwy G ównodowodz cy 

1605 Kircholm A.  Jan Karol Chodkiewicz 

1610 K uszyn B.  Stanis aw ó kiewski 
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Zadanie 10. (2 pkt) 
Przeczytaj fragment pracy polskiego historyka Józefa Feldmana i wykonaj  
polecenia A i B. 
 

Wbrew swej woli [ elazny Kanclerz] samym faktem swego dzia ania u wiadomi  

spo ecze stwu polskiemu wiele zjawisk […]. Pog bi  w umys ach polskich poczucie 

niebezpiecze stwa ze strony monarchii Hohenzollernów […]. Raz jeszcze ukaza  zwi zek 

polsko ci z katolicyzmem. Bartka Zwyci zc  przeobrazi  w bohaterskiego Drzyma . 

Wykrzesa  z u pionych dusz p omie  patriotyzmu […]. 

By , jak ów demon Goethego, cz stk  si y, która – pragn c z ego – w ostatecznych wynikach 

swych poczyna  stwarza dobro. 

ród o: J. Feldman, (...) a Polska, Warszawa 1980, s. 557 - 558 
 
A. Zidentyfikuj posta , o której mowa w tek cie. Podaj nazwisko. 
 

Otto Bismarck 
 
B. Sformu uj tez , któr  w tym fragmencie pracy stawia Józef Feldman. 

 
Dzia ania Bismarcka wywo a y efekt odwrotny do zamierzonego – pobudzi y 

Polaków do obrony wiary katolickiej i ziemi ojczystej. 
 
 
 
Zadanie 11. (1 pkt) 
Przeanalizuj dane statystyczne zamieszczone w tabeli i wykonaj polecenie. 
 

Tabela. Liczba mieszka ców wybranych miast w latach 1800-1910. 

Miasto 1800 1850 1910 

Liverpool 82 000 397 000 756 000 

Birmingham 71 000 242 000 842 000 

Manchester 77 000 336 000 719 000 

Essen 4 000 9 000 443 000 

Kolonia 7 000 44 000 206 000 

Düsseldorf 10 000 29 000 410 000 

ród o: J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2003, s. 163 
 
Podaj termin u ywany dla okre lenia przemian w gospodarce, które mia y najwi kszy 
wp yw na zmian  liczby mieszka ców wszystkich miast wymienionych w tabeli. 
 

rewolucja przemys owa 

 

Nr zadania 8.A. 8.B. 9. 10. 11. 
Maks. liczba pkt 1 1 1 2 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 12. (4 pkt) 
Poni ej przedstawiono rysunek satyryczny odnosz cy si  do deklaracji  
polsko-niemieckiej z 1934 roku. Interpretuj c jego graficzne elementy oraz podpis, 
wyt umacz, w jaki sposób rysunek informuje nas o tre ci deklaracji i reakcji na ni  
jednego z pa stw europejskich. 
 

Przezwyci one uprzedzenia 
 

 
 

„Widzisz Marinko (Marysiu), im nie przeszkadza nawet pianie koguta!”* 

 

* tekst przet umaczony z j zyka niemieckiego 

ród o: „Kladderadatsch”, 28 lipca 1935 r., [w:] E. C. Król, Polska i Polacy w propagandzie narodowego 

socjalizmu w Niemczech 1919-1945, Warszawa 2006, s. 722 
 

Tre  deklaracji dotyczy a niestosowania przemocy we wzajemnych stosunkach 

mi dzy Polsk  i Niemcami. Zosta o to symbolicznie przedstawione na rysunku, 

gdzie pies i kot jedz  z jednego talerza. Przygl da si  temu z zadowoleniem 

Polka; trzyma w r ku dzbanek, na którym umieszczono god o Polski. 

Towarzysz cy jej Niemiec podkre la, e zwierz tom nie przeszkadza nawet 

pianie koguta, co jest odniesieniem do nieprzychylnych reakcji Francji 

na podpisanie deklaracji. 
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Zadanie 13. (1 pkt) 
Przeanalizuj poni szy wykres i wykonaj polecenie. 
 

Wykres. Dzia ania U-Bootów w latach 1940-1945 
 

 

Krzywa A-A (      ) obrazuje redni zatopiony tona  na dzia aj cego U-Boota w tysi cach 
BRT (ton rejestrowych – miara wyporno ci jednostek p ywaj cych). 
Krzywa B- B (        ) obrazuje liczb  U-Bootów dzia aj cych w danym okresie. 

ród o: B. Ireland, Bitwa o Atlantyk. Walka z niemieckimi okr tami podwodnymi, Pozna  2006, s. 337 
 
Odczytaj z wykresu, w jakim okresie (kwartale) efektywno  dzia a * niemieckich 
okr tów podwodnych by a najwi ksza. 
Okres (kwarta ) ten to: od (miesi c, rok)  X  1940 r.  do (miesi c, rok)  I  1941 r. 
 
* efektywno  dzia a  okr tów podwodnych by a tym wi ksza im wi kszy tona  jednostek przeciwnika zatopi a 
mniejsza liczba U-bootów. 

 

 

 

 

 

Nr zadania 12. 13. 
Maks. liczba pkt 4 1 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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Zadanie 14. (1 pkt) 
Podaj imi  i nazwisko I sekretarza KC PZPR sprawuj cego t  funkcj  w okresie, 
w którym realizowano inwestycje gospodarcze wymienione we fragmencie Dzienników 
Stefana Kisielewskiego1. 
 
1 Stefan Kisielewski (1911-1991) - publicysta, pisarz, pose  na sejm. 
 
[...] wy azi ze skóry, eby zrobi  z Warszawy „drugie Katowice”. […] Oni to robi  niezwykle 

szybko, za Gomu ki ani si  o czym  podobnym nie ni o. Ko o nas te  praca wre, […] zarys 

Trasy azienkowskiej […] ju  wyra ny. Jutro te  oddaj  do u ytku podziemne przej cie 

pod Krakowskim Przedmie ciem […]. A do tego ogromne roboty przy budowie Dworca 

Centralnego, […] hotel szwedzki si  wyka cza […]. Robi wszystko, eby przekona  i zjedna  

ludzi. 

ród o: S. Kisielewski, Dzienniki, Warszawa 1997, s. 758 
 
 

Imi  i nazwisko I sekretarza KC PZPR  Edward Gierek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr zadania 14. 
Maks. liczba pkt 1 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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Temat: Polska i W gry w polityce europejskiej od redniowiecza  
do XX wieku 

Motto 
Po o enie Europy jest tego rodzaju, i  niepodobie stwem jest na przysz o , by jaki  naród 

móg  w odosobnieniu od innych kroczy  po drodze post pu, je li nie chce sam siebie narazi  

na zgub  i przez to zaszkodzi  sprawie ogólnej. 

A. Mickiewicz, Nasz program, 1849 r. 
[w:] Polska my l demokratyczna w ci gu wieków. Antologia, Warszawa 1987, s. 123 

 

 

CZ  II 
ZADANIA ZWI ZANE Z ANALIZ  RÓDE  WIEDZY HISTORYCZNEJ 

(10 punktów) 

 

Zapoznaj si  z materia ami ród owymi ( ród a A – I). Nast pnie odpowiedz na pytania 
zamieszczone w Arkuszu odpowiedzi (zadania 15 – 23). 

 
 

 
ród o A 

Gall Anonim, Kronika polska, Wroc aw 2003, s. 40-42 
 
A skoro on sam [Kazimierz Odnowiciel] dorós  i obj  rz dy, niegodziwcy [...] powstali 
przeciw niemu i zmusili go do udania si  na W gry. W owym za  czasie rz dzi  W grami 
wi ty Stefan […]. Z Czechami, najzawzi tszymi nieprzyjació mi Polaków, utrzymywa  

przyja  i pokój, tote  jak d ugo y , ze wzgl du na nich nie pu ci  [Kazimierza] na wolno . 
Gdy za  zszed  z tego wiata, tron w gierski obj  Piotr Wenecjanin […]. Piotr ów, proszony 
równie  przez Czechów, by Kazimierza nie puszcza , je eli chce zachowa  z nimi przyja  
odziedziczon  po przodkach, […] ma o wagi przywi zuj c do ich przyja ni lub nieprzyja ni, 
da  Kazimierzowi sto koni i tylu  rycerzy, którzy za nim poszli, i z honorami wypu ci  go.  
 

ród o B 
Gall Anonim, Kronika polska, Wroc aw 2003, s. 52-54 
 
On to [Boles aw Szczodry] równie  w asnymi si ami wygna  z W gier króla Salomona, 
a na stolicy osadzi  W adys awa […]. Jak za  dosz o do wyp dzenia króla Boles awa z Polski, 
d ugo by oby o tym mówi  […]. My za  ani nie usprawiedliwiamy biskupa-zdrajcy, 
ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodzi  swych praw – lecz pozostawmy 
te sprawy, a opowiedzmy, jak przyj to go na W grzech. […] Cho  bowiem jako zbieg 
przybywa   do cudzego królestwa i cho  zbiega nie s ucha  nawet aden ch op, W adys aw, 
jako m  pokorny, pospieszy  wyj  naprzeciw Boles awa i oczekiwa  zbli aj cego si  
z daleka, zsiad szy […] z konia. A tymczasem Boles aw nie mia  wzgl dów dla pokory 
uprzejmego króla, lecz uniós  si  […]  pych , mówi c: „ […] Nie godzi si , bym mu ja, jako 
równemu, cze  okazywa , lecz siedz c na koniu oddam mu poca unek jak jednemu 
z ksi t”. 
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ród o C 
Tablica genealogiczna dynastii Arpadów (fragment) 
Na podstawie:  W. Felczak,  Historia W gier, Wroc aw 1983, s. 383; S ownik w adców Europy 

redniowiecznej, Pozna  2002; J. E. Morby, Dynastie wiata, Kraków 1994, s. 264 
 

 
Uwaga: w tablicy genealogicznej nie wymieniono antykrólów; podano lata panowania jedynie w adców W gier 
oraz uwzgl dniono tylko niektóre zwi zki ma e skie. 

Árpád  

Zsolt 

Taksony 

Gejza  970-997 Mihály 

Stefan I w. 997-1038 
& Gizela, s. 

ks. bawarskiego Henryka 
pó niej ces. Henryka II 

Maria 
& Orseolo, 

do a wenecki 

Emeryk 

Vazul  

Piotr Orseolo 
1038-1046 

László 

Andrzej I 1046-1060 
& Anastazja c. Jaros awa M drego

Béla I 
1060-1063 

w. W adys aw 
1077-1095 
& Adelajda  

c. ks. szwabskiego Rudolfa 
Koloman Uczony  1095-1116 

& Buzilla, c. Rogera I kr. Sycylii, & Eufemia  
c. W odzimierza Monomacha, ks. kijowskiego 

Gejza I 
1074-1077 

Béla II lepy 1131-1141  
& Helena c. Stefana  

ks. serbskiego
Stefan II 1116-1131

Álmos 

Salomon 1063-1074 
& Judyta s. ces. Henryka IV

Béla III 1172-1196 & Agnieszka c. Rajnolda  
z Chatillon, & Ma gorzata c. Ludwika VII kr. Francji

Stefan III 1162-1172 

Gejza II 1141-1162

Konstancja 
& Ottokar czeski 

Andrzej II 
1205-1235

Emeryk  
1196-1204 

Stefan Pogrobowiec Béla IV 1235-1270

Andrzej III 1290-1301 
& Fennena c. Siemomys a 

ks. kujawskiego,  
& Agnieszka  

c. Albrechta I Habsburga

Stefan V 1270-1272 Jolenta 
& Boles aw Pobo ny 

ks. wielkopolski 

El bieta 
& Henryk bawarski

Kinga 
& Boles aw V Wstydliwy 

ks. krakowski  
i sandomierski 

W adys aw IV  
1272-1290 & Izabella c. Karola I 

kr. Neapolu i Sycylii 

Maria (babka Karola Roberta) 
& Karol Andegawe ski 

Koloman & Salomea, c. Leszka Bia ego 
ks. krakowskiego i sandomierskiego 

El bieta 
& Mieszko III Stary

ks. wielkopolski 
i krakowski 

s. – siostra 
c. – córka 
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ród o D 
J. Falkowski, Wspomnienia z lat 1848-1849 
[w:] M. Zgórniak, Za Wasz  i nasz  wolno , Warszawa 1987, s. 70 
 
Juliusz Falkowski (1815-1892), uczestnik powstania listopadowego i walk w Galicji, na W grzech oraz 
w Badenii w latach 1848-1849. 
 
We Lwowie, [...] panowa a [...] zupe na swoboda […]. W adza skoncentrowana by a 
w Radzie Narodowej, wolnymi g osami wybranej. […] M oda emigracja, nap ywaj ca ci gle 
z Królestwa, […] chodzi a po mie cie […] s dz c, e […] tworzy  si  b d  legiony polskie. 
[…] Wierzy em w Kossutha, widzia em w nim cz owieka jedynego, […] który zapewne 
podziela  szczerze opini  sejmu w gierskiego wyra on  solennie na posiedzeniu 12 kwietnia, 
„ e sprawa polska jest spraw  w giersk ”, ale Rada Narodowa galicyjska nie mog a by a 
adnych z nim uk adów zawi zywa  bez nara enia miasta na bombardowanie, a ca ej Galicji 

na niebezpiecze stwo […]. Najw a ciwiej by o […], eby m oda emigracja wyprawi a 
deputacj  od siebie [...], ofiaruj c W grom swoje us ugi [...]. Odpowiedzialno  za taki krok 
nie mog a spa  ani na Galicj , ani na Rad  Narodow , ale wy cznie na m od  emigracj . 
 
 

ród o E 
J. Wysocki, Pami tnik 
[w:] Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 33, Warszawa 1958, s. 39 
 
Józef Wysocki (1809-1873), genera , uczestnik powstania listopadowego i dowódca legionu polskiego 
na W grzech. 
 
W a nie przed kilku dniami genera  Dembi ski obj  by  naczeln  komend  nad Górnymi 
W grami i sta  ze swoim korpusem nad granic  Galicji; mo na wi c by o spodziewa  si , 
e kiedy si  zdarzy stosowna pora, pierwszy wkroczy do kraju. Wszystko to rodzi o w nas 

najpi kniejsze nadzieje. […] Kossuth o wiadczy  mi, […] e on jest temu przeciwny na teraz, 
bo chocia  to wkroczenie pr dzej czy pó niej nast pi  musi [...], to przecie  wkroczenie 
genera a Dembi skiego w tym czasie i z tak s abym wojskiem by oby zarówno szkodliwym 
dla W gier, jak i dla Polaków. 
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ród o F 
Mapa. Powstanie na W grzech X 1848-VIII 1849 
[w:] J. Tazbir, Atlas historyczny 1815-1939, Warszawa 2000, s. 9 
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ród o G 
Dar kobiet z wyzwolonego Kolozsvaru dla genera a Józefa Bema w 1849 r. 
Srebrny wieniec przechowywany w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 
[w:] J. Chudzikowska, Genera  Bem, Warszawa 1990 , il. 50 

 
 

ród o H 
Sándor Petöfi, wiersz po wi cony genera owi Józefowi Bemowi 
[w:] J. Chudzikowska, Genera  Bem, Warszawa 1990, s. 422-423 
 

Sándor Petöfi (1823-1849), najwybitniejszy przedstawiciel w gierskiej poezji romantycznej, bra  udzia  
w powstaniu, zgin  jako adiutant gen. J. Bema. 
 
Pod Dev  i Vizakn 1 

Dni cztery bito z dzia , 
Bój toczy  si  za arty 
I trupów urós  zwa . [...] 
 
Ze szcz ciem Bóg pospo u 
Opu ci  wtedy nas, 
Bem tylko jeden zosta , 
Opiekun w straszny czas. 
 

O, Bemie, dzielny wodzu, 
O, generale mój! 
Twej duszy wielko  czuj , 
Gdy idziesz z nami w bój. [...] 
 
I gdyby kto z miertelnych 
Móg  czczony by  jak Bóg, 
Ty by by  nim z pewno ci , 
Do twoich pad bym nóg! 

1 miejsca bitew na W grzech 
 
 

ród o I 
J. Pi sudski, O powstaniu 1863 r., Londyn 1963, s. 189-190 
 

Studiuj c […] powstanie styczniowe, zainteresowa em si  zagadnieniem dostawy broni 
do Polski. […] Przekona em si , e atwo  transportu broni na ca ej granicy galicyjskiej 
zale a a stale i przewa nie od jednej rzeczy – mianowicie, jakie wojska sta y na granicy 
ze strony austriackiej. We wszystkich wspomnieniach, […] znajdziecie fakty wykorzystania 
tych odcinków, na których sta y w gierskie pu ki, gdy  tam o nierz […] otwiera  bram  
granic […], pracy polskiej przeszkód nie stawia , a wprost przeciwnie – u atwia  j . […] 
Jeszcze podczas niedawnej wojny spotyka em W grów, którzy stawali na baczno , gdy 
wspominali imi  Bema lub Dembi skiego.  
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ARKUSZ ODPOWIEDZI 
 
 
 
na podstawie ród a A 
Zadanie 15. (1 pkt) 
Sformu uj wniosek dotycz cy wp ywu relacji politycznych mi dzy w adcami 
w gierskimi i czeskimi na decyzje w adców W gier zwi zane z Kazimierzem 
Odnowicielem. 
 
Decyzje w adców w gierskich zale a y od ich stosunku do Czech. Ch  

utrzymania dobrych relacji z w adcami czeskimi wyklucza a wspieranie planów 

Kazimierza Odnowiciela. 
 
 
 
 
 
na podstawie ród a B 
Zadanie 16. (1 pkt) 
Wyja nij, dlaczego Boles aw Szczodry, opuszczaj c Polsk  w 1079 r., wybra  W gry 
na miejsce schronienia. 
 
Boles aw Szczodry oczekiwa , e w adca W gier, W adys aw, udzieli mu 

pomocy, gdy  to dzi ki Boles awowi uzyska  tron w gierski. 
 
 
 
 
 
na podstawie ród a B 
Zadanie 17. (1 pkt) 
Napisz, jak kronikarz ocenia  zachowanie Boles awa Szczodrego wobec w adcy W gier 
w 1079 r. Swoj  odpowied  poprzyj odpowiednim cytatem zaczerpni tym ze ród a. 
 
Kronikarz negatywnie ocenia  post powanie Boles awa Szczodrego.  

wiadcz  o tym s owa: „Boles aw nie mia  wzgl dów dla pokory uprzejmego 

króla, lecz uniós  si  pych ”. 
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na podstawie ród a C 
Zadanie 18. (1 pkt) 
Wymie  trzy ma e stwa, które zosta y zawarte mi dzy przedstawicielami dynastii 
Arpadów i dynastii Piastów. Informacje zapisz w tabeli w odpowiednich rubrykach. 
 

Ma e stwo 
Przedstawiciel/przedstawicielka 

dynastii Arpadów 
Przedstawiciel/przedstawicielka 

dynastii Piastów 

1. El bieta Mieszko III Stary 

2. Koloman Salomea 

3. Kinga Boles aw V Wstydliwy 

 
 
na podstawie róde  A i C 
Zadanie 19. (1 pkt) 
Okre l pokrewie stwo/powinowactwo cz ce Stefana I i Piotra Wenecjanina.  
 
Piotr Wenecjanin by  dla Stefana I  siostrze cem . 
 
 
 
na podstawie ród a D 
Zadanie 20. (1 pkt) 
Wyja nij, co by o przyczyn  negatywnego stanowiska Rady Narodowej we Lwowie 
wobec zamierze  „m odej emigracji”. 
 
Rada Narodowa we Lwowie obawia a si , e oficjalne popieranie wysy ania 

polskich ochotników na W gry mo e spowodowa  represje wobec mieszka ców 

Galicji ze strony Austriaków. 
 
 
 
na podstawie ród a E 
Zadanie 21. (1 pkt) 
Wyja nij, co by o przyczyn  sporu mi dzy genera em Henrykiem Dembi skim  
a Lajosem Kossuthem. 
 
Przyczyn  sporu by y plany Dembi skiego wyprowadzenia polskich o nierzy 

z terenu W gier do Galicji, czemu Kossuth by  przeciwny, gdy  uwa a , 

e doprowadzi oby to do os abienia powstania w gierskiego. 
 
 
 
 
 

Nr zadania 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 1 1 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt        
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na podstawie ród a F i wiedzy poza ród owej 
Zadanie 22. (2 pkt) 
Podaj nazwisko g ównego dowódcy wojsk, które w 1849 roku wyruszy y z okolic Krosna 
i Sanoka na W gry. Nazwij porozumienie w adców europejskich, w ramach którego 
zosta a podj ta ta interwencja. 
 
A. Nazwisko dowódcy  
 

Paskiewicz 

 
B. Nazwa porozumienia, w ramach którego zosta a podj ta ta interwencja  
 

wi te Przymierze 

 
 
 
na podstawie róde  G, H, I 
Zadanie 23. (1 pkt) 
Rozstrzygnij, czy zdania zamieszczone w tabeli s  prawdziwe, czy fa szywe.  
W odpowiednich rubrykach napisz s owo prawda lub fa sz. 
 

A. Mieszkanki Kolozsvaru podarowa y polskiemu dowódcy 
prezent, który w antycznej tradycji by  symbolem 
zwyci stwa i s awy. 

prawda 

B. Autor wiersza po wi conego genera owi Józefowi 
Bemowi zgin  w czasie Wiosny Ludów. prawda 

C. Autor tekstu krytycznie oceni  postaw  W grów wobec 
powstania styczniowego. fa sz 
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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 
Trudne s siedztwo. Scharakteryzuj wp yw zagro enia tureckiego na polityk  Polski 
i W gier w XVI i XVII wieku. 
 
 
Temat II 
Polska i W gry wobec prze omowych wydarze  w Europie w XX wieku. Scharakteryzuj 
przemiany polityczne w Polsce i na W grzech w latach 1918-1956. 
 
 
Wybieram temat:  I 
 

Ramy chronologiczne rozwa a  dotycz cych problemu zagro enia 

tureckiego w polityce Polski i W gier w XVI i XVII wieku wyznaczaj  walki  

z Port  za panowania W adys awa Jagiello czyka na W grzech i Jana 

Olbrachta w Polsce oraz podpisanie pokoju w Kar owicach przez Turcj  

 z przedstawicielami Ligi wi tej. Istotnym zagadnieniem, nad którym nale y 

zastanowi  si , jest wp yw zagro enia tureckiego na pozycj  Polski i W gier  

w Europie i na wzajemne relacje mi dzy tymi pa stwami. Postaram si  tak e 

odpowiedzie  na pytanie, jakie dzia ania podejmowano w Polsce i na W grzech 

w celu zabezpieczenia si  przed agresj  ze strony Imperium Osma skiego 

i czy by y one skuteczne. ` 

Zagro enie W gier ekspansj  tureck  pojawi o si  ju  pod koniec 

XIV wieku. Wówczas walka z Turkami w Europie by a pojmowana jako obrona 

ca o ci chrze cija stwa przed ekspansj  islamu. W bitwie pod Warn  w 1444 r. 

zgin  król Polski i W gier, W adys aw. Problem zagro enia tureckiego przez 

d ugi czas nie wzbudza  w Polsce wi kszego zainteresowania, gdy  walki by y 

prowadzone na obszarach odleg ych, a uwag  Polaków skupia o inne 

niebezpiecze stwo. Warto przypomnie , e armia su tana Mehmeda II zdoby a 

Konstantynopol (1453 r.) w przededniu wojny trzynastoletniej.  

Podporz dkowanie przez Turków wa nej pod wzgl dem ekonomicznym 

Mo dawii wywo a o jednak bardziej zdecydowane reakcje ze strony polskiej. 

yznymi ziemiami Mo dawii interesowali si  polscy panowie. Jan Olbracht, 

przedsi wzi  wypraw , która zako czy a si  niepowodzeniem. Kl ska w lasach 

bukowi skich zosta a przesadnie wyolbrzymiona, co znalaz o odbicie  

w powiedzeniu „za króla Olbrachta wygin a szlachta”. Warto wspomnie , 
 

 

Nr zadania 22.A. 22.B. 23. 24. 
Maks. liczba pkt 1 1 1 20 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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e aby wyprawa ta dosz a do skutku król musia  nada  polskiej szlachcie 

przywilej piotrkowski, który by  jednym z wa nych elementów prawnych 

kszta tuj cych demokracj  szlacheck . 

Dla Polski i W gier jednym z najwa niejszych czynników wp ywaj cych 

na stanowisko wobec Turcji by y relacje z Habsburgami. W 1515 roku zosta  

zawarty w Wiedniu uk ad, na mocy którego mia o doj  w przysz o ci 

do ma e stw mi dzy wnukami cesarza Maksymiliana I i dzie mi W adys awa 

Jagiello czyka. Król W gier W adys aw Jagiello czyk zmar  w nast pnym roku, 

a dziedzicem tronu zosta  jego ma oletni syn Ludwik. Wykorzystali to magnaci 

w gierscy, rozpoczynaj c walk  o uprzywilejowan  pozycj  w pa stwie. W gry 

pogr y y si  w chaosie, co nie usz o uwagi jednego z najwybitniejszych 

w adców Turcji, su tana Sulejmana II Wspania ego. Rozpocz a si  d ugoletnia 

wojna, której tragicznym ko cem by a bitwa pod Mohaczem w 1526 roku. Nik y 

udzia  rycerstwa polskiego w tej bitwie potwierdza tez , e Polska stara a si  

zachowa  pokojowe stosunki z Turcj . Zygmunt I Stary zaabsorbowany innymi 

problemami (zagro enie ze strony Moskwy, ostatnia wojna z Krzy akami) 

zawar  wieczysty pokój z Sulejmanem II Wspania ym. W XVI wieku poczucie 

wspólnoty chrze cija skiej Europy odchodzi o w przesz o . Wyra nie 

dominowa y ju  partykularne interesy poszczególnych pa stw. Bitwa pod 

Mohaczem sta a si  kresem szans Jagiellonów na zbudowanie dynastycznego 

sojuszu w Europie rodkowej. Otworzy a dwa i pó  wieku  trwaj cy konflikt 

mi dzy Port  Ottoma sk  a Habsburgami. Dla historii W gier by a punktem 

zwrotnym. Pa stwo w gierskie zosta o podzielone na trzy cz ci: zachodni   

i pó nocno-zachodni  zatrzymali Habsburgowie, rodkow  z Bud  w czono 

do Turcji, a wschodnia z Siedmiogrodem zosta a lennem tureckim. 

W gry, rozbite na trzy cz ci, pogr y y si  na ponad pó tora wieku  

w kryzysie ekonomicznym i politycznym. Habsburskie Królestwo W gier sta o 

si  praktycznie cz ci  cesarstwa. Z kolei terytorium, które znalaz o si  

we w adzy Porty pod wp ywem licznych represji uleg o wyludnieniu. Walka  

o przetrwanie nabiera a tu tak e charakteru walki mi dzy dwoma cywilizacjami 

– chrze cija sk  i muzu ma sk . Natomiast w adcy Siedmiogrodu zrezygnowali 

z tytu u królewskiego, poprzestaj c na godno ci ksi cia. Jednym z nich by  

pó niejszy król Polski Stefan Batory. Pawe  Jasienica twierdzi, e Batory 

zabiega  o tron Polski, maj c na wzgl dzie przede wszystkim interesy W gier. 

Dla w adcy Siedmiogrodu zagarni cie w adzy w Rzeczypospolitej przez 

Habsburgów oznacza oby oskrzydlenie przez nich terytorium W gier i kres 

stara  o zjednoczenie i niepodleg o  kraju. Na obszarze W gier szerzy a si  

reformacja, której przeciwnikami byli Habsburgowie. W efekcie tendencje 

niepodleg o ciowe na W grzech znalaz y wsparcie w obozie reformacyjnym. 

Pocz tek XVII wieku przyniós  zadra nienia w stosunkach polsko-

tureckich. Powodowa y je najazdy Tatarów (chanat krymski by  lennem Turcji) 

na Rzeczypospolit . Tatarzy brali ludno  w jasyr, grabili mienie, palili 

zabudowania. Z drugiej strony Turcja mia a pretensje o napady Kozaków na ich  
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posiad o ci i interwencje mo now adców polskich w ksi stwach naddunajskich. 

Do wzrostu napi cia w stosunkach polsko-tureckich przyczyni a si  tak e 

prohabsburska polityka króla Zygmunta III Wazy i jego poparcie udzielone 

cesarzowi w pocz tkowym okresie wojny trzydziestoletniej. Interwencja 

lisowczyków, którzy uratowali Wiede  obl ony przez wojska ksi cia 

siedmiogrodzkiego Gabora Bethlena wzbudzi a oburzenie w Stambule. Z kolei 

podj ta przez hetmana Stanis awa ó kiewskiego wyprawa do Mo dawii 

zako czy a si  kl sk  wojsk polskich pod Cecor . W nast pnym roku zagrozi  

Rzeczypospolitej pot ny najazd wojsk tureckich, który zosta   zatrzymany przez 

hetmana Karola Chodkiewicza pod Chocimiem.  

Kilkana cie lat pó niej król W adys aw IV, wykorzystuj c os abienie 

Turcji, planowa  rozpocz cie wojny, ale zamiarom tym sprzeciwi a si  szlachta. 

Tatarzy, poddani tureccy, sprzymierzyli si  z Chmielnickim. Z chwil  jednak, 

gdy powstanie na Ukrainie popar a Rosja, Turcy, aby nie dopu ci  do jej 

wzmocnienia, zacz li wspiera  Rzeczypospolit . Porta by a tak e wyra nie 

zainteresowana utrzymaniem pa stwa polsko-litewskiego w czasie potopu 

szwedzkiego. St d udzia  kontyngentu tatarskiego w walkach ze Szwedami 

i Brandenburczykami oraz ukaranie ksi cia siedmiogrodzkiego Jerzego 

Rakoczego za jego udzia  w próbie rozbioru Polski. 

W 1672 r. Turcy zaatakowali Rzeczypospolit ; wojska tureckie podesz y 

pod Kamieniec Podolski, którego obro cy skapitulowali. Ten epizod wojen 

z Imperium Osma skim zosta  opisany w trzeciej cz ci trylogii Henryka 

Sienkiewicza pt. „Pan Wo odyjowski”. Nast pstwem kl ski by o zawarcie pokoju 

w Buczaczu, na mocy którego Rzeczpospolita utraci a Podole oraz województwa 

kijowskie i brac awskie, a tak e mia a p aci  coroczny haracz. Upokarzaj ce 

warunki traktatu zmobilizowa y szlacht  do dzia ania ponad podzia ami 

politycznymi. Sejm uchwali  podatki na zaci g wojska i wkrótce Turcy zostali 

rozbici pod Chocimiem przez wojska polskie pod wodz  hetmana Jana 

Sobieskiego, któremu to zwyci stwo utorowa o drog  do tronu. 

Pocz tkowo Jan III Sobieski by  zwolennikiem sojuszu polsko-

francuskiego, który wyklucza  porozumienie z Habsburgami. Sytuacja jednak 

zdecydowanie zmieni a si , gdy wojska tureckie stan y u wrót Wiednia. Jan III 

Sobieski nie chcia  zmarnowa  okazji do zabrania g osu na scenie europejskiej. 

Pragn  powi kszy  autorytet w asny i pa stwa, którym rz dzi . Król Polski 

podejmuj c interwencj , móg  zapobiec wytworzeniu si  w Europie opinii  

o Rzeczypospolitej – biernej i zanarchizowanej, nadaj cej si  jedynie 

na przedmiot polityki innych pa stw. Du e znaczenie dla podj cia decyzji 

o wzi ciu udzia u w odsieczy wiede skiej mia o tak e d enie króla 

do prowadzenia zmaga  z wrogiem poza granicami w asnego kraju i z pomoc  

oddzia ów niemieckich i cesarskich. W 1683 roku zjednoczone si y polsko-

niemiecko-austriackie pokona y dowodzon  przez wezyra Kara Mustaf  armi  

tureck . Wiktoria wiede ska uwa ana jest za jeden z najwi kszych triumfów 

polskiego or a (g ównie husarii) i zyska a w XVII wieku s aw  najwi kszego  
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zwyci stwa chrze cijan nad Turkami. W li cie do papie a król, parafrazuj c 

s ynne powiedzenie Juliusza Cezara, napisa : „przyby em, zobaczy em, a Bóg 

zwyci y ”. Wkrótce zawi zano Lig  wi t , sojusz Rzeczypospolitej, papiestwa, 

cesarstwa i Wenecji, którego celem by o usuni cie Turków z Europy. O sukcesie 

Ligi wi tej zadecydowa o zaj cie wschodniej cz ci W gier przez wojska 

cesarskie, co oznacza o wyzwolenie tego obszaru spod panowania tureckiego. 

Wojn  zako czy  pokój w Kar owicach zawarty w 1699 roku. Na jego mocy 

cesarz sta  si  dziedzicznym w adc  ca ych W gier, a Rzeczpospolita odzyska a 

Podole i cz  Ukrainy.  

Zgadzam si  z opini  Zbigniewa Wójcika, e Kar owice by y 

przypiecz towaniem kl ski Turków pod Wiedniem, a w miejsce trzywiekowego 

prawie problemu europejskiego – jak obroni  si  przed Turcj , powsta  nowy – 

jak j  zlikwidowa  i podzieli  si  upami. Tak zrodzi a si  w polityce 

europejskiej tak zwana kwestia wschodnia, która b dzie stanowi a jedno  

z wa niejszych zagadnie  dziejów powszechnych w nast pnych wiekach. 

Warto zwróci  uwag , e bezpo rednie s siedztwo z Imperium Osma skim 

mia o dla Polski i W gier tak e – poza politycznym – znaczenie gospodarcze  

i kulturalne. Z Turcji i przez Turcj  importowano korzenie, dywany, bro ,  

a eksportowano wyroby rodzime i pochodz ce z Europy Zachodniej. Przenika y 

do obu krajów tak e wp ywy kultury tureckiej. Polski  szlachecki strój m ski 

zawiera  elementy wzorowane na tureckich. W j zyku polskim i w gierskim jest 

wiele s ów pochodzenia tureckiego. Nast pi a wyra na fascynacja szlachty 

kultur  orientaln , która przetrwa a okres wojen polsko-tureckich. Masy 

szlacheckie, ch tnie przyjmuj c zaszczytn  rol  narodu wybranego, 

piel gnowa y podsycany przez Ko ció  mit o Polsce jako „przedmurzu 

chrze cija stwa”. Sta  si  on jednym z elementów kultury sarmackiej. 

W stosunkach Rzeczypospolitej z Port  mo na zauwa y  dwa ró ni ce si  

okresy. W XVI wieku relacje mi dzy pa stwami s  pokojowe, cho  nie by y 

wolne od chwilowych napi . W XVII wieku dochodzi do otwartych star  

zbrojnych. Jedn  z przyczyn by o bezpo rednie zagro enie terytorium Polski 

przez Turków. Istotne znaczenie mia a tak e aktualna sytuacja mi dzynarodowa 

np. wojna trzydziestoletnia. Obrona przed zagro eniem tureckim zbli a a 

Rzeczypospolit  do Habsburgów, oddala a od sojuszu z Francj . 

Skutki ekspansji tureckiej dla W gier okaza y si  tragiczne ju  w pierwszej 

po owie XVI wieku. W grzy, mimo podzia u terytorium, nigdy nie stracili 

poczucia jedno ci narodowej i przez nast pne stulecia wykorzystali wszystkie 

mo liwo ci, by walczy  o wyzwolenie i zjednoczenie. W ród W grów ywa by a 

wci  tradycja jednego pa stwa. D c do jego odrodzenia W grzy nieraz 

stawali przeciw wojskom polskim, jak np. w czasie wojny trzydziestoletniej  

i potopu szwedzkiego. Nale y jednak zaznaczy , e w spo ecze stwie polskim 

powszechna by a sympatia do W grów, których ceniono za waleczno   

i rozumiano ich d enia niepodleg o ciowe. Rzeczpospolita obroni a si  przed  
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ekspansj  tureck  i wysz a ze zmaga  z Port  opromieniona s aw  pogromcy 

Imperium Osma skiego. Pa stwo polskie nie wykorzysta o jednak wiktorii 

wiede skiej dla umocnienia swej pozycji mi dzynarodowej i przezwyci enia 

s abo ci wewn trznej. Pod koniec XVIII wieku Rzeczpospolita podzieli a los, 

jaki spotka  W gry w XVI wieku. 
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Wybieram temat:  II 
 

Wiek XX jest cz sto nazywany stuleciem przemocy. Dosz o w nim 

do dwóch wojen wiatowych, licznych rewolucji, narodzin, rozwoju oraz upadku 

zbrodniczych systemów ideologicznych – faszyzmu i komunizmu. Te wydarzenia 

i procesy nie omin y Polski oraz W gier. 

Pora ki na frontach I wojny wiatowej i pogorszenie sytuacji 

gospodarczej sta y si  w monarchii austro-w gierskiej po ywk  dla ruchów 

niepodleg o ciowych i ród em popularno ci programów radykalnych.  

W pa dzierniku 1918 roku rozpocz  si  rozk ad Austro-W gier. Ju  w tym 

samym miesi cu Polacy przej li kontrol  nad Galicj . Na W grzech, 

na pocz tku listopada, proklamowano Republik  W giersk . Zwyci ska ententa 

traktowa a W gry jako pa stwo pokonane, które musia o uzna  suwerenno  

narodów rz dzonych dot d przez W grów (Rumunów, Chorwatów, S owaków). 

Na W gry wrócili je cy z Rosji, którzy prze yli tam rewolucj . Pod ich wp ywem 

powstawa a W gierska Republika Rad z Bel  Kunem na czele. Rozpocz to 

nacjonalizacj  przemys u i ziemi oraz wprowadzono terror wobec przeciwników 

politycznych. Sytuacja ta zaniepokoi a entent . Zacz a ona wspiera  

kontrrewolucyjn  armi  w giersk  i Rumunów, którzy w ramach interwencji 

wkroczyli do Budapesztu. W gierska Republika Rad upad a, a W gry pozosta y 

„królestwem bez króla” rz dzonym przez regenta Miklosa Horthy’ego. 

Wprowadzi  on na W grzech system rz dów autorytarnych. Ograniczy  rol  

parlamentu, zwalcza  opozycj , nie mia  jednak ambicji totalitarnych. W 1920 

roku ententa podpisa a traktat pokojowy z W grami w Trianon. W gry utraci y 

70% swego terytorium przedwojennego, g ównie na rzecz Czechos owacji 

(S owacja i Ru  Zakarpacka), Królestwa SHS (Wojwodina) i Rumunii 

(Siedmiogród). Poza granicami znalaz o si  ponad 3 miliony rdzennych 

Madziarów. Trauma triano ska okre la a w giersk  wiadomo  narodow  

na nast pne dziesi ciolecia. Rewizja postanowie  traktatu pokojowego z 1920 

roku, d enie do zjednoczenia ziem i narodu znalaz y wyraz w polityce 

zagranicznej kolejnych rz dów w gierskich. 

Sytuacja polityczna na ziemiach polskich po I wojnie wiatowej 

kszta towa a si  w innej atmosferze ni  na W grzech. Polskie aspiracje 

niepodleg o ciowe cieszy y si  otwartym poparciem ententy od 1917 roku.  

W kilku o rodkach powsta y Rady Delegatów Robotniczych i o nierskich, 

ale postawa ogó u spo ecze stwa nie pozwoli a na rozprzestrzenienie si  ich 

w adzy. Rosj  Radzieck  postrzegano w Polsce nie tylko jako wroga 

ideologicznego, lecz równie  jako agresora zagra aj cego odzyskanej z takim 

trudem niepodleg o ci. Przed w adzami Polski sta y bardzo istotne problemy 

walki o kszta t terytorialny pa stwa oraz trudno ci zwi zane ze scaleniem 

obszarów stanowi cych dot d terytoria trzech ró nych pa stw. Wi kszo  

spo ecze stwa polskiego opowiedzia a si  za demokratyczn  form  rz dów.  

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom rozszerzony 
27

Konstytucja z marca 1921 roku zawiera a zasad  podzia u w adzy 

i odpowiedzialno ci rz du przed sejmem, ogranicza a rol  prezydenta. Niestety, 

demokratyczny ustrój okaza  si  s aby, dochodzi o do cz stych zmian rz dów. 

W Polsce i na W grzech demokracja mia a w latach dwudziestych w t e 

podstawy rozwoju. Na W grzech decydowa a o tym obawa przed komunizmem 

oraz silny nacjonalizm i nastroje rewan u za traktat w Trianon; w Polsce – 

g ównie tendencje autorytarne zarówno w rodowisku pi sudczykowskim, 

jak i w ród przywódców najsilniejszej partii politycznej, Narodowej Demokracji. 

Z tych powodów przez ca y okres mi dzywojenny utrzymywa  si  na W grzech 

autorytarny re im Horthy’ego, a w Polsce w 1926 r. dosz o do wojskowego 

zamachu stanu dokonanego przez Józefa Pi sudskiego. Prawne 

usankcjonowanie autorytarnego systemu sprawowania w adzy 

w II Rzeczypospolitej nast pi o po wprowadzeniu  konstytucji kwietniowej. 

Stanowi a ona, e prezydent, a nie naród, jest ród em w adzy pa stwowej 

i ponosi odpowiedzialno  jedynie „przed Bogiem i histori ”. Wydarzenia 

te wpisuj  si  w ogólnoeuropejski kryzys demokracji w okresie 

mi dzywojennym.  

Pod koniec lat trzydziestych ca a Europa rodkowa stan a w obliczu 

ekspansjonizmu niemieckiego. Jesieni  1938 r. W gry, lawiruj c mi dzy 

Niemcami, Zwi zkiem Radzieckim i Francj , stara y si  odzyska  przynajmniej 

cz  utraconych terytoriów. Na mocy pierwszego arbitra u wiede skiego, 

dzi ki poparciu Hitlera, W gry zaanektowa y sporne terytorium po udniowej 

S owacji i Ru  Zakarpack . W tym samym czasie, z amany uk adem 

monachijskim, rz d czechos owacki przyj  wysuni te przez Polsk  danie 

oddania Zaolzia. Pretensje polskie do Zaolzia nie by y bezpodstawne, 

ale przy czenie go w takich okoliczno ciach wytwarza o fa szywy obraz Polski 

jako sojusznika III Rzeszy. W pa dzierniku 1938 roku III Rzesza wysun a 

propozycj  w czenia do Niemiec Wolnego Miasta Gda ska wraz 

z eksterytorialn  szos  i lini  kolejow  mi dzy Prusami Wschodnimi 

i Pomorzem niemieckim w zamian za przed u enie polsko-niemieckiego uk adu 

o nieagresji i wej cie Polski do paktu antykominternowskiego. Propozycja 

ta wkrótce przybra a form  dania, które strona Polska odrzuci a. 

W chwili wybuchu drugiej wojny wiatowej W gry zachowa y neutralno  

i Miklos Horthy odmówi  przepuszczenia wojsk niemieckich przez terytorium 

w gierskie oraz otworzy  granic  w giersk  przed polskimi uciekinierami. 

W grzy zaopiekowali si  tysi cami Polaków, a za symbol polsko-w gierskiej 

przyja ni mo na uzna  utworzone wtedy nad Balatonem polskie gimnazjum. 

D c do opanowania basenu Morza ródziemnego, Niemcy stara y si  

wzmocni  wp ywy na Ba kanach. Latem 1940 roku sk oni y Rumuni  

do odst pienia du ej cz ci Siedmiogrodu W grom (drugi arbitra  wiede ski). 

To zdecydowa o o przyst pieniu W gier do Paktu Trzech. Warto jednak 

zaznaczy , e W gry by y jedynym pa stwem w obr bie dominacji hitlerowskiej,  
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w którym dzia a  system parlamentarny. Miklos Horthy by  przeciwnikiem 

komunistów, ale nie popiera  tak e w gierskich nazistów – strza okrzy owców. 

Chcia  nawi za  kontakty z koalicj  antyhitlerowsk  i wycofa  W gry z wojny. 

Tymczasem Niemcy, wobec zbli ania si  wojsk radzieckich, rozpocz y okupacj  

W gier. Regent ust pi , a w adz  przej li strza okrzy owcy, rozpoczynaj c okres 

terroru, który do dzisiejszego dnia uznawany jest za jedn  z najczarniejszych 

kart w dziejach narodu w gierskiego. 

Polska po bohaterskiej obronie kraju w 1939 roku nie skapitulowa a. Jako 

cz onek koalicji antyhitlerowskiej uczestniczy a w walkach na wszystkich 

frontach drugiej wojny wiatowej. Polacy utworzyli Rz d Polski 

na Uchod stwie, a na terenie okupowanego kraju dzia a a w podziemiu 

Delegatura Rz du na Kraj i walczy a Armia Krajowa. 

Na powojenne losy Polski i W gier decyduj cy wp yw mia  fakt 

wkroczenia na ich terytoria Armii Czerwonej i polityczne decyzje Wielkiej 

Trójki; Polacy i W grzy zostali „przydzieleni” Stalinowi. Narzucenie systemu 

komunistycznego odbywa o si  w Polsce i na W grzech wed ug podobnego 

scenariusza. Po zako czeniu wojny proklamowana zosta a W gierska Republika 

Ludowa. Do 1947 roku siln  pozycj  zachowa a tam Partia Drobnych Rolników, 

odpowiednik Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanis awa Miko ajczyka. 

Wygra a ona pierwsze powojenne wybory na W grzech, ale jej przywódców 

zastraszano, aresztowano, a niektórych stracono. Sposób przejmowania w adzy 

ma ymi porcjami, stosowany w Europie rodkowo-Wschodniej przez partie 

komunistyczne, nazwano „taktyk  salami”. Represje dotkn y tak e Ko ció  

katolicki – prymas W gier Jozsef Mindszenty zosta  skazany, w pokazowym 

procesie, na kar  do ywotniego wi zienia. W latach stalinowskich na czele 

partii komunistycznej na W grzech stan  Matyas Rakosi. Skala terroru 

komunistycznego na W grzech by a wi ksza ni  w Polsce. Ofiar  w gierskiej 

s u by bezpiecze stwa padali dzia acze opozycyjni pod, najcz ciej nies usznym, 

oskar eniem o kolaboracj  z Niemcami. 

W Polsce, podobnie jak na W grzech, legalna opozycja zosta a rozbita. 

Stanis aw Miko ajczyk opu ci  Polsk . W 1948 roku powsta a Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza, której przywódc  zosta  Boles aw Bierut – 

zwolennik powielania w Polsce wzorów radzieckich. Komuni ci, sceptycznie 

odnosz cy si  do przymusowej kolektywizacji rolnictwa i uwa aj cy, e Polska 

powinna pod a  swoj  drog  do socjalizmu, zostali oskar eni o odchylenie 

prawicowo-nacjonalistyczne i odsuni ci od w adzy (np. W adys aw Gomu ka). 

Pod takim samym zarzutem Imre Nagy zosta  usuni ty z Biura Politycznego 

W gierskiej Partii Komunistycznej. W Polsce pozycja Ko cio a katolickiego by a 

o wiele silniejsza ni  na W grzech, gdzie znaczn  cz  spo ecze stwa stanowili 

protestanci. Prymas Stefan Wyszy ski, podobnie jak prymas Mindszenty, zosta  

aresztowany. Przebywa  w ró nych miejscach odosobnienia a  do 1956 roku. 

Na W grzech, tak jak w Polsce, forsowano tak e program rozbudowy przemys u 

ci kiego. Warto nadmieni , e w przypadku gospodarki w gierskiej,  
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pozbawionej rodzimych z ó  rudy elaza i w gla kamiennego, by o to 

szczególnie nieuzasadnione ekonomicznie i przynios o wielkie straty. 

Jesieni  1956 losy Polski i W gier zwi za y si  w dramatyczny sposób. 

XX Zjazd Komunistycznej Partii Zwi zku Radzieckiego (referat Nikity 

Chruszczowa pot piaj cy kult jednostki – Józefa Stalina), czerwcowe 

wyst pienie pozna skich robotników, wybór na I sekretarza Komitetu 

Centralnego PZPR W adys awa Gomu ki – to wydarzenia, które wywar y 

ogromne wra enie na w gierskiej opinii publicznej i sta y si  impulsem 

do przemian w tym kraju. W pa dzierniku 1956 roku odby a si  w Budapeszcie, 

pod pomnikiem bohatera Polski i W gier – genera a Józefa Bema, 

demonstracja, której uczestnicy udzielili poparcia przemianom dokonuj cym si  

w Polsce oraz domagali si  „w gierskiej drogi do socjalizmu”. Przywódc  

powstania w gierskiego zosta  Imre Nagy. Witold Jedlicki s usznie zauwa y , 

e W adys aw Gomu ka obiecywa  Nikicie Chruszczowowi zahamowanie 

procesu demokratyzacji i po o enie kresu dalszym daniom mas, natomiast 

Imre Nagy by  rzecznikiem mas i w ich imieniu wysuwa  dalsze dania. Na tym 

polega a ró nica w postawie obu przywódców. Imre Nagy og osi  wyst pienie 

W gier z Uk adu Warszawskiego i wprowadzenie pluralistycznego systemu 

politycznego, co spotka o si  ze sprzeciwem strony radzieckiej i doprowadzi o 

do krwawej interwencji Armii Czerwonej. Najwi kszego wsparcia walcz cym 

W grom udzieli a Polska. Pierwsze samoloty, które dotar y na W gry z pomoc , 

g ównie z krwi  i lekami, przylecia y w a nie z Polski. Po obaleniu rz dów 

Nagy’a powsta  wierny Moskwie komunistyczny rz d Janosa Kadara. Historycy 

uwa aj , e W adys aw Gomu ka móg  rozegra  „kart  w giersk ” dla 

w asnych celów, szanta uj c wzburzone spo ecze stwo polskie gro b  

powtórzenia si  u nas scenariusza w gierskiego. 

Warto zwróci  uwag  na kontekst mi dzynarodowy tragicznych wydarze  

w gierskich 1956 roku. Wykorzystuj c fakt, e Zwi zek Radziecki zaj ty by  

sytuacj  na W grzech, Izrael, Anglia i Francja zaatakowa y Egipt w celu 

odzyskania kontroli nad Kana em Sueskim. Agresja ta odwróci a uwag  

polityków Zachodu od spraw w gierskich. Prezydent USA pozostawi  Rosjanom 

woln  r k  w dzia aniach na W grzech. 

Po o enie geopolityczne Polski i W gier w XX wieku stawia o przed tymi 

pa stwami konieczno  obrony swoich interesów w konfrontacji z d eniami 

pot nych s siadów. Polska i W gry wybiera y ró ne drogi realizacji tego celu. 

W ostatecznym rezultacie przetrwa y wielkie polityczne kataklizmy XX wieku 

i obecnie mog  pod a  drog  demokratycznego rozwoju. Wspólne 

do wiadczenia polityczne wp ywa y na umocnienie przyja ni mi dzy narodami. 

Znalaz a ona wyraz w licznych wypowiedziach Polaków i W grów, 

np. w wierszu Zbigniewa Herberta po wi conemu wydarzeniom na W grzech 

w 1956 roku, czy w s owach podziwu i uznania w gierskiego laureata literackiej 

Nagrody Nobla Imre Kertesza dla twórczo ci polskiego pisarza Tadeusza 

Borowskiego. 
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