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Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. 

  

 

WPISUJE ZDAJ CY  

KOD PESEL 
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EGZAMIN MATURALNY 

Z HISTORII 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

 

 

 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 25 stron 

(zadania 1 – 37). Ewentualny brak zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym. 

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

tuszem/atramentem. 

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

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie b d  oceniane. 

6. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej 

naklejk  z kodem.  

7. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 

120 minut 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów  

do uzyskania: 100 
 

 
MHI-P1_1P-102 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z historii 

Poziom podstawowy 
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Zadanie 1. (3 pkt) 
Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.  

 

 

ród o: E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1963, s. 20. 

 

A. Wska  dwa elementy zdobnicze charakterystyczne dla cywilizacji, w której powsta  

przedstawiony obiekt. 

 

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

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

 

B. Podaj nazw  cywilizacji, w której powsta  przedstawiony obiekt.  

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 2. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego i mapy oraz w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

I umy li  […] zbudowa  dom imieniu Pa skiemu […]. Pos a  [...] do Hirama, króla 

Tyru, mówi c: Jak czyni e  z Dawidem, ojcem moim, i pos a e  mu drzewo cedrowe, aby 

zbudowa  sobie dom, w którym mieszka , tak uczy  i ze mn , abym zbudowa  dom imieniu 

Pana, Boga mego [...]. 

Po lij mi tedy cz owieka umiej tnego, [...] który by umia  [...] wykonywa  rze by 

z tymi rzemie lnikami, których mam przy sobie w ydowskiej ziemi. 

ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 1, Warszawa 1959, s. 22. 

 

A. Podaj imi  w adcy b d cego inicjatorem wzniesienia budowli sakralnej, o której 

mowa w tek cie. 

 

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

 

B. Doko cz zdanie: 

 

Miejscowo , w której znajdowa a si  budowla sakralna opisana w tek cie ród owym zosta a 

oznaczona na mapie numerem .......... . 

 

 

 

Na podstawie: B. Danowska, T. Ma kowski, Przez wieki 1. Zeszyt wicze  z tekstami ród owymi, Gda sk 2003. 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 1.A. 1.B. 2.A. 2.B. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     

 1 

2

3
4
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Zadanie 3. (4 pkt) 
Na podstawie tekstów ród owych i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

ród o 1. 

Zdania wodzów ate skich by y podzielone: jedni nie chcieli dopuszcza  do walki [...], 

a drudzy wraz z Miltiadesem radzili bi  si . [...] Ate czycy na dany znak ruszyli p dem 

przeciw barbarzy com […], skoro zwarli si  z [Persami] w g stych szeregach walczyli 

chwalebnie, […] na obu skrzyd ach zwyci yli. [...] Ate czycy, ile mieli si  w nogach, 

pospieszyli do miasta i przybyli tam wprzód ni  barbarzy cy, [którzy] odp yn li z powrotem 

do Azji. 

 

ród o 2. 

Temistokles [...] wezwa  do wsiadania na okr ty. Jako  to uczynili i jednocze nie 

przyby a z Eginy triera [...]. Wtedy Hellenowie odbili ze wszystkimi okr tami na morze. 

Na wyp ywaj cych natychmiast uderzyli barbarzy cy [...]. Wi kszo  nieprzyjacielskich 

okr tów [...] zatopiono [...]. Albowiem Hellenowie walczyli w porz dku i szyku, a [Persowie] 

[...] nie dzia ali planowo. [...] A przecie  [...] wyt yli swe si y z obawy przed Kserksesem, 

ka dy te  s dzi , e król na niego b dzie patrzy . 

ród o: Herodot, Dzieje, Wroc aw 2005, s. 471–478, 625–627. 

 

A. Przyporz dkuj bitwom opisanym w ród ach ich nazwy. Odpowiedzi wybierz 

spo ród podanych: 
 

bitwa pod Cherone ,  bitwa pod Maratonem,  bitwa w w wozie Termopile,  

bitwa u wybrze y Salaminy. 

 

W ródle 1. opisano bitw   ................................................................................................... . 

W ródle 2. opisano bitw   ................................................................................................... . 

 

B. Podaj numery, którymi na ta mie chronologicznej oznaczono daty roczne bitew 

opisanych w ród ach. 

 

 
Na podstawie: M. W cowski, Podró  przez wieki. Staro ytno , Warszawa 2002, s. 72, 85. 

 

W ródle 1. opisano bitw , której dat  oznaczono numerem  ....................... . 

W ródle 2. opisano bitw , której dat  oznaczono numerem  ....................... . 
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Zadanie 4. (2 pkt) 
Na podstawie ilustracji i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

 

ród o: Historia powszechna, t. 5, Novara 2007, s. 328. 

 

A. Podaj nazw  stroju m skiego przedstawionego na ilustracji. 

 

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

 

B. Wymie  wspó czesny zawód, którego przedstawiciele, pe ni c obowi zki s u bowe, 

nosz  strój o tej nazwie. 

 

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

 

Zadanie 5. (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu listu z III w. n.e. i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Có  z tego, e s  prawa wyryte na dwunastu tablicach […] skoro niemal w obliczu 

tych e praw pope nia si  przest pstwa, skoro wykracza si  przeciw ustawom. Niewinno  nie 

szuka ju  ochrony tam, gdzie wed ug zwyczaju znajdowa  powinna oparcie. Rozpala si  

do szale stwa zajad o  wzajemnych wa ni, [...] wzburzone forum rozbrzmiewa krzykami 

nienawi ci. […] I któ  zaprawd  przed tym wszystkim obroni? […] S dzia? Przecie  

frymarczy
*
 on wyrokami. […]. To co przedajne nie wzbudza strachu. 

* frymarczy – sprzedaje 

ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 3, Warszawa 1961, s. 43–44. 

 

A. Podaj nazw  imperium staro ytnego, którego dotyczy tekst ród owy. 

 

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

B. Podaj termin, którym okre la si  negatywne zjawisko w yciu spo ecznym 

skomentowane przez autora w podkre lonym fragmencie listu. 

 

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

Nr zadania 3.A. 3.B. 4.A. 4.B. 5.A. 5.B. 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 6. (3 pkt) 

Podaj nazwy pa stw staro ytnych, w których wzniesiono opisane w tabeli budowle 

obronne. 
 

Opis budowli obronnej Nazwa pa stwa 

1. Mur obronny w Azji. Mia  stanowi  ochron  przed najazdami 

ludów z Wielkiego Stepu i os ania  cz  jedwabnego szlaku. 

 

2. Mury te czy y miasto z portem w Pireusie nad Zatok  Saro sk . 

Zbudowano je w V w. p.n.e. z inicjatywy Kimona. Mi dzy dwiema 

liniami murów bieg a droga. 

 

3. Mur obronny w prowincji Brytania wzniesiony w II w. n.e. przez 

stacjonuj cych tam o nierzy trzech legionów. Mia  stanowi  

zapor  przed wojowniczymi plemionami barbarzy ców. 

 

 

Zadanie 7. (2 pkt)  
Na podstawie tekstów ród owych i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

ród o 1. Fragment Roczników kwedlinburskich
* 

Koronacja Boles awa Chrobrego 

1025. Boles aw, ksi  polski, dowiedziawszy si  o mierci cesarza Henryka, pa a  […] 

do tego stopnia pych , e przyw aszczy  sobie nieprzystojnie koron  [królewsk ] […]. Za t  

jego zuchwa o  Bóg szybko go pokara , albowiem w krótkim czasie zmar  […]. 
 

* roczniki spisywane w jednym z klasztorów niemieckich 

 

ród o 2. Fragment Kroniki Lamberta
* 

Koronacja Boles awa Szczodrego 

Ksi  Polski, trybutariusz naszych królów, […] gdy spostrzeg , e nasi panowie, zaj ci 

sprawami domowymi, nie maj  wolnej r ki do wojowania z cudzoziemcami, […] uniesiony 

pych , przyw aszczy  sobie godno  i imi  królewskie [...]. 
 

* Lambert hersfeldzki, kronikarz niemiecki, y  w XI w. 

ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole, nr 5, Warszawa 1959, s. 35, 37. 

 

A. Porównaj sytuacj  polityczn , w której dokona y si  koronacje w adców Polski 

opisane w obu ród ach, i wyci gnij wniosek. 
 

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

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

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

 

B. Podkre l poprawne zako czenie zdania: 
 

Koronacja opisana w ródle 2. odby a si  dzi ki poparciu Boles awa Szczodrego przez 

papie a 

1. Leona III. 

2. Grzegorza VII. 

3. Urbana II. 

4. Innocentego III. 
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Zadanie 8. (2 pkt) 

Uzupe nij tabel , wpisuj c brakuj ce dane w rubrykach. 
 

Pa stwo W adca, który przyj  chrzest 
Wiek, w którym w adca 

przyj  chrzest 

Pa stwo Franków 1. V w. 

Ru  Kijowska W odzimierz I Wielki 2. 

 

Zadanie 9. (2 pkt) 
Rozstrzygnij, które z podanych zda  dotycz cych historii redniowiecza s  prawdziwe, 

wpisuj c obok tych zda  s owo prawda. 
 

1. Monarchia patrymonialna to pa stwo, którego terytorium 

stanowi o prywatn  w asno  w adcy. 
 

2. Stany Generalne to najstarszy parlament w Europie.  

3. Trybut to danina, najcz ciej pieni na, wiadczona przez 

jednego w adc  drugiemu jako wyraz uznawania 

zwierzchno ci terytorialnej. 
 

4. Wielka Karta Swobód to dokument, którego postanowienia 

wzmocni y w adz  królewsk  w Anglii. 
 

 

 

Zadanie 10. (4 pkt) 
Uzupe nij tabel , identyfikuj c postaci wi tych. 
 

Fragment biografii Identyfikacja postaci 

1. By  biskupem Pragi. Zgin  w czasie misji, zamordowany 

przez poga skich Prusów. Jego cia o wykupi  Boles aw 

Chrobry i pochowa  w Gnie nie. 

 

2. By  synem bogatego kupca z Asy u, ale wyrzek  si  

bogactwa i praktykowa  surow  ascez . By  w drownym 

kaznodziej , za o ycielem zakonu ebrz cego. 

 

3. By a on  Henryka I Brodatego, matk  Henryka II 

Pobo nego. Pod koniec ycia osiad a w klasztorze sióstr 

cysterek w Trzebnicy. Jest patronk  polsko-niemieckiego 

pojednania. 

 

4. By a bohaterk  wojny stuletniej we Francji, 

zmobilizowa a spo ecze stwo do walki z Anglikami. 

Oskar ona o czary, zosta a skazana na mier  przez 

spalenie na stosie.  

 

 
Nr zadania 6. 7.A. 7.B. 8. 9. 10. 

Maks. liczba pkt 3 1 1 2 2 4 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 11. (4 pkt) 

A. Przyporz dkuj rze bom przedstawiaj cym scen  Nawiedzenia
*
 nazwy odpowiednich 

stylów w sztuce. Wybierz je spo ród podanych: 
 

gotyk,  renesans,  rokoko,  romanizm. 

 
*
Scena Nawiedzenia ukazuje spotkanie Maryi ze w. El biet  

 

  

1. .......................................... 2. .......................................... 

ród a: Sztuka wiata, t. 4, Warszawa 1990, s. 132; Sztuka wiata, t. 5, Warszawa 1992, s. 129. 

 

 

B. Spo ród wymienionych w punkcie A stylów wypisz dwa, które wykszta ci y si  

w Europie aci skiej w epoce redniowiecza. 

 

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

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

 

 

Zadanie 12. (2 pkt) 
Na podstawie danych statystycznych (zamieszczonych na nast pnej stronie) 

rozstrzygnij, które ze zda  s  prawdziwe, wpisuj c obok tych zda  s owo prawda. 

 

Uwaga: Znak „–” jest stosowany w tabeli statystycznej, w przypadku gdy zjawisko nie wyst puje. 
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Miasta i ludno  miejska w Polsce w XV wieku 
 

Miasta ogó em 
Miasta o populacji 

ponad 2 tys. mieszka ców 
Obszar 

liczba miast 
liczba ludno ci

w tys. 
liczba miast 

liczba ludno ci

w tys. 

Ma opolska 147 143,8 1 14 

Wielkopolska 242 209,8 1 8 

Mazowsze 88 66,0 – – 

Prusy Królewskie 49 102,8 3 57 

Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 3, Kraków 1999, s. 162. 

 

1. W Wielkopolsce, w porównaniu z Prusami Królewskimi, wi cej 

ludno ci mieszka o w miastach. 
 

2. Najwi cej miast by o w Wielkopolsce, a najmniej na Mazowszu.  

3. Najwi cej miast licz cych ponad 2 tys. mieszka ców znajdowa o 

si  w Ma opolsce. 
 

4. Ponad po owa ludno ci miejskiej w Prusach Królewskich 

mieszka a w trzech miastach licz cych ponad 2 tys. mieszka ców. 
 

 

Zadanie 13. (3 pkt) 
Na podstawie dwóch fragmentów wiersza wykonaj polecenia. 
 

Fragment 1. 

Równego Piastom domu g ow  w Polszcze widz  

Dobrego Jagiellona przy pi knej Jadwidze, 

Co […] harde mnichy star  na g ow  [w] bitwie, 

I przejedna  na wieki Lacha m nej Litwie. 

 

Fragment 2. 

Jego spraw  narody dwa [od] wieków niech tne 

Wkroczywszy pod Horodl  w przymierza pami tne 

Da y sobie braterskie, znak przyja ni, d onie, 

cz c wspólne sztandary Or y i Pogonie. 

ród o: Zabawy Przyjemne i Po yteczne (1770–1777), t. 2, Wroc aw 2004, s. 291. 

 

A. Zidentyfikuj w adc , którego zas ugi zosta y zaprezentowane w wierszu. 
 

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

 

B. Zidentyfikuj wydarzenie, o którym mowa w podkre lonym wersie fragmentu 1. 
 

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

 

C. Zidentyfikuj wydarzenie, o którym mowa w podkre lonych wersach fragmentu 2. 
 

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

Nr zadania 11.A. 11.B. 12. 13.A. 13.B. 13.C. 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 14. (3 pkt) 
Na podstawie relacji z wizyty wys annika papieskiego u kanclerza wielkiego koronnego 

w 1597 r. wykonaj polecenia. 
 

Jest pierwszym [dostojnikiem] po Królu w tym Królestwie, a nawet (jak mówi  

niektórzy) w ca ej Europie persony równej jemu nie znajdziesz, a to dlatego, e w 20 lub 22 

lata ten zwyk y szlachcic 200 tysi cy skudów
*
 osi gn , a maj tek jego miliona skudów 

w gotowi nie si ga, tak e sam Król musi si  z nim liczy . Mówi , e zbudowa  miasto, 

od jego nazwiska […] zwane, jak forteca ca e murowane z kamienia na zaprawie wapiennej, 

jak to w Italii czyni  […].  

*skud – moneta z ota lub srebrna 

ród o: Mówi  wieki, nr 10, 2008, s. 19. 

 

A. Zidentyfikuj dygnitarza polskiego opisanego w tek cie. 

 

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

 

B. Podaj dwa osi gni cia tej postaci skomentowane w tek cie. 

 

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

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

 

 

 

Zadanie 15. (3 pkt) 
Uzupe nij tabel , wpisuj c odpowiednie poj cia (terminy) dotycz ce historii polskiej 

wojskowo ci.  

 

Wyja nienia Poj cia (terminy) 

1. eglarze, którzy z w asnymi okr tami zaci gali si  

na s u b  polskiego monarchy i z jego upowa nienia 

prowadzili dzia alno  korsarsk . Pocz tki ich 

dzia alno ci si gaj  wojny trzynastoletniej. 

 

2. Sta e wojsko przeznaczone do obrony po udniowo-

wschodniej granicy Rzeczypospolitej utrzymywane 

z czwartej cz ci dochodów z dóbr królewskich. 

Powsta o w XVI w.  

 

3. Ci ka jazda polska, której charakterystycznym 

elementem uzbrojenia by y skrzyd a umocowane u siod a 

albo na napleczniku zbroi. W czasie wojen w XVII w. 

by a u ywana w bitwach do decyduj cego uderzenia. 

 

Na podstawie: J. Choi ska-Mika, J. Dzi gielewski, J. Maciszewski, Encyklopedyczny s ownik historii Polski, 

Warszawa 1996, s. 88, 100, 138. 
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Zadanie 16. (3 pkt) 
Uzupe nij tabel , wpisuj c brakuj ce informacje. 
 

Nazwa traktatu pokojowego Rok 
Decyzje dotycz ce terytorium 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

Pokój w Oliwie 1660 r. 1. 

Wieczysty pokój w Moskwie, 

tzw. pokój Grzymu towskiego 
2. 

Utrata lewobrze nej Ukrainy z Kijowem 

a tak e ziem: smole skiej, siewierskiej, 

czernihowskiej.  

3. 1699 r. 

Odzyskanie Podola z Kamie cem 

Podolskim i cz ci prawobrze nej 

Ukrainy. 

 

 

Zadanie 17. (2 pkt)  
Na podstawie fragmentu traktatu podpisanego w Warszawie w 1705 roku wykonaj 

polecenia. 
 

Wszystkie aliansy
*
, które dla Szwedów s  niebezpieczne, maj  by  skasowane, 

a Rzeczpospolita Polska nie ma adnemu swemu królowi pozwoli , aby one przeciw Szwecji 

w przysz y czas by y uczynione;  

Król szwedzki mo e swoje wojska przez [...] prowincje Królestwa Polskiego prowadzi  

i tyle rekrutów werbowa , ile mu trzeba b dzie. 
* aliansy – sojusze 

ród o: Wielka historia Polski, t. 5, Kraków 2004, s. 261. 

 

A. Podkre l poprawne zako czenie zdania:  
 

W adc  Polski, który podpisa  ten traktat by  

1. August II Mocny. 

2. Stanis aw Leszczy ski. 

3. August III. 

4. Stanis aw August Poniatowski.  

 

B. Oce  skutki tego traktatu dla Rzeczypospolitej. 
 

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

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

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

 
Nr zadania 14.A. 14.B. 15. 16. 17.A. 17.B. 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 18. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu ród owego i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Poniewa  Ojciec wi ty przez wydan  do wszystkich [...] bull , niebawem w [...] 

Rzeczypospolitej publikowan  by  maj c , skasowa  [...] Zakon Jezuitów, którzy w kraju 

wi ksz  cz  edukacji […] utrzymywali, wi c a eby z tych okoliczno ci Rzeczpospolita, tak 

co do edukacji m odzi krajowej, jako te  co do dóbr i maj tków nie ponosi a uszczerbku, 

takowe czynimy rozporz dzenie. Ustanawiamy Komisj  w Warszawie odprawowa  si  maj c  

do edukacji. 

ród o: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 69. 

 

A. Podaj pe n  nazw  instytucji, o której powstaniu mówi dokument. 

 

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

 

B. Podkre l poprawne zako czenie zdania: 

 

Decyzj  o powstaniu tej instytucji podj  

1. sejm „niemy” w 1717 r. 

2. sejm konwokacyjny w 1764 r. 

3. sejm rozbiorowy w 1773 r. 

4. Sejm Wielki (Czteroletni). 

 

 

Zadanie 19. (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu listu i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

W kilka godzin po wys aniu mojego ostatniego raportu, dnia 17., o wicie, wybuch a 

w Warszawie z ca  si  rewolucja. Zacz o si  od zaczepki mi dzy pikiet  rosyjsk  

a oddzia em konnej gwardii […]. Genera  Igelström zagin  […]. Dewastowano wszystko, 

co symbolizowa o Rosj . […] Lud [...] jest zaj ty organizowaniem w adzy. […] Zwróci em si  

do Króla z mo liwo ci  otrzymania paszportów, bym móg  st d wyjecha , lecz ich nie 

dosta em. […] Mówi si , e ma tutaj nadci gn  Ko ciuszko. 

ród o: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 163. 

 

A. Podaj nazw  powstania, w czasie którego mia y miejsce opisane wydarzenia. 

 

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

 

 

B. Na nast pnej stronie przedstawiono obrazy ukazuj ce wydarzenia w Warszawie 

zwi zane z  walk  o zachowanie lub odzyskanie niepodleg o ci. Wybierz ilustracj , 

której tre  odpowiada czasowi wydarze  opisanych w li cie, i w wyznaczonym 

miejscu postaw znak „X”.  
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  1. ....... 
 

  2. ....... 
 

  3. ......... 
 

ród a:  K. Olsza ski, Wojciech Kossak, Wroc aw 1982, il. 122; Kronika powsta  polskich 1794–1944, 

Warszawa 1994, s. 95, 337. 

Nr zadania 18.A. 18.B. 19.A. 19.B. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 20. (4 pkt) 
Na podstawie danych z tabeli wykonaj polecenia. 

 

Warto  eksportu z Wielkiej Brytanii (w mln funtów szterlingów) 
 

redni roczny eksport w latach Kraj/obszar, do którego eksportowano 

towary z Wielkiej Brytanii 1788–1790 1808–1810 1818–1820 

Brytyjskie posiad o ci w Ameryce P n. 2,2 4,9 6,7 

Ameryka aci ska 0,8 4,0 5,9 

USA 2,4 4,1 5,6 

Kraje niemieckie 1,6 2,2 9,0 

Francja (z Flandri ) 1,9 – 1,1 

Hiszpania 0,8 1,1 4,0 

Pa stwa w oskie 0,8 – 4,0 

Portugalia 0,6 1,0 1,6 

Szwecja i Dania 0,4 2,5 2,2 

Rosja 0,3 0,5 1,2 

Holandia 1,3 – 3,9 

Daleki Wschód 1,9 3,5 6,1 

Bliski Wschód i Afryka 0,9 3,3 4,0 

Na podstawie: Europa i wiat w epoce napoleo skiej, pod red. M. Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1988, s. 240. 

Uwaga: Znak „–” jest stosowany w tabeli statystycznej, w przypadku gdy zjawisko nie wyst puje. 

 

A. Rozstrzygnij, które z podanych zda  s  prawdziwe, wpisuj c obok tych zda  s owo 

prawda. 
 

1. Warto  eksportu towarów brytyjskich na rynki pozaeuropejskie 

w latach 1818–1820 by a wy sza ni  w latach 1788–1790. 
 

2. Warto  eksportu z Wielkiej Brytanii do Francji by a w latach 

1818–1820 wy sza ni  w latach 1788–1790. 

 

3. Rosja mimo zakazu handlu z Wielk  Brytani  z 1807 r. nadal 

importowa a towary z tego pa stwa. 

 

 

B. Wymie  kraje/obszary, które w latach 1808–1810 przestrzega y narzuconego przez 

Francj  zakazu handlu z Wielk  Brytani .  

 

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

 

C. Na podstawie w asnej wiedzy podaj termin, którym w historiografii okre la si  

wstrzymanie handlu z Wielk  Brytani  w epoce napoleo skiej. 

 

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

 

 

Zadanie 21. (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu wiersza Reduta Ordona (zamieszczonego na nast pnej stronie) 

i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
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Warszawa jedna twojej mocy si  ur ga, 

Podnosi na ci  r k  i koron  ci ga, 

Koron  Kazimierzów, Chrobrych z twojej g owy, 

Bo  j  ukrad  i skrwawi , synu Wasilowy! 

ród o: A. Mickiewicz, Wiersze, Warszawa 2000, s. 282. 

 

A. Podkre l poprawne zako czenie zdania: 
 

Car, do którego autor zwraca si  w zaprezentowanym fragmencie wiersza to 

1. Piotr I. 

2. Aleksander I. 

3. Miko aj I. 

4. Miko aj II. 

 

B. Podaj nazw  wydarzenia z okresu powstania listopadowego, do którego 

komentarzem jest zaprezentowany fragment wiersza. 

 

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

 

Zadanie 22. (2 pkt) 

Przyporz dkuj w a ciwe podpisy mapom, umieszczaj c odpowiadaj ce im numery 

w wyznaczonych miejscach. 
 

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

Na podstawie: Wielki atlas historyczny, Warszawa 2005, s. 88; M. ywczy ski, Historia powszechna 1789–

1870, Warszawa 2002, mapa 4. 
 

1. Pó wysep Apeni ski w 1812 r. 

2. Pó wysep Apeni ski w 1815 r. (po kongresie wiede skim) 

3. Pó wysep Apeni ski  w 1914 r. (przed wybuchem I wojny wiatowej) 

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

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 23. (2 pkt) 
Na podstawie fragmentu wiersza opowiadaj cego o balu w pa acu Namiestnikowskim 

w 1864 r. wykonaj polecenia. 
 

Karnawa ! karnawa ! a w murach Warszawy 

Na nudy sarkaj  Moskale; 

Wi c rzek a starszyzna: „Dla wojska zabawy 

Czas wskrzesi  weso o  i bale! 

Te szaty a obne, te smutku znamiona, 

S  buntem hardego mieszka ca, 

Kobieta do zalot i uciech stworzona, 

A m ody praporszczyk
*
 do ta ca!” 

I bal jest z ukazu. [...] 

T um go ci si  zwi ksza co chwilka; 

Moskiewki si  t ocz  w krynolin szelestach –  

I Polek [...] te  kilka. 

Nie ka dy ma si  m cze sko umiera  –  

Nie ajmy ich wzgard , lecz alem! 

Zbawi y los m ów, gdy przysz o wybiera  

Pomi dzy Sybirem a balem. 
 
* praporszczyk – chor y w armii rosyjskiej 

ród o: J. W. Gomulicki, Warszawa wieloraka 1749–1944, Studia , szkice, sylwety, Warszawa 2005, s. 194. 

 

A. Wyja nij, dlaczego udzia  Polek w balu opisanym w wierszu spotka  si  z negatywn  

ocen  rodaków. 

 

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

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

 

B. Wyja nij stanowisko autora wiersza dotycz ce udzia u Polek w tym balu. 

 

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

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

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

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

 

 

Zadanie 24. (1 pkt) 
Podkre l poprawne zako czenie zdania: 

 

W XIX wieku nie wynaleziono 

1. arówki elektrycznej. 

2. fotografii (dagerotypii). 

3. mikroskopu optycznego. 

4. telefonu. 
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Zadanie 25. (3 pkt) 
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wykonaj polecenia. 

 

Struktura zatrudnienia ludno ci wybranych krajów pod koniec XIX w. (w procentach) 

 

Kraj 

Rolnictwo, 

le nictwo, 

rybo ówstwo 

Przemys , 

handel, 

komunikacja, 

górnictwo 

Inne 

Wielka Brytania 15 64 21 

Niemcy 37 48 15 

Francja 40 41 19 

Rosja (bez Królestwa Polskiego) 79 15 6 

Królestwo Polskie 58 32 10 

Na podstawie: Polska XIX wieku. Pa stwo, spo ecze stwo, kultura, pod red. S. Kieniewicza, Warszawa 1982, 

s. 91. 

 

A. Porównaj struktur  zatrudnienia ludno ci na obszarze Królestwa Polskiego 

ze struktur  zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. 
 

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

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

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

 

B. Porównaj struktur  zatrudnienia ludno ci na obszarze Królestwa Polskiego 

ze struktur  zatrudnienia w Rosji. 
 

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

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

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

 

C. Historyk Ireneusz Ihnatowicz stwierdzi , e struktura zatrudnienia ludno ci 

wiadczy o poziomie rozwoju gospodarczego
*
. Przyjmuj c t  tez , sformu uj wniosek 

dotycz cy poziomu rozwoju gospodarczego Królestwa Polskiego w porównaniu 

z Wielk  Brytani  i Rosj . 
 

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

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

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

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

* I. Ihnatowicz,  Przemys , handel, finanse [w:] Polska XIX wieku. Pa stwo, spo ecze stwo, kultura, pod red. 

S. Kieniewicza, Warszawa 1982, s. 91. 

 

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

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt       
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Zadanie 26. (3 pkt) 
Uzupe nij tabel , identyfikuj c postaci s awnych kobiet. W a ciwe postaci wybierz 

spo ród podanych: 
 

Eliza Orzeszkowa,   Helena Modrzejewska,   Narcyza michowska, 

Maria Sk odowska-Curie,   Ró a Luksemburg. 

 

Fragment biografii Posta  

1. Uczona, której dwukrotnie przyznano Nagrod  Nobla. 

Wi kszo  ycia sp dzi a we Francji. Pod jej kierunkiem 

prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomoc  

promieniotwórczo ci. 

 

2. Dzia aczka polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego. 

Ideolog SDKPiL, bra a udzia  w rewolucji 1905–1906 r., 

kwestionowa a polskie d enia niepodleg o ciowe. 

 

3. Aktorka specjalizuj ca si  w rolach szekspirowskich 

i tragicznych. Wyemigrowa a do USA i tam kontynuowa a 

karier  artystyczn .  

 

 

 

 

Zadanie 27. (2 pkt) 
W ród wymienionych wydarze  wska  to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które 

jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz liter  A, obok 

chronologicznie ostatniego liter  B. 

 

Obj cie w adzy przez cesarza Franciszka Józefa I w Austrii  

Zamach na arcyksi cia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie  

Kl ska Austrii w bitwie pod Sadow   

Powstanie II Rzeszy Niemieckiej  

Zwyci stwo armii pruskiej w bitwie pod Sedanem  

Utworzenie Zwi zku Niemieckiego  
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Zadanie 28. (3 pkt) 
Na podstawie róde  wykonaj polecenia.  
 

ród o 1. Fragment tablicy genealogicznej rodziny Kossaków 
 

 

Na podstawie: A. Szatkowska, By  dom. Wspomnienia, Kraków 2006, s. 350. 

 

ród o 2. Fragment biografii jednego z przedstawicieli rodziny Kossaków 
 

Urodzi  si  w Pary u w noc sylwestrow , [...] na kwadrans przed pó noc . By  

pierwszym z bli niaków, gdy  drugi, [...] przyszed  na wiat ju  po pó nocy, a wi c 1 stycznia 

[...]. Mo na by o nich artobliwie powiedzie , e cho  bli niacy, jeden od drugiego by  starszy 

o rok. 

ród o: K. Olsza ski, [...] Kossak, Wroc aw 1982, s. 5. 

 

A. Podaj imiona przedstawicieli rodziny Kossaków, o których mowa w ródle 2. 
 

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

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

 

B. Doko cz zdanie, wpisuj c stopie  pokrewie stwa. 
 

Malarz Juliusz Kossak dla pisarki Magdaleny Samozwaniec by  ............................................. . 

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

Maks. liczba pkt 3 2 2 1 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     

Juliusz Kossak 

1824–1899 

malarz 

& Zofia Ga czy ska

Jadwiga Kossak

1865–1917 

& Zygmunt Unrug

Wojciech Kossak 

1856–1942 

malarz 

& Maria Kisielnicka

Tadeusz Kossak 

1857–1935 

& Anna Kisielnicka 

Zofia 

Kossak-

Szczucka 

1889–1968 

pisarka 

Maria 

Pawlikowska-

Jasnorzewska 

1891–1945 

poetka 

Magdalena 

Samozwaniec 

1894–1972 

pisarka 

Jerzy Kossak 

1886–1955 

malarz 
Jadwiga 

Unrug 

1891–1967 

Witold 

Kossak 

1887–1899 

Zygmunt 

Kossak 

1895–1933 

Juliusz 

Kossak 

1901–1917

Stefan 

Kossak 

1891–1891
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Zadanie 29. (3 pkt) 

Na podstawie tekstu i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Przyj o si  co prawda mówi  o dwóch rewolucjach rosyjskich […], ale tylko pierwsza 

zas uguje na to miano. [Wtedy] Rosja prze y a prawdziw  rewolucj , poniewa  rozruchy, 

które po o y y kres caratowi, […] wybuch y samorzutnie, a Rz d Tymczasowy, który przej  

w adz , zyska  natychmiast ogólnokrajowe poparcie.  

[Druga rewolucja] mia [a] zupe nie inny charakter, […] by [a] klasycznym zamachem 

stanu, przej ciem w adzy przez nieliczn  grupk , dokonanym, […] przy zachowaniu pozorów 

udzia u mas, ale bez rzeczywistego ich uczestnictwa. 

ród o: R. Pipes, Krótka historia rewolucji rosyjskiej, Warszawa 2007, s. 106. 

 

A. Podaj nazwy pierwszej i  drugiej rewolucji, o których mowa w tek cie. 

 

Nazwa pierwszej rewolucji  
 

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

 

Nazwa drugiej rewolucji  
 

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

 

B. Podaj dat  roczn  obu rewolucji. 
 

Data roczna ................................................................................................................................. 

 

 

Zadanie 30. (2 pkt)  
Na podstawie listu i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Przemy l, 21 grudnia 1918 

Drogi Panie Romanie, 

Wysy aj c do Pary a delegacj , która si  ma porozumie  z Komitetem paryskim w sprawie 

wspólnego dzia ania wobec aliantów, prosz  Pana, aby zechcia  Pan wszystko uczyni  dla 

za atwienia rokowa . Niech mi Pan wierzy, e nade wszystko ycz  sobie unikni cia 

podwójnego przedstawicielstwa Polski wobec aliantów: tylko jedno wspólne 

przedstawicielstwo mo e sprawi , e nasze dania zostan  wys uchane. […] 

Opieraj c si  na naszej starej znajomo ci, mam nadziej , e w tym wypadku i w chwili tak 

powa nej, co najmniej kilku ludzi – je li nie ca a Polska – potrafi si  wznie  ponad interesy 

partii, klik i grup. Chcia bym bardzo widzie  Pana mi dzy tymi lud mi. 

Prosz  przyj  zapewnienia mojego wysokiego szacunku 

Józef Pi sudski 
ród o: A. Pi sudska, Wspomnienia, Warszawa 1992, s. 214–215. 

 

A. Podaj nazwisko adresata tego listu. 
 

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

 

 

B. Podaj nazw  ruchu (nurtu) politycznego, którego reprezentantem by  adresat tego 

listu. 
 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 31. (2 pkt) 
Na podstawie rysunku satyrycznego z 1937 r. wykonaj polecenia. 
 

Czarodziej z COP 
 

 

ród o: J. Krawczyk, O Polsce i Polakach, Warszawa 2004, s. 302. 

 

A. Podaj nazwisko postaci przedstawionej na rysunku. 
 

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

 

B. Rozszyfruj skrót COP. 
 

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

 

 

Zadanie 32. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu i w asnej wiedzy wykonaj polecenia.  
 

12 kwietnia […] Niemcy og osi y komunikat […]. By o to zupe ne zaskoczenie […], 

Sikorski nawet interpelowa  bezpo rednio u Stalina w sprawie oficerów je ców, o których 

wiadomo by o, e przebywali w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Stalin 

na to odpowiedzia , e wypuszczono z obozu wszystkich je ców i je eli pewnej ilo ci brak, 

to musieli wymaszerowa  do Mand urii… . Zakrawa o to na art [...]. A tu straszna 

wiadomo  […]. Zapanowa a po prostu rozpacz i jawi o si  pytanie, co robi . Jak 

zareagowa ? 

ród o: K. Popiel, Genera  Sikorski w mojej pami ci, Warszawa 1983, s. 165. 

 

A. Wyja nij, jak  straszn  wiadomo  zawiera  komunikat niemiecki, o którym mowa 

w tek cie. 

 

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

 

B. Wymie  dwie funkcje, które genera  W adys aw Sikorski sprawowa  we w adzach 

Rzeczypospolitej Polskiej na Uchod stwie. 

 

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

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

Nr zadania 29.A. 29.B. 30.A. 30.B. 31.A. 31.B. 32.A. 32.B. 

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

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt         
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Zadanie 33. (5 pkt) 
W tabeli zamieszczono fragmenty wspomnie  wojennych. Wpisz daty roczne opisanych 

wydarze . 
 

Fragmenty wspomnie  
Daty roczne 

wydarze  

1. Syreny co chwila og aszaj  alarm. […] Samoloty niemieckie ju  zacz y 

bombardowa  obiekty cywilne i wojskowe. Wszyscy czekaj  na reakcj  

naszych sprzymierze ców – Anglii i Francji. 

 

2. Czerwiec [...] – Hitler rozpoczyna wojn  z Sowietami! Mo e, mo e 

b y nie nadzieja na zmian  sytuacji?... Setki samolotów, bombowce 

i my liwce, lec  na wschód […]. 

 

3. W poniedzia ek Wielkiego Tygodnia, wcze nie rano, wyrwa y nas ze snu 

wybuchy […].  ydzi bronili si  z rozpacz  i zaciek o ci . […] Niemcy 

zdobywali ulic  za ulic  […]. Armia Krajowa usi owa a przyj  

z pomoc  walcz cym, ale zosta a odparta […]. 

 

4. Centrum jest w r kach powsta ców [...], armia radziecka [...] lada dzie  

wkroczy na Prag  [...]. Na Woli ogie  szaleje; rozchodzi si  wie  

o masowych egzekucjach ludno ci cywilnej.  

 

5. Rzadkie dzwony, niezabrane przez Niemców [...] bij  g o no i d ugo. 

[...] Nareszcie! Koniec koszmaru dla Europy! Ka dy si  cieszy [...]. 

Ile nadziei! [...] Jak e pi kna jest ta wiosna pe na obietnic. 

 

ród o: A. Szatkowska, By  dom. Wspomnienia, Kraków 2006, s. 57, 97, 120–121, 157, 299. 

 

 

Zadanie 34. (5 pkt) 

Wyja nij tre  propagandow  rysunku opublikowanego w emigracyjnym pi mie Zgoda 

w 1948 r., pami taj c o interpretacji elementów graficznych i napisów. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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rys. Kazimierz Majewski 

T umaczenie:  Made in Russia –  wyprodukowane w Rosji 

ród o: Z. Landau, Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994, s. 18. 

 

 

Zadanie 35. (3 pkt) 
Uzupe nij tabel , wpisuj c w a ciwe poj cia (terminy). Odpowiedzi wybierz spo ród 

podanych: 
 

abolicjonizm,   apartheid,   doktryna powstrzymywania,   taktyka biernego oporu, 

D ugi Marsz,   Wielki Skok. 

 

1. Sposób walki o wyzwolenie Indii propagowany przez 

Mahatm  Gandhiego. 

 

2. Kampania forsownej industrializacji Chin realizowana 

przy u yciu prymitywnych metod i narz dzi. 

 

3. Doktryna g osz ca rozdzielenie ras, która by a podstaw  

polityki RPA (Republiki Po udniowej Afryki).  

 

 
Nr zadania 33. 34. 35. 

Maks. liczba pkt 5 5 3 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 36. (3 pkt) 
Na podstawie fragmentu listu skierowanego w 1968 r. do redakcji Polskiego Radia 

i w asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Kto upowa ni  rz d do wys ania wojska, czy miecie powiedzie , e taka jest wola 

ludzi? Nie – naród polski nigdy nie popiera  adnej agresji i nie b dzie popiera . Agresji 

dokonanej […] na kim  przez w asny rz d, jak to by o [...] w 1938 [...]. Zha bili cie honor 

polskiego narodu, splamili cie honor polskiego o nierza. […] Dlaczego u nas radio nie mówi 

ani gazety nie pisz , co mówi  na agresj  Rumunia i Jugos awia. To s  naprawd  bratnie 

rz dy i narody, bo nie przyst pi y do haniebnej agresji. 

ród o: Ksi ga listów PRL-u, cz. II, 1956–1970, Warszawa 2004, s. 194. 

 

A. Podaj wydarzenie, o którym radios uchacz wyra a swoj  opini  w li cie. 
 

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

 

B. Wyja nij, dlaczego autor listu przypomina wydarzenie z 1938 roku. 
 

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

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

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

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

 

C. W jaki sposób autor listu uzasadnia swoj  ocen  decyzji rz du polskiego? 
 

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

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

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

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

 

Zadanie 37. (2 pkt) 
W ród wymienionych wydarze  wska  to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które 

jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz liter  A, obok 

chronologicznie ostatniego liter  B. 
 

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce  

Pierwsza pielgrzymka papie a Jana Paw a II do Polski  

Obrady „Okr g ego Sto u”  

Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wa sie  

Obj cie funkcji I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka  

Powstanie Komitetu Obrony Robotników  
 

 
Nr zadania 36.A. 36.B. 36.C. 37. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 Wype nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     
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