
 Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN MATURALNY 
OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 
POZIOM ROZSZERZONY 

 

 

 

 

 

 

ROZWI ZANIA ZADA  I SCHEMATY PUNKTOWANIA 

(A1, A2, A3, A4, A7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIE  2013   

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Strona 2 z 33 

Zadanie 1. (0–1) 
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

II. Analiza i interpretacja historyczna.  

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

I.1.3. Cywilizacje Bliskiego [...] Wschodu.  

Zdaj cy rozpoznaje cechy charakterystyczne 

najwa niejszych osi gni  kulturowych 

cywilizacji bliskowschodnich […] 

w zakresie […] sztuki […]. 

I.2.3. Spo ecze stwo, ycie polityczne 

i kultura staro ytnej Grecji.  

Zdaj cy rozpoznaje dokonania kulturowe 

Greków […]. 

 

Rozwi zanie 

Obiekt A powsta  na obszarze oznaczonym na mapie numerem 4. 

Obiekt B powsta  na obszarze oznaczonym na mapie numerem 1. 

Obiekt C powsta  na obszarze oznaczonym na mapie numerem 3. 

 

Schemat punktowania  

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi  

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 2. (0–1) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

I.2.3. Spo ecze stwo, ycie polityczne 

i kultura staro ytnej Grecji. 

Zdaj cy  rozpoznaje dokonania kulturowe 

Greków w dziedzinie architektury, rze by 

[…]. 

 

Rozwi zanie 

A. Propyleje, B. Partenon, C. [w] Erechtejonie 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za wpisanie trzech poprawnych nazw 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 3. (0–2) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

III etap edukacyjny 

5.1. Cywilizacja rzymska.  

Zdaj cy umiejscawia w czasie 

i charakteryzuje system sprawowania 

w adzy oraz organizacj  spo ecze stwa 

w Rzymie republika skim i cesarstwie. 
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do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 

I.4.1. Spo ecze stwo, ycie polityczne 

i kultura staro ytnego Rzymu. 

Zdaj cy charakteryzuje przemiany 

ustrojowe i spo eczne w Rzymie 

republika skim. 

 

Rozwi zanie 

3.1.  

prawo do wybierania urz dników/wybór urz dników 

 

Przyk adowe rozwi zanie  

3.2.  

Kandydaci do urz dów powinni posiada  umiej tno  [pi knego] przemawiania oraz 

umiej tno  okazywania szacunku wspó obywatelom. 

 

Schemat punktowania 

3.1.  

1 pkt – za poprawn  odpowied   

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

3.2. 

1 pkt – za poprawn  odpowied  – wskazanie dwóch w a ciwych umiej tno ci 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 
 

Zadanie 4. (0–2) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

III etap edukacyjny 

9.4. Pocz tki cywilizacji zachodniego 

chrze cija stwa. 

Zdaj cy opisuje relacje pomi dzy w adz  

cesarsk  a papiesk  w X–XI w.  

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 

II.3.1. Europa w okresie krucjat. 

Zdaj cy wyja nia ideowe i polityczne 

przyczyny rywalizacji papiestwa 

z cesarstwem o zwierzchnictwo nad 

redniowieczn  Europ . 

 

Przyk adowe rozwi zania 

4.1.  

 Istot  sporu o inwestytur  by  konflikt mi dzy cesarzem a papie em o mianowanie 

biskupów. Mianowanie odbywa o si  przez wr czenie pier cienia biskupiego i pastora u, 

po czone by o z powierzeniem beneficjum. Ko ció  d y  do uniezale nienia wyboru 

biskupów od monarchów. 

 By  to spór mi dzy dwiema uniwersalnymi w adzami – cesarstwem (w adz  wieck ) 

i papiestwem (w adz  duchown ) o prymat w Europie aci skiej (zwierzchni  w adz  

w wiecie zachodniego chrze cija stwa). 
 

Rozwi zanie 

4.2.  

D. konkordat wormacki 
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Schemat punktowania 

4.1.  

1 pkt – za poprawne wyja nienie istoty sporu 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

4.2.  

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi  

 

Zadanie 5. (0–1) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

III etap edukacyjny 

12.3. Zdaj cy rozpoznaje zabytki kultury 

redniowiecza […]. 

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony  

II.7.4. Polska w XIV–XV w. 

Zdaj cy charakteryzuje i ocenia stosunki 

polsko-krzy ackie na p aszczy nie […] 

kulturowej. 

 

Przyk adowe rozwi zanie 

Bry a obiektu jest charakterystyczna dla ceglanych zamków krzy ackich wznoszonych na 

ziemiach opanowanych przez Krzy aków. Zamek zbudowany jest na planie kwadratu. Na 

planie przedstawiono pomieszczenia charakterystyczne dla siedziby zakonu (kapitularz, 

refektarz, dormitorium) – te  rycerskiego, i typowe dla obiektów zakonu krzy ackiego, takie 

jak infirmeria i gdanisko. 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawn  odpowied  z odwo aniem do obu róde   

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied , brak odpowiedzi 

 

Zadanie 6. (0–2) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna.  

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

III etap edukacyjny 

14.5. Polska dzielnicowa i zjednoczona. 

Zdaj cy ocenia dokonania Kazimierza 

Wielkiego w dziedzinie polityki 

wewn trznej (system obronny, urbanizacja 

kraju) […]. 

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 

II.7.5. Polska w XIV–XV wieku.  

Zdaj cy ocenia panowanie Piastów w dziejach 

Polski. 

 

Przyk adowe rozwi zanie 

6.1. 

Na mapie widoczne jest rozmieszczenie g ównych zamków i miast obronnych wzniesionych 

za panowania Kazimierza Wielkiego. Lokalizacja tych obiektów potwierdza, e wybór 

miejsca budowy by  g boko przemy lany i powi zany z g ównymi kierunkami, z których 

mog o nadej  zagro enie dla pa stwa, co jest zgodne z opini  Paw a Jasienicy. 
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6.2. 

1 – Pa stwo Zakonu Szpitala Naj wi tszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie 

(pa stwo zakonu krzy ackiego, Krzy acy) 

2 – Wielkie Ksi stwo Litewskie (Litwa, Litwini) 

3 – Królestwo Czeskie (Czechy, Czesi) 

 

Schemat punktowania 

6.1. 

1 pkt – za poprawn  odpowied    

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

6.2. 

1 pkt – za poprawne podanie trzech zagro e  

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 7. (0–2) 
 

I. Chronologia historyczna. 

Zdaj cy porz dkuje wydarzenia z historii 

powszechnej oraz dziejów ojczystych; 

dostrzega zmienno  i dynamik  wydarze  

w dziejach, a tak e ci g o  procesów 

historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

II.6.2. Europa pó nego redniowiecza. 

Zdaj cy charakteryzuje przemiany 

gospodarcze w Europie pó nego 

redniowiecza. 

 

Przyk adowe rozwi zania 

 W latach 1370–1520 udzia  zbo a w ród towarów eksportowanych z Polski uleg  

zwi kszeniu z 5 do 46 punktów procentowych. Na zwi kszenie tego udzia u mog o 

wp yn  kilka ró nych czynników, do których – mi dzy innymi – nale y wzrost 

zapotrzebowania w Europie na tani  ywno .  

 W latach 1370–1520 udzia  zbo a w strukturze polskiego eksportu znacznie zwi kszy  si : 

z 5 do 46 punktów procentowych. By  to skutek odzyskania przez Polsk  dost pu do 

Ba tyku, uzyskania kontroli nad przewozem zbo a Wis  i likwidacji krzy ackiego 

po rednictwa. 

 

Schemat punktowania 

2 pkt – za sformu owanie prawid owego wniosku oraz podanie jednej przyczyny zmiany 

1 pkt – za sformu owanie prawid owego wniosku, lecz bez podania przyczyny zmiany 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 8. (0–2) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

III.2.3. Europa w XVI–XVIII w. 

Zdaj cy opisuje map  polityczn  

i wyznaniow  Europy w XVI w. 

 

Rozwi zanie 

8.1.  

Ma e stwo Anny [Jagiellonki] z Ferdynandem I [Habsburgiem] 

Ma e stwo Ludwika [Jagiello czyka] z Mari  [Habsburg] 

8.2. 

C. wyga ni cie w giersko-czeskiej linii Jagiellonów 

 

Schemat punktowania 

8.1.  

1 pkt – za poprawn  odpowied  – podanie dwóch w a ciwych ma e stw  

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

8.2.  

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 9. (0–2) 
 

I. Chronologia historyczna. 

Zdaj cy porz dkuje wydarzenia z historii 

powszechnej oraz dziejów ojczystych; 

dostrzega zmienno  i dynamik  wydarze  

w dziejach, a tak e ci g o  procesów 

historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

III Etap edukacyjny 

21.1. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej 

s siedzi w XVII w.  

Zdaj cy wyja nia g ówne przyczyny wojen 

Rzeczypospolitej ze Szwecj  […]. 

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 

III.4.2. Rzeczpospolita Obojga Narodów 

w XVII wieku. Ustrój, spo ecze stwo 

i kultura. 

Zdaj cy opisuje g ówne etapy konfliktów 

politycznych i militarnych Rzeczypospolitej 

ze Szwecj , […]; wyja nia ich nast pstwa. 

III.4.6. Rzeczpospolita Obojga Narodów 

w XVII wieku. Ustrój, spo ecze stwo 

i kultura. 

Zdaj cy […] rozpoznaje dzie a sztuki 

baroku. 

 

Rozwi zanie 

9.1. 

1. prawda 
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2. fa sz 

3. fa sz 

 

Przyk adowe rozwi zanie 

9.2. 

W adca zosta  przedstawiony z krzy em i szabl  w d oniach, co mo e symbolizowa  jego 

waleczno  i gorliwo  religijn . 

 

Schemat punktowania 

9.1.  

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

9.2.  

1 pkt – za poprawne wyja nienie znaczenia obu atrybutów 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 10. (0–2) 
 

I. Chronologia historyczna.  

Zdaj cy porz dkuje i synchronizuje 

wydarzenia z historii powszechnej oraz 

dziejów ojczystych; dostrzega zmienno  

i dynamik  wydarze  w dziejach, a tak e 

ci g o  procesów historycznych.  

II. Analiza i interpretacja historyczna.  

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

III etap edukacyjny 

21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej 

s siedzi w XVII w. Zdaj cy  

1) wyja nia g ówne przyczyny wojen 

Rzeczypospolitej z […] Turcj  […]. 

3) ocenia spo eczno-gospodarcze i polityczne 

nast pstwa wojen w XVII w. 

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony 

III.2.6. Europa w XVI–XVII w.  

Zdaj cy charakteryzuje g ówne europejskie 

konflikty polityczne w XVI–XVII w., 

z uwzgl dnieniem roli Turcji w Europie 

rodkowo-Wschodniej. 

III.4.2. Rzeczpospolita Obojga Narodów 

w XVII w. Ustrój, spo ecze stwo i kultura. 

Zdaj cy opisuje g ówne etapy konfliktów 

politycznych i militarnych Rzeczypospolitej 

z […] Turcj  w XVII w.; wyja nia ich 

nast pstwa. 

 

Rozwi zanie 

10.1.  

bitwa pod Wiedniem w 1683 r., (Wiktoria Wiede ska, [druga] odsiecz wiede ska) 

 

Przyk adowe rozwi zanie 

10.2.  

Sojusz przyj  nazw  Liga wi ta, bowiem zawi zano go pod przewodnictwem papiestwa 

(Pa stwa Ko cielnego) w celu walki z przeciwnikami wiary chrze cija skiej (Turkami, 

muzu manami).  

 

Schemat punktowania 

10.1.  

1 pkt – za poprawn  odpowied  
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0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

10.2.  

1 pkt – za poprawne wyja nienie  

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 11. (0–3) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

III etap edukacyjny 

26.2. Rzeczpospolita w dobie 

stanis awowskiej. 

Zdaj cy sytuuje w czasie obrady Sejmu 

Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 

3 maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego 

oraz postanowienia Konstytucji 3 maja. 

26.3. Rzeczpospolita w dobie 

stanis awowskiej. 

Zdaj cy wyja nia okoliczno ci zawi zania 

konfederacji targowickiej […]. 

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 

III. 6.1. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy 

o wieceniowe i rozbiory. 

Zdaj cy charakteryzuje polityk  Rosji […] 

wobec Rzeczypospolitej. 

III.6.4. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy 

o wieceniowe i rozbiory. 

Zdaj cy opisuje i analizuje uwarunkowania 

wewn trzne i mi dzynarodowe kolejnych 

rozbiorów Polski […]. 

 

Rozwi zanie 

11.1.  

ustrój wprowadzony w ycie Konstytucj  3 maja [ustrój Trzeciego Maja] 

 

Przyk adowe rozwi zanie 

11.2.  

Nie, starosta nie przy czy by si  do grona zwolenników Konstytucji 3 maja. Jego wypowied  

wiadczy o tym, e by  zwolennikiem dawnej formy rz dów; akceptowa  liberum weto oraz 

mia  lekcewa cy stosunek do projektów nowych rozwi za  politycznych (np. do Stra y 

Praw). 

11.3.  

Starosta by  przeciwnikiem idei o wieceniowych. Z lekcewa eniem wypowiada  si  o takich 

ideach o wieceniowych jak prawa cz owieka i wolno  sumienia. 

 

Schemat punktowania 

11.1.  

1 pkt – za poprawne wyja nienie 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

11.2. 

1 pkt – za zaj cie stanowiska z uzasadnieniem 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

11.3.  
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1 pkt – za zaj cie stanowiska z uzasadnieniem  

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 12. (0–2) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

III etap edukacyjny 

29.1. Epoka napoleo ska.  

Zdaj cy opisuje zmiany w Europie w okresie 

napoleo skim w zakresie stosunków 

spo eczno-gospodarczych i politycznych. 

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony 

IV.1.2. Europa napoleo ska. 

Zdaj cy wyja nia ród a sukcesów i pora ek 

Napoleona w polityce wewn trznej  

i zagranicznej. 

IV.1.3. Europa napoleo ska. 

Zdaj cy wyja nia wp yw idei rewolucji 

francuskiej i wojen okresu napoleo skiego  

na zmiany polityczne, spo eczne 

i gospodarcze w Europie. 

 

Rozwi zanie 

12.1.  

blokada kontynentalna 

 

Przyk adowe rozwi zanie 

12.2.  

Tak, na podstawie informacji ze ród a 2. mo na wnioskowa , e w Ksi stwie Warszawskim 

wprowadzono blokad  kontynentaln . W ródle znajduj  si  informacje o pogarszaj cej si  

sytuacji ekonomicznej Ksi stwa z powodu odci cia od rynku zbytu towarów, które 

produkowa o polskie rolnictwo. Odci cie od rynków zbytu by o w a nie nast pstwem 

blokady.  

 

Schemat punktowania 

12.1. 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi  

12.2.  

1 pkt – za zaj cie stanowiska z uzasadnieniem 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 13. (0–1) 
 

I. Chronologia historyczna. 

Zdaj cy porz dkuje wydarzenia z historii 

powszechnej oraz dziejów ojczystych; 

dostrzega zmienno  i dynamik  wydarze  

w dziejach, a tak e ci g o  procesów 

historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

III etap edukacyjny 

34.2. Spo ecze stwo dawnej 

Rzeczypospolitej w okresie powsta  

narodowych.  

Zdaj cy przedstawia przyczyny oraz 

porównuje przebieg i charakter powsta  

narodowych. 

34.3. Spo ecze stwo dawnej 
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i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

Rzeczypospolitej w okresie powsta  

narodowych.  

Zdaj cy rozró nia bezpo rednie 

i d ugofalowe nast pstwa powsta czych 

ruchów narodowych. 

35.1. ycie pod zaborami.  

Zdaj cy wyja nia cele i opisuje metody 

dzia a  zaborców wobec mieszka ców ziem 

dawnej Rzeczypospolitej. 

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 

IV.4.1. Walka o niepodleg o  Polski 

w okresie niewoli narodowej. 

Zdaj cy charakteryzuje i porównuje cele 

i metody polityki zaborców wobec 

spo ecze stwa polskiego w okresie niewoli 

narodowej. 

IV.4.3. Walka o niepodleg o  Polski 

w okresie niewoli narodowej. 

Zdaj cy wyja niania przyczyny, charakter 

i skutki powsta  narodowych. 

 

Przyk adowe rozwi zania 

 Tak, ostrze enie przerodzi o si  w czyn. W lutym 1861 r. wojsko rosyjskie otworzy o 

ogie  do manifestantów na Krakowskim Przedmie ciu w Warszawie. Zgin o pi ciu 

uczestników manifestacji. 

 S owa sta y si  faktem, a za ostrze eniami posz y dzia ania, np. w kwietniu 1861 r. 

wojsko rosyjskie zmasakrowa o uczestników demonstracji na Placu Zamkowym 

w Warszawie. Zgin o oko o 100 osób, a kilkaset zosta o rannych. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za zaj cie stanowiska z uzasadnieniem  

0 pkt –za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 14. (0–1) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

IV.3.1. Ideologie XIX w.  

Zdaj cy charakteryzuje i porównuje 

ideologie: konserwatyzm, liberalizm, 

nacjonalizm, socjalizm utopijny, marksizm 

i anarchizm. 

 

 

Rozwi zanie 

1. fa sz 

2. fa sz 

3. prawda 
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Schemat punktowania 

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi  

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi  

 

Zadanie 15. (0–2) 
 

I. Chronologia historyczna. 

Zdaj cy porz dkuje wydarzenia z historii 

powszechnej oraz dziejów ojczystych; 

dostrzega zmienno  i dynamik  wydarze  

w dziejach, a tak e ci g o  procesów 

historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

IV.5.1. Spo ecze stwo polskie w okresie 

zaborów w XIX w. 

Zdaj cy wyja nia wewn trzne i zewn trzne 

przyczyny odmiennego rozwoju 

gospodarczego ziem polskich w trzech 

zaborach. 

 

Przyk adowe rozwi zania 

15.1.  

 Tak, uwagi Reymonta o szybkim rozwoju odzi potwierdzaj  dane z tabeli. Dane 

te pokazuj  podwojenie si  w latach 1890–1898 liczby mieszka ców odzi, co jest 

dowodem tempa rozwoju gospodarczego.  

 Tak szybki wzrost liczby mieszka ców by  pochodn  zapotrzebowania na pracowników 

w rozwijaj cym si  przemy le. Uwagi Reymonta o tempie rozwoju miasta 

odzwierciedlaj  dane statystyczne, które mówi  o wzro cie liczby mieszka ców odzi. 

 

Rozwi zanie 

15.2. 

[przemys ] w ókienniczy 

 

Schemat punktowania 

15.1. 

1 pkt – za zaj cie stanowiska z uzasadnieniem 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

15.2. 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 16. (0–1) 
 

I. Chronologia historyczna. 

Zdaj cy porz dkuje wydarzenia z historii 

powszechnej oraz dziejów ojczystych; 

dostrzega zmienno  i dynamik  wydarze  

V.1.1. I wojna wiatowa i rewolucje 

w Rosji.  

Zdaj cy […] opisuje charakter dzia a  

wojennych. 
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w dziejach, a tak e ci g o  procesów 

historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny.

V.3.1. Europa i wiat mi dzy wojnami. 

Spo ecze stwo, gospodarka, kultura. 

Zdaj cy charakteryzuje proces 

demokratyzacji spo ecze stw 

mi dzywojennych i ustrojów politycznych, 

z uwzgl dnieniem nast pstw I wojny 

wiatowej […]. 

 

 

Przyk adowe rozwi zanie 

Fotografia pochodzi z okresu I wojny wiatowej. Podczas wojny zwi kszy a si  obecno  

kobiet na rynku pracy. Kobiety by y zatrudniane w przemy le na stanowiskach typowo 

m skich, bowiem m czy ni walczyli na frontach wojennych. Po wojnie kobiety nie zawsze 

wraca y do swoich dawnych obowi zków. Przyczyni o si  to do wzrostu politycznej roli 

kobiet i uzyskania przez nie po wojnie praw politycznych w wielu pa stwach. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne wyja nienie 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied , brak odpowiedzi 

 

Zadanie 17. (0–2) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

V.3.2. Europa i wiat mi dzy wojnami. 

Spo ecze stwo, gospodarka, kultura. 

Zdaj cy charakteryzuje ycie gospodarcze 

okresu mi dzywojennego […]. 

 

Rozwi zanie 

17.1. 

B. imigranci planuj  podj  prac  we wszystkich sektorach gospodarki ameryka skiej 

17.2.  

C. restrukturyzacji gospodarki po I wojnie wiatowej 

 

Schemat punktowania  

17.1. 

1 pkt – za poprawn  odpowied   

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

17.2. 

1 pkt – za poprawn  odpowied   

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 18. (0–1) 
 

I. Chronologia historyczna. 

Zdaj cy porz dkuje wydarzenia z historii 

powszechnej oraz dziejów ojczystych; 

dostrzega zmienno  i dynamik  wydarze  

w dziejach, a tak e ci g o  procesów 

historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

V.2.5. Kryzys demokracji i systemy 

totalitarne. 

Zdaj cy ocenia polityk  wiata zachodniego 

wobec totalitaryzmu nazistowskiego  

i komunizmu […]. 

 

Przyk adowe rozwi zania 

D. czwartej dekadzie XX wieku 

 W tek cie mówi si  o „nowej sytuacji mi dzynarodowej” i wspomina si , e Niemcy by y 

ju  hitlerowskie. Adolf Hitler doszed  do w adzy w 1933 r. 

 W tek cie wspomina si  o staraniach w sprawie przyj cia ZSRR do Ligi Narodów, 

co nast pi o w 1934 r. 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za wskazanie poprawnej odpowiedzi i w a ciwe uzasadnienie 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi  

 

Zadanie 19. (0–1) 
 

I. Chronologia historyczna. 

Zdaj cy porz dkuje wydarzenia z historii 

powszechnej oraz dziejów ojczystych; 

dostrzega zmienno  i dynamik  wydarze  

w dziejach, a tak e ci g o  procesów 

historycznych. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

V.5.1. II Rzeczpospolita. Spo ecze stwo, 

gospodarka, kultura.  

Zdaj cy charakteryzuje i ocenia dorobek 

gospodarczy II Rzeczypospolitej. 

V.5.2. II Rzeczpospolita. Spo ecze stwo, 

gospodarka, kultura.  

Zdaj cy analizuje struktur  spo ecze stwa 

II Rzeczypospolitej […]. 
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Przyk adowe rozwi zanie 

Dziennik urz dowy B. Na pierwszej stronie dziennika urz dowego, umieszczono nazw  

pa stwa oraz god o pa stwowe wed ug wzoru stosownego w II Rzeczypospolitej. 

Przytoczony dokument pochodzi równie  z okresu II Rzeczypospolitej (Ustawa o wykonaniu 

reformy rolnej, 1925 r.). wiadcz  o tym sformu owania charakterystyczne dla okresu 

po I wojnie wiatowej, np. odniesienie do podzia u ziemi nale cych do pa stw zaborczych. 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawn  odpowied  z uzasadnieniem  

0 pkt – za niepe n  odpowied , za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi  

 

Zadanie 20. (0–1) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna.  

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

V.2.2. Kryzys demokracji i systemy 

totalitarne. 

Zdaj cy wyja nia spo eczne, gospodarcze, 

polityczne i kulturowe uwarunkowania 

rz dów autorytarnych w Europie rodkowo-

Wschodniej, faszyzmu w oskiego i nazizmu 

oraz charakteryzuje aktywno  

mi dzynarodow  W och i Niemiec w latach 

trzydziestych XX w. 

V.3.3. Europa i wiat mi dzy wojnami. 

Spo ecze stwo, gospodarka, kultura. 

Zdaj cy rozpoznaje dorobek kulturowy 

okresu mi dzywojennego. 

V.6.1. Europa i wiat podczas II wojny 

wiatowej.  

Zdaj cy opisuje g ówne etapy II wojny 

wiatowej […]. 
 

Przyk adowe rozwi zanie 

Sarkastyczna wypowied  artysty nawi zuje do nalotu [dywanowego] w czasie wojny 

domowej w Hiszpanii w 1937 r., przeprowadzonego przez niemieckie lotnictwo [Legion 

Condor] na [baskijskie] miasteczko Guernica. 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne wyja nienie 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 
 

Zadanie 21. (0–3) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna.  

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

V.9.2. Europa i wiat w okresie rywalizacji 

ZSRR i Stanów Zjednoczonych.  

Zdaj cy rozpoznaje zmiany polityczne 

na mapie Europy i wiata po II wojnie 

wiatowej. 

V.9.3. Europa i wiat w okresie rywalizacji 

ZSRR i Stanów Zjednoczonych. 

Zdaj cy wyja nia genez  zimnej wojny 

i rozpoznaje jej przejawy w stosunkach 

pomi dzy ZSRR a Stanami Zjednoczonymi. 
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Przyk adowe rozwi zanie 

Autor plakatu twierdzi, e Stany Zjednoczone prowadz  ob udn , zak aman  polityk  

w odniesieniu do ZSRR [i innych krajów radzieckiej strefy wp ywów], g osz c puste has a 

[frazesy] o pokoju, a jednocze nie zak adaj c bazy wojskowe. Wymow  t  potwierdzaj  takie 

elementy graficzne, jak posta  dziennikarza, który k amie g osz c has a o pokoju 

i rozbrojeniu. Mo na tak wnioskowa , poniewa  siedzi w kieszeni wojskowego, a jego 

mikrofon pod czony jest do pliku dolarów, co oznacza finansowanie przez rz d USA. 

Trzymana przez dziennikarza ga zka oliwna, symbol pokoju, z zatkni t  bomb , potwierdza 

ob ud  rz du ameryka skiego i fa sz g oszonych hase  o pokoju. Ponadto o nierz, planuje 

rozmieszczenie baz wojskowych na terenie Europy, co ma s u y  rozszerzaniu ameryka skich 

wp ywów. Opatrzone rany o nierza sugeruj  udzia  w dzia aniach wojennych i stoj  

w sprzeczno ci ze s owami g oszonymi oficjalnie przez ameryka ski rz d za po rednictwem 

przekupionych dziennikarzy.  

 

Schemat punktowania 

3 pkt – za poprawnie podan  wymow  propagandow  oraz poprawn  interpretacj  

co najmniej dwóch elementów graficznych 

2 pkt – za poprawnie podan  wymow  propagandow  i interpretacj  jednego elementu 

graficznego  

1 pkt – za poprawnie podan  wymow  propagandow  bez interpretacji elementów 

graficznych 

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi  

 

Zadanie 22. (0–1) 
 

I. Chronologia historyczna.  

Zdaj cy porz dkuje i synchronizuje 

wydarzenia z historii powszechnej oraz 

dziejów ojczystych; dostrzega zmienno  

i dynamik  wydarze  w dziejach, a tak e 

ci g o  procesów historycznych.  

V.9.8. Europa i wiat w okresie rywalizacji 

ZSRR i Stanów Zjednoczonych. 

Zdaj cy charakteryzuje przyczyny i skutki 

prze omowych konfliktów zimnej wojny: 

wojny korea skiej […]. 

 

Rozwi zanie 

B. 1950 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

Zadanie 23. (0–2) 
 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a do 

wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny.

V.12.6. Europa rodkowo-Wschodnia 

po II wojnie wiatowej.  

Zdaj cy synchronizuje najwa niejsze 

wydarzenia z dziejów wiata, Europy 

Zachodniej i rodkowo-Wschodniej oraz 

Polski. 

V.16.1. Polska w latach 1980–1989. 

Zdaj cy wyja nia ide  Solidarno ci i jej 

wp yw na przemiany spo eczno-polityczne 

w Polsce. 
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Przyk adowe rozwi zanie 

23.1.  

Pos anie propaguje ide  tworzenia wolnych zwi zków zawodowych, solidarno ci ludzi pracy 

oraz ide  wzajemnego wspierania si  spo ecze stw krajów komunistycznych. 

23.2.  

Bre niew ocenia  Pos anie negatywnie; uzna  je za prowokacj . Oskar y  „Solidarno ” 

o ingerencj  w sprawy wewn trzne krajów komunistycznych oraz d enie do ich 

destabilizacji. 

 

Schemat punktowania 

23.1. 

1 pkt – za prawid ow  odpowied  

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

23.2. 

1 pkt – za prawid owe wyja nienie 

0 pkt – za niepe n  odpowied , b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 24. (0–12) 

Temat 1. Porównaj ustroje polityczne Sparty i Aten w V w. p.n.e. Wyka  podobie stwa 

i ró nice. W pracy wykorzystaj materia y ród owe. 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

Zdaj cy tworzy narracj  historyczn  w uj ciu 

przekrojowym lub problemowym; dostrzega 

problem i buduje argumentacj , 

uwzgl dniaj c ró ne aspekty procesu 

historycznego; dokonuje selekcji 

i hierarchizacji oraz integruje pozyskane 

informacje z ró nych róde  

wiedzy. 

III etap edukacyjny 

4.1. Cywilizacja grecka. 

Zdaj cy wyja nia wp yw rodowiska 

geograficznego na gospodark  i rozwój 

polityczny staro ytnej Grecji. 

4.2. Cywilizacja grecka. 

Zdaj cy umiejscawia w czasie i porównuje 

system sprawowania w adzy oraz organizacj  

spo ecze stwa w Sparcie i Atenach 

peryklejskich. 

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony 

I.2.2. Spo ecze stwo, ycie polityczne 

i kultura staro ytnej Grecji. 

Zdaj cy wyja nia przemiany ustrojowe 

w Atenach i porównuje formy ustrojowe 

greckich polis. 

 

 

Kryteria oceniania 
 

Poziom IV  

(9–12 pkt)  

 

Zdaj cy: 

• przedstawi  omawiane zagadnienia ustrojowe w uj ciu porównawczym, 

ukazuj c najwa niejsze podobie stwa i ró nice mi dzy systemami 

demokratycznym i oligarchicznym (np. mi dzy g ównymi instytucjami 

ustrojowymi i ich kompetencjami), 

• poprawnie przeprowadzi  selekcj  i hierarchizacj  informacji, 
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• w a ciwie i w pe ni wykorzysta  materia  ród owy (np. poda  informacje 

pochodz ce ze róde ), 

• sformu owa  wnioski i ocen  oraz podsumowa  rozwa ania. 

Poziom III  

(6–8 pkt)  

 

Zdaj cy:  

• przedstawi  omawiane zagadnienia ustrojowe w uj ciu porównawczym, 

ukazuj c wybrane podobie stwa i cechy ró ni ce demokracj  ate sk  od 

oligarchii w Sparcie (np. mi dzy wybranymi instytucjami ustrojowymi), 

• w wi kszo ci poprawnie przeprowadzi  selekcj  faktów, wykazuj c si  

zrozumieniem ich znaczenia i hierarchii, 

• w wi kszo ci wykorzysta  materia  ród owy, 

• podj  prób  formu owania wniosków (np. dotycz c  roli Zgromadzenia 

w demokratycznych Atenach i w oligarchicznej Sparcie),  

• podj  prób  oceny obu systemów sprawowania w adzy. 

Poziom II  

(3–5 pkt)  

 

Zdaj cy: 

• cz ciowo przedstawi  faktografi  w uj ciu porównawczym (np. wymieni  

wybrane instytucje ustrojowe i wskaza  ich charakterystyczne cechy, podaj c 

ró nice),  

• podj  prób  selekcji i uporz dkowania podanej faktografii,  

• podj  prób  wykorzystania materia ów ród owych i zastosowania ich 

w tek cie pracy.  

Poziom I  

(1–2 pkt)  

 

Zdaj cy:  

• w kilku/kilkunastu zdaniach odniós  si  do tematu,  

• poda  kilka faktów zwi zanych z tematem, zwykle bez wskazywania 

podobie stw/ró nic mi dzy nimi (np. Rada Pi ciuset, geruzja, Zgromadzenie 

Ludowe), 

• wykorzysta  materia  ród owy w niezadawalaj cym stopniu, 

• poprawnie umie ci  rozwa ania w czasie i w przestrzeni.  

 

Przyk adowa realizacja zadania 
 

W staro ytnej Grecji podstawow  form  organizacji spo ecze stwa by a polis 

okre lana jako polityczna wspólnota obywateli. Jej terytorium najcz ciej obejmowa o miasto 

i przylegaj ce do niego wsie. W V w. p.n.e. zdecydowanie najwa niejsz  rol  w wiecie 

greckim odgrywa y dwa o rodki polityczne: Ateny i Sparta. Oryginalnym osi gni ciem 

Ate czyków by a demokracja, która w ich przekonaniu stanowi a najlepsz  form  ustrojow  

dla polis. Z kolei Sparta postrzegana by a jako przypadek sprawnie zorganizowanej i dobrze 

funkcjonuj cej greckiej polis oligarchicznej. 

 Ateny po o one by y w rodkowej Grecji na Pó wyspie Attyckim, który od wschodu 

i zachodu oblewa y morza. Od pó nocy miasto otacza y góry. Sparta le a a w g bi l du 

i zajmowa a krain  zwan  Lakoni  na Peloponezie. By a najwi kszym terytorialnie pa stwem 

staro ytnej Grecji. W odró nieniu od polis ate skiej Sparta posiada a bezpieczniejsze 

po o enie i nie by a a  do IV w. p.n.e. ufortyfikowana, co widoczne jest na planie miasta 

( ród o C). Natomiast w Atenach zniszczonych po wojnach z Persami, wzmocniono system 

obronny. Miasto ufortyfikowano i po czono D ugimi Murami z Pireusem. Zapewnia y one 

Atenom skuteczn  ochron  od strony l du ( ród o C). 

Ateny i Sparta posiada y ró ne tradycje ustrojowe i odmienne do wiadczenia 

w tworzeniu pa stwowo ci. Polis ate ska pierwotnie by a monarchi , a po jej zniesieniu 

nast pi y rz dy arystokracji. Przeprowadzone w latach 508–507 r. p.n.e. reformy Klejstenesa, 

zapocz tkowa y wprowadzenie nowego ustroju – demokracji. Natomiast system polityczny 

Sparty, ukszta towany w okresie archaicznym (VIII–VI w. p.n.e.), – w przeciwie stwie do Aten 

– okaza  si  bardzo trwa y i stabilny. Wed ug tradycji sparta skiej, do której odwo uje si  
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Herodot ( ród o A), ukszta towanie ustroju Sparty by o dzie em wybitnego prawodawcy 

Likurga. W opinii Herodota, Lacedemo czycy, czyli wolni mieszka cy Sparty, z wielk  czci  

odnosili si  do Likurga jako twórcy ustroju ich polis. Dowodzi  tego mia o wybudowanie mu 

wi tyni (wspomina o tym ród o A, a potwierdza ród o C). 

Zarówno w demokratycznych Atenach, jak i w oligarchicznej Sparcie, istnia y podobne 

instytucje ustrojowe. W obu poleis dzia a o Zgromadzenie Ludowe. W Atenach Zgromadzenie 

(eklezj ) stanowili wszyscy obywatele. Prawa polityczne posiadali wolni i doro li m czy ni, 

a nie mieli ich cudzoziemcy, niewolnicy i kobiety. W Sparcie, w Zgromadzeniu (apelli), bra a 

udzia  w ska grupa pe noprawnych obywateli, nazywanych spartiatami. Praw politycznych 

nie posiadali periojkowie, grupa ludno ci wolnej zajmuj ca si  handlem i rzemios em. 

Najwi ksza grupa ludno ci (heloci) pozbawiona by a wszelkich praw. Ich status prawny by  

w istocie podobny do statusu niewolników. 

Eklezja w polis ate skiej pe ni a rol  najwa niejszego organu w adzy pa stwowej 

i w porównaniu z apell  w Sparcie posiada a szerszy zakres kompetencji. Decydowa a 

o sprawach wewn trznych miasta-pa stwa oraz o jego polityce zagranicznej. Na 

Zgromadzeniu ka dy Ate czyk móg  wypowiedzie  si  o projekcie czy wnie  do niego 

poprawk . Prawo przemawiania i zg aszania wniosków na eklezji stanowi o jedn  

z podstawowych zasad demokracji. Natomiast w Sparcie obywatele nie mogli wnie  

poprawek do projektu, posiadali tylko prawo do g osowania nad ustawami zg aszanymi przez 

Rad  Starszych (geruzj ). Mogli jedynie odrzuci  lub przyj  wniosek. St d, jedna z istotnych 

ró nic mi dzy ate sk  a sparta sk  odmian  ludow adztwa wyra a a si  w tym, e spartiaci, 

w przeciwie stwie do Ate czyków, nie mieli ani prawa g osu, ani mo liwo ci sk adania 

w asnych wniosków. W Sparcie, w przeciwie stwie do Aten, nie wymagano od spartiatów 

zaanga owania i aktywnej postawy, lecz pos usze stwa i podporz dkowania si  wspólnocie. 

Centrum ycia publicznego w Atenach i w Sparcie stanowi a agora, na której 

znajdowa y si  g ówne budynki pa stwowe, wi tynie, o tarze, rze by itp. W Sparcie na 

agorze zbiera o si  Zgromadzenie. W Atenach pocz tkowo obywatele decydowali w sprawach 

pa stwa na agorze, w czasach Peryklesa obrady przeniesiono na wzgórze Pnyks, naprzeciw 

Akropolu, który w V w. p.n.e. pe ni  funkcj  miejsca wi tego i powstawa y tam wy cznie 

budowle sakralne ( ród o C). 

W przeciwie stwie do Aten, gdzie wi kszo ci  spraw pa stwowych zajmowa a si  

eklezja, w Sparcie rz dzi a w ska grupa spartiatów wybierana do Rady Starszych (geruzji) 

oraz do pi cioosobowego kolegium eforów. Herodot za twórc  geruzji i eforatu uwa a  

Likurga ( ród o A). Do geruzji wybierano obywateli, którzy uko czyli 60 lat, a funkcja ta by a 

do ywotnia. Rada przygotowywa a projekty uchwa , które zg aszano na Zgromadzeniu 

i poddawano pod g osowanie. Do geruzji nale a o równie  dwóch równych sobie 

dziedzicznych królów, pochodz cych z dwóch ró nych rodów. Sprawowali oni najwa niejsze 

godno ci kap a skie i dowodzili armi  w czasie wojny. Eforowie wybierani byli na 

jednoroczne kadencje. Posiadali szeroki zakres w adzy. Zwo ywali i wykonywali uchwa y 

Zgromadzenia. Sprawowali kontrol  nad ca ym yciem publicznym w pa stwie. Egzekwowali 

prawo i s dzili w sprawach prywatnych. 

Istniej ca w Atenach Rada Pi ciuset by a wa nym organem w adzy, lecz jej pozycja 

by a podrz dna w stosunku do Zgromadzenia Ludowego. Jej cz onkowie byli wybierani 

spo ród cz onków 10 gmin. Rada przygotowywa a obrady Zgromadzenia i za atwia a bie ce 

sprawy pa stwa. Co miesi c zmienia a si  grupa dy uruj cych stale 50 urz dników, cz onków 

Rady. W Atenach wszyscy obywatele mieli jednakowe prawo do udzia u we w adzy. 

Z wypowiedzi Pseudo-Ksenofonta ( ród o B) wynika, e pot g  Aten tworzy y ni sze warstwy 

spo ecze stwa i mia y one znacz cy udzia  w rz dzeniu pa stwem. Pisarz zwróci  równie  

uwag  na procedur  obsadzania urz dów przez wybór lub losowanie ( ród o B). W Atenach 

wybierani byli stratedzy. By y to urz dy dla ludzi bogatych, gdy  odpowiadali oni za 
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zaniechania i pope nione b dy w asnym maj tkiem. Ka dy Ate czyk natomiast móg  by  

cz onkiem Rady czy s du ludowego. W obsadzaniu tych urz dów stosowano losowanie, które 

w przekonaniu Ate czyków zapewnia o wi ksz  równo  i sprawiedliwo . W Sparcie 

korzystano z procedury losowania w mniejszym zakresie, gdy  ta metoda podejmowania 

decyzji by a bardziej zwi zana z demokracj  ni  z ustrojem oligarchicznym. 

Podsumowuj c, nale y podkre li , e ustrój Aten podlega  ewolucji. Wypracowana 

z czasem demokracja (i towarzysz ca jej ideologia) okaza a si  bardzo trwa a i wp ywa do 

dzi  na nasz sposób my lenia o pa stwie i polityce. Ustrój Aten w V w. p.n.e. stanowi  

przyk ad najpe niejszej demokracji, charakteryzuj cej si  rz dami wolnych obywateli 

sprawowanymi przez Zgromadzenie i obsadzaniem urz dów w drodze wyboru lub losowania. 

Demokracja by  wytworem greckiej polis. Natomiast oligarchia znana by a ju  wcze niej, 

tak e poza wiatem greckim. Charakterystyczna dla Sparty by a trwa o  i stabilno  ustroju 

oligarchicznego. Zarówno w Sparcie, jak i w Atenach, istnia y podobne instytucje ustrojowe. 

Jednak w przeciwie stwie do Aten w Sparcie rz dzi a mniejszo , bowiem faktyczne rz dy 

nale a y do w skiej, elitarnej grupy. 
 

Poziom wykonania zadania 

Liczba uzyskanych punktów: 12  

Zawarto  merytoryczna: poziom IV  
 

Zdaj cy wszechstronnie scharakteryzowa  ustroje polityczne Aten i Sparty w uj ciu 

porównawczym. Wskaza  na g ówne podobie stwa i ró nice mi dzy najwa niejszymi 

instytucjami ustrojowymi w Atenach i w Sparcie. Przedstawi  mechanizmy funkcjonowania 

demokratycznej polis i systemu oligarchicznego w Sparcie, wskazuj c na ich specyficzne 

i odr bne cechy. Przeprowadzona analiza porównawcza stanowi podstaw  formu owania 

trafnych wniosków i opinii. Zdaj cy wykorzysta  podane ród a, poddaj c je analizie 

i interpretacji.  
 

Temat 2. We wspó czesnej historiografii pa stwa Europy rodkowo-Wschodniej okre la si  

te  mianem m odszej Europy. Rozstrzygnij s uszno  tego stwierdzenia w odniesieniu 

do redniowiecznych dziejów Czech, Polski i W gier. 
 

III. Tworzenie narracji historycznej.  

Zdaj cy tworzy narracj  historyczn  

w uj ciu przekrojowym lub 

problemowym; dostrzega problem 

i buduje argumentacj , uwzgl dniaj c 

ró ne aspekty procesu historycznego; 

dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz 

integruje pozyskane informacje 

z ró nych róde  wiedzy.  

III etap edukacyjny  

9.1. Pocz tki cywilizacji zachodniego 

chrze cija stwa.  

Zdaj cy umiejscawia w czasie i przestrzeni 

monarchi  Karola Wielkiego, Pa stwo Ko cielne 

oraz cesarstwo w Europie Zachodniej. 

12.1. Kultura materialna i duchowa aci skiej 

Europy.  

Zdaj cy wyja nia kulturotwórcz  rol  Ko cio a 

w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i ycia 

codziennego redniowiecznego spo ecze stwa. 

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony  

II.2.4. Europa wczesnego redniowiecza.  

Zdaj cy opisuje proces powstawania pa stw 

w rodkowo-Wschodniej Europie, 

z uwzgl dnieniem wp ywu cywilizacji aci skiej 

i bizantyjskiej. 

II.4.2. Polska w okresie wczesnopiastowskim. 

Zdaj cy wyja nia uwarunkowania narodzin 

pa stwa polskiego i jego chrystianizacji. 
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Kryteria oceniania 

 

Poziom IV  

(9–12 pkt)  

 

Zdaj cy: 

• wyja ni  z o ono  zjawisk historycznych, ukazuj c ró ne ich aspekty,  

(np. wskaza  ci g o  tradycji w tworzeniu si  idei redniowiecznej Europy),  

• poprawnie przeprowadzi  selekcj  i hierarchizacj  informacji,  

• poprawnie wyja ni  zwi zki przyczynowo-skutkowe (np. przyj cie chrztu 

przez Czechy, Polsk  i W gry w X w. i znaczenie tych wydarze  dla ich 

zwi zków z Europ , rola kolonizacji niemieckiej w upowszechnieniu 

nowych wzorów cywilizacyjnych), 

• sformu owa  wnioski i ocen  oraz podsumowa  rozwa ania. 

Poziom III  

(6–8 pkt)  

 

Zdaj cy:  

• dokona  celowej i w a ciwej selekcji faktów, wiadcz cej o rozumieniu  

ich znaczenia i hierarchii,  

• w wi kszo ci poprawnie ukaza  zwi zki przyczynowo-skutkowe  

(np. nawi zanie do tradycji Cesarstwa Rzymskiego w koronacji cesarskiej 

Karola Wielkiego, nawi zanie do tradycji karoli skiej i rzymskiej 

w koronacji cesarskiej Ottona I),  

• przedstawi  omawiane zagadnienia w uj ciu dynamicznym,  

• podj  prób  formu owania wniosków (np. dotycz cych roli dorobku 

cywilizacji grecko-rzymskiej i chrze cija stwa aci skiego w powstaniu idei 

Europy karoli skiej),  

• podj  prób  oceny.  

Poziom II  

(3–5 pkt)  

 

Zdaj cy: 

• cz ciowo przedstawi  faktografi , która jest potrzebna do opracowania  

tematu (np. wspomnia  o: upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, 

koronacji cesarskiej Karola Wielkiego, koronacjach królewskich w adców 

Polski, W gier i Czech),  

• podj  prób  uporz dkowania podanej faktografii,  

• podj  prób  wyja nienia zwi zków przyczynowo-skutkowych, 

• podj  prób  odniesienia si  do tematu wypracowania (np. poprzez prób  

wyja nienia poj cia m odsza Europa). 

Poziom I  

(1–2 pkt)  

 

Zdaj cy:  

• w kilku/kilkunastu zdaniach odniós  si  do tematu,  

• poda  kilka faktów zwi zanych z tematem, zwykle bez wskazywania 

zwi zków mi dzy nimi (np. przyj cie chrztu przez Czechy, Polsk , W gry), 

• w stopniu niezadowalaj cym przeprowadzi  selekcj  i hierarchizacj  

podanych informacji, 

• poprawnie umie ci  rozwa ania w czasie i w przestrzeni.  

 

Przyk adowa realizacja zadania 

 

W historiografii „m odsz  Europ ” nazywamy Europ  rodkowo-Wschodni . Trzon 

tej Europy stanowi  historyczne obszary Czech, Polski i W gier. Dla historii tych pa stw 

decyduj ce znaczenie mia o przyj cie chrze cija stwa i – tym samym – wej cie do kr gu 

starszej cywilizacyjnie zachodniej Europy. W rezultacie w wieku X ukszta towa a si  nowa 

mapa zachodniego kr gu chrze cija skiego, obejmuj ca obok (starszego, czyli wcze niej 

schrystianizowanego) Zachodu równie  kraje „nowego chrze cija stwa”. W tym znaczeniu 

poj cie „m odszej Europy” mo e by  uto samione ze wspominanymi krajami „nowego 

chrze cija stwa”.  
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Europa rozumiana jako zachodni kr g cywilizacyjny ukszta towa a si  g ównie na 

obszarach dawnego Cesarstwa Rzymskiego. Pa stwo to przesta o istnie  w V w. n.e. (476 r.). 

Jednak na jego terytorium pozosta a ludno  o bogatej kulturze. By a to ludno  od dawna 

chrze cija ska. Post puj cy i – zapewne – nieuchronny proces degradacji cywilizacyjnej ziem 

dawnego pa stwa rzymskiego hamowany by  przez Ko ció , który ocali  pewne, cho  nie 

wszystkie, elementy kultury aci skiej. 

Powstaj ce na gruzach cesarstwa nowe pa stwa barbarzy skie powoli przyjmowa y 

chrze cija stwo aci skie, a wraz z nim dorobek cywilizacji grecko-rzymskiej. Przechowana 

zosta a równie  pami  o jedno ci politycznej, jak  stanowi o Cesarstwo Rzymskie. Do jego 

tradycji nawi za  Karol Wielki, gdy w roku 800 przyj  w Rzymie koron  cesarsk . To 

wydarzenie uzna  mo na za symboliczny pocz tek Europy jako kr gu cywilizacyjnego 

chrze cija stwa zachodniego. Wówczas bowiem na okre lenie krajów, które znalaz y si  

w granicach monarchii Karolingów, zacz to u ywa  nazwy „Europa”. Po wyga ni ciu 

dynastii Karolingów tradycj  cesarstwa przej li królowie Niemiec, pa stwa, które 

ukszta towa o si  ze wschodniej cz ci monarchii karoli skiej. W roku 962 na cesarza 

rzymskiego koronowany zosta  Otton I. Od tego czasu tytu  cesarski na sta e zwi zany zosta  

z koron  niemieck . 

Dla dalszych losów ziem pogranicznych, znajduj cych si  poza zasi giem pa stwa 

wschodniofrankijskiego (niemieckiego), fundamentalne znaczenie mia a kwestia przyj cia 

chrze cija stwa. Ju  w IX wieku znacz cymi sukcesami w dziele chrystianizacji wykaza o si  

pa stwo wielkomorawskie. Jednak nast pcy tamtejszego ksi cia Ro cis awa z powodu 

zewn trznych nacisków odrzucili obrz dek s owia ski, który zaprowadzono dzi ki misji 

wi tych, Cyryla i Metodego. Po upadku pa stwa wielkomorawskiego powsta o ksi stwo 

czeskie. W adcy tego pa stwa pocz tkowo uznawali zwierzchnictwo wielkomorawskie i z tego 

tytu u ksi  Borzywój I przyj  chrzest w 884 r. Chrze cija stwo w Czechach (praktykowane 

w obrz dku aci skim) umocni o si  za panowania jego nast pców, w tym Wac awa 

I wi tego. 

Dla losów Europy rodkowo-Wschodniej decyduj ce znaczenie mia  X wiek. W  wieku 

tym powsta y pa stwa, polskie i w gierskie. Ich w adcy równie  podj li decyzj  o przyj ciu 

chrztu. Ksi  polski Mieszko I uczyni  to w 966 r., a ksi  w gierski Geza (Gejza) – w roku 

974. Przyj cie chrztu z Rzymu oznacza o wej cie do kulturowego, a tak e politycznego kr gu 

Europy aci skiej. W ka dym przypadku decyzja o przyj ciu chrztu wynika a ze nacisku 

okoliczno ci politycznych. Wida  tu wyra n  analogi  pomi dzy dzia aniami prowadzonymi 

przez w adców Polski i W gier. Chrystianizacj  poprzedzi y kontakty z Królestwem 

Niemieckim.  Sposób jej przeprowadzenia mia  jednocze nie zmniejszy  ewentualn  zale no  

polityczn  od pot nego s siada. Analogi  wida  tak e w polityce prowadzonej przez 

kolejnych w adców Polski i W gier – Boles awa Chrobrego i  Stefana I wi tego. Budowali 

oni pot g  swoich pa stw, a jednocze nie prowadzili energiczn  akcj  chrystianizacyjn  

w ród poddanych. Obaj tak e weszli do grona wybitnych polityków ówczesnej Europy. 

Boles aw Chrobry mia  by  jednym z realizatorów planu budowy uniwersalnego cesarstwa 

Ottona III. Kronikarze niemieccy (np. Thietmar z Merseburga) opisuj cy polityk  tego 

cesarza z ubolewaniem komentowali jego polityk  wywy szania ksi cia Polan. By  to dla nich 

krok niezrozumia y czy wr cz naganny. Nie rozumieli wizji Ottona III i nie podzielali jego idei 

równouprawnienia „starych” i „nowych” cz ci Europy.  

Nale y podkre li , e koronacje królewskie obu wymienionych w adców (Stefana 

w 1001 r. i Boles awa w 1025 r.) wiadczy y o przyj ciu wzorów kultury aci skiej 

i wpisywa y si  w now , chrze cija sk  symbolik  w adzy. Koronowali si  oni nie tylko dla 

siebie i swoich poddanych, ale przede wszystkim dla wiata zachodniego, bo w a nie tam 

o wiele lepiej rozumiano znaczenie tych dzia a .  
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Polska, Czechy i W gry sta y si  cz ci  Europy w czasie, gdy ju  by a ona 

ukszta towana jako chrze cija ski kr g kulturowy i polityczny. Nale y jednak zauwa y , e nie 

tylko pa stwa rodkowoeuropejskie pó no, bo dopiero w X w., w czy y si  w obr b 

chrze cija skiej Europy Zachodniej. Dotyczy to z ca  pewno ci  równie  pa stw 

skandynawskich. Ich w adcy z podobn  energi  szerzyli wiar  chrze cija sk , ami c opór 

swych poddanych. Z tego wzgl du historyczne losy tych pa stw w redniowieczu s  do 

pewnego stopnia zbli one do dziejów Polski czy W gier.  

Na dworach w adców polskich i w gierskich z czasem upowszechni  si  obyczaj 

rycerski, tak charakterystyczny dla redniowiecznej kultury europejskiej. Do naszej cz ci 

Europy dociera y nowe rozwi zania prawne, architektura i sztuka. Zabytki architektury, które 

przetrwa y do naszych czasów dowodz , e nieznani z imienia budowniczowie znali sposoby 

budowania stosowane w tym czasie w Europie Zachodniej. Wa nym krokiem na tej drodze 

by a kolonizacja na prawie niemieckim (koniec XII–XIII w). By o to zjawisko wyst puj ce  

z ró nym nat eniem na obszarze Europy rodkowo-Wschodniej. Dzi ki sprowadzaniu 

kolonistów i upowszechnianiu przyniesionych przez nich rozwi za  prawnych, a tak e nowych 

metod i narz dzi uprawy roli dokona  si  awans cywilizacyjny tych ziem. Wa nym no nikiem 

kultury okazali si  mieszka cy nowych, zak adanych na prawie niemieckim (g ównie 

magdeburskim) miast.  

W nieco innej sytuacji znajdowa y si  Czechy. Pa stwo czeskie wchodzi o w sk ad 

Rzeszy, a królowie czescy z dynastii Przemy lidów kilkakrotnie byli bliscy uzyskania korony 

cesarskiej. Poprzez bliskie zwi zki z kultur  niemieck  w Czechach szybciej i pe niej ujawni y 

si  rozwi zania charakterystyczne dla Europy Zachodniej. Mo na nawet stwierdzi , e dla 

w adców polskich i w gierskich Czechy sta y si  do pewnego stopnia kana em u atwiaj cym 

absorbcj  nowych zwyczajów. Symbolicznego znaczenia nabiera tu po rednictwo czeskie 

w przyj ciu chrze cija stwa przez Mieszka I. 

Przez stulecia „m odsza Europa” czerpa a pe nymi gar ciami z dorobku kultury 

zachodnioeuropejskiej. Recepcja wzorów zachodnich doprowadzi a do g bokich 

strukturalnych przemian i upodabniania si  tych pa stw do modelu zachodnioeuropejskiego. 

Jednocze nie realizowany program przebudowy prowadzi  do dynamicznego rozwoju Polski, 

Czech i W gier oraz ich kultur narodowych. Z czasem jednak tak e i przedstawiciele tej 

„m odszej” Europy wnie li swój wk ad do europejskiego dorobku kulturowego. 

Warto zwróci  uwag , e okre lenie „m odsza Europa” ma wspó cze nie do pewnego 

stopnia pejoratywny wyd wi k. By  mo e wynika on z wyst puj cego w j zyku polskim 

kontekstu: „m odszy”, a wi c tak e s abszy, mniej do wiadczony. Na o y  si  na to tak e inny 

kontekst – polityczny. Dzieje tej cz ci naszego kontynentu, szczególnie po II wojnie 

wiatowej, doprowadzi y do zerwania politycznych i w cz ci kulturowych zwi zków z Europ  

Zachodni . Przemiany polityczne po 1989 r. by y cz sto przedstawiane w a nie jako powrót 

do Europy, pojmowanej nie tylko politycznie, lecz tak e cywilizacyjnie. Tak te  niekiedy 

interpretowano wst pienie Polski do Unii Europejskiej.  

 

Poziom wykonania zadania 

Liczba uzyskanych punktów: 12 

Zawarto  merytoryczna: poziom IV 

 

Zdaj cy odniós  si  w pracy do tematu. Wyja ni  zakres poj cia „m odsza Europa” oraz d y  

do jego powi zania ze redniowiecznymi dziejami Europy rodkowo-Wschodniej. Zdaj cy 

wyja ni  zwi zki przyczynowo-skutkowe i przedstawi  argumentacj , dowodz c zrozumienia 

historiograficznej koncepcji „m odszej Europy”. Sposób przedstawienia zagadnienia 

wiadczy o dojrza o ci my lenia i umiej tno ci formu owania syntetycznych s dów. Walorem 

pracy jest zwrócenie uwagi na wspó czesne konotacje poj cia stanowi cego kanw  rozwa a . 
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Temat 3.  

Je eli Zygmunt I szeregiem posuni  politycznych dowiód , jak bardzo ceni nasz dost p 

do morza (mia  powiedzie  w 1519 r., e woli utraci  cz  Litwy ni  Gda sk), je eli 

ugruntowa  polsk  polityk  pomorsk , to jego nast pcy nale y si  wiadectwo, e stworzy  

polsk  polityk  ba tyck . 
W. Konopczy ski, Dzieje Polski nowo ytnej, tom I, Warszawa 1986, s. 122. 

Przedstaw i oce  polityk  morsk  ostatnich Jagiellonów. 

 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

Zdaj cy tworzy narracj  historyczn  

w uj ciu przekrojowym lub problemowym; 

dostrzega problem i buduje argumentacj , 

uwzgl dniaj c ró ne aspekty procesu 

historycznego; dokonuje selekcji 

i hierarchizacji oraz integruje pozyskane 

informacje z ró nych róde  wiedzy. 

III etap edukacyjny  

19.1. Polska i Litwa w czasach ostatnich 

Jagiellonów.  

Zdaj cy ocenia polityk  zagraniczn  

ostatnich Jagiellonów; 

21.1. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej 

s siedzi w XVII w.  

Zdaj cy wyja nia g ówne przyczyny wojen 

Rzeczypospolitej ze Szwecj , Turcj  i Rosj ; 

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 

II.7.1. Polska w XIV–XV w.  

Zdaj cy opisuje rozwój terytorialny pa stwa 

polskiego w XIV–XV w.; 

III.3.3. Rzeczpospolita w okresie renesansu 

i demokracji szlacheckiej.  

Zdaj cy opisuje zmiany terytorialne pa stwa 

polsko-litewskiego i charakteryzuje stosunki 

z s siadami w XVI w. 

 

Kryteria oceniania 

 

Poziom IV 
(9–12 pkt) 

Zdaj cy: 
• wyja ni  z o ono  polityki morskiej, ukazuj c ró ne jej aspekty (walk  

o rozszerzenie wp ywów i walk  o dominacj  na morzu, podj  

ekonomiczny i polityczny w tek tej polityki),  

• poprawnie przeprowadzi  selekcj  i hierarchizacj  informacji,  

• poprawnie wyja ni  zwi zki przyczynowo-skutkowe, 

• uzasadni  zaj te przez siebie stanowisko,  
• sformu owa  wnioski. 
• oceni  polityk  morsk  Jagiellonów. 

Poziom III 

(6–8 pkt) 

Zdaj cy:  

• dokona  celowej i trafnej selekcji faktów, wiadcz cej o rozumieniu ich 

znaczenia i hierarchii, 

• w wi kszo ci poprawnie wyja ni  zwi zki przyczynowo-skutkowe,  

• przedstawi  zagadnienie w uj ciu dynamicznym (np. zwróci  uwag  

na odmienno  polityki morskiej Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta), 

• podj  prób  formu owania wniosków (np. dotycz cych znaczenia 

polityki morskiej dla losów pa stwa polskiego),  

• podj  prób  ukazania z o ono ci problemu (np. realizacji interesów 

ekonomicznych i politycznych pa stwa, antymoskiewskiego charakteru 

polityki morskiej ostatnich Jagiellonów), 
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• podj  prób  oceny polityki morskiej Jagiellonów.  

Poziom II 

(3–5 pkt) 

Zdaj cy: 

• cz ciowo przedstawi  faktografi , która jest potrzebna do opracowania  

tematu (np. podj  w tek ostatniej wojny z zakonem, odniós  si  

do problemu polityki inflanckiej Zygmunta Augusta),  

• podj  prób  uporz dkowania podanej faktografii,  

• podj  prób  wyja nienia zwi zków przyczynowo-skutkowych 

(np. zale no ci mi dzy polityk  Zygmunta Augusta a zagro eniem 

moskiewskim), 

• podj  prób  odniesienia si  do tematu wypracowania (np. poprzez prób  

podj cia oceny tematu). 

Poziom I 
(1–2 pkt) 

Zdaj cy: 
• w kilku/kilkunastu zdaniach odniós  si  do tematu, 
• poda  kilka faktów i poj  zwi zanych z tematem, zwykle bez 
wskazywania zwi zków mi dzy nimi (np. ho d pruski, wojna pó nocna), 
• w stopniu niezadowalaj cym przeprowadzi  selekcj  i hierarchizacj  
podanych informacji, 
• poprawnie umie ci  rozwa ania w czasie i w przestrzeni. 

 

Przyk adowa realizacja zadania 

 

  Pa stwa posiadaj ce dost p do morza zwykle prowadzi y (i nadal prowadz ) tzw. 

polityk  morsk . Ma ona wymiar ekonomiczny i polityczny. Pa stwa rywalizuj  mi dzy sob  

o zyski z handlu, dochody z ce , strefy po owów, dost p do wa nych terenów nadmorskich, 

i wreszcie presti , jak e wa ny w stosunkach mi dzynarodowych.  

W historii Polski problem dost pu do Ba tyku (i polityki z tym zwi zanej) pojawi  si  

ju  w czasach pierwszych Piastów. Zagarni cie Pomorza przez zakon krzy acki spowodowa o, 

e Polska utraci a dost p do Ba tyku. Nie znaczy to jednak, e problemy te przesta y 

interesowa  w adców polskich. Do  powiedzie , e Kazimierz Wielki próbowa  nawi za  

bli sze kontakty z ksi stwem zachodniopomorskim. Jednak Pomorze Zachodnie – s abo 

powi zane z Polsk  – w aden sposób nie mog o zrównowa y  utraconego Pomorza 

Wschodniego. 

Sytuacja polityczna zmieni a si  dopiero w II po owie XV wieku. Królestwo Polskie 

odzyska o bezpo rednie panowanie nad Pomorzem Gda skim i ziemi  che mi sk . By  to 

skutek zwyci stwa w wojnie trzynastoletniej, zako czonej drugim pokojem toru skim (1466 

r.). Zakon krzy acki nie tylko utraci  wymienione terytoria, ale tak e zmuszony zosta  do 

uznania zwierzchnictwa króla Kazimierza Jagiello czyka. Od tego czasu wielcy mistrzowie 

zakonu mieli sk ada  ho d lenny królom polskim. W ten sposób pa stwo polsko-litewskie 

w czy o si  do rywalizacji o wp ywy i panowanie nad Ba tykiem. Zygmunt Stary i Zygmunt 

August – dwaj ostatni Jagiellonowie – ywo interesowali si  problematyk  morsk .  

 Odzyskanie Pomorza wraz z Gda skiem zmieni o sytuacj  na po udniowym wybrze u 

Ba tyku. Zdobycie dost pu do Ba tyku mia o istotne znaczenie dla Królestwa Polskiego, gdy  

port w Gda sku odgrywa  najwa niejsz  rol  w eksporcie towarów z Polski. Sprzyja a temu 

sp awno  Wis y, g ównej arterii komunikacyjnej Królestwa Polskiego. Chocia  Pomorze 

Gda skie nie zosta o bezpo rednio wcielone do Polski, a Gda sk dysponowa  bardzo daleko 

posuni t  autonomi , to nie by o w tpliwo ci, co do lojalno ci gda szczan. Wielcy mistrzowie 

zakonu krzy ackiego próbowali odzyska  samodzielno , lecz bez powodzenia.  

 Prezentacja wydarze  w czasach Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta (czyli do 

1572 r.) umo liwia ocen  prowadzonej przez nich polityki morskiej. Za punkty odniesienia 

powinny pos u y  nam wa ne wydarzenia. Mo emy do nich zaliczy  – ostatni  wojn  
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z zakonem krzy ackim i z o enie ho du przez wielkiego mistrza zakonu krzy ackiego Albrechta 

Hohenzollerna (1525 r.) oraz spór o Inflanty, zako czony pierwsz  wojn  pó nocn  (1563–

1570).  

 Wojna Zygmunta Starego z zakonem w latach 1519–1521 zosta a Polsce narzucona, 

cho  dzia ania wojenne jako pierwsza podj a strona polska. Wielki mistrz Albrecht 

Hohenzollern chcia  wykorzysta  rozwój wydarze  i zaanga owanie Zygmunta w polityk  na 

kierunku czesko-w gierskim, aby odbudowa  pot g  pa stwa zakonnego lub co najmniej 

zrzuci  zale no  od Polski. W zwi zku z tym zawar  sojusz z wielkim ksi ciem moskiewskim, 

Iwanem III Srogim. Obaj sojusznicy mieli na celu os abienie pa stwa polsko-litewskiego.  

W 1519 r. wojska polskie zaatakowa y i do roku 1521 praktycznie zaj y teren pa stwa 

krzy ackiego. Albrecht uratowa  swoje panowanie w Prusach poprzez sekularyzacj  

i utworzenie ksi stwa wieckiego zale nego od Polski. Stosunki mi dzy pa stwami okre li  

traktat krakowski, którego symbolicznym potwierdzeniem by  ho d lenny (tzw. ho d pruski) 

z o ony w 1525 r. przez Albrechta Hohenzollerna. Akt ten jest ró nie oceniany w literaturze 

historycznej, a czo owym krytykiem tego rozwi zania by  yj cy na prze omie XIX i XX w. 

wybitny historyk – Micha  Bobrzy ski, który widzia  w nim wr cz zapowied  rozbioru Polski. 

Albrecht Hohenzollern pozosta  wiernym lennikiem Polski i wspiera  króla rad . Zygmunt 

August, poszukuj c sojuszników do rozpoczynaj cej si  wojny w Inflantach, podj  w 1563 r. 

decyzj  o dopuszczeniu do wspó lenna, Hohenzollernów z brandenburskiej linii tego rodu. 

Rozpocz  si  w ten sposób proces uniezale niania Prus Ksi cych od Rzeczypospolitej. 

Wp ywa to na ocen  polityki króla, jednak wypada zauwa y , e ocena ta by a formu owana 

przez ludzi yj cych w nast pnych epokach. 

 Za panowania Zygmunta Augusta poszerzy o si  w adztwo Polski nad Ba tykiem. By o 

to zwi zane z du ym zaanga owaniem si  króla w prowadzenie polityki morskiej. Zygmunt 

August d y  do opanowania Inflant, czyli ziem po o onych u uj cia D winy do Ba tyku. 

Mo na powiedzie , e do pewnego stopnia by o to nast pstwo sekularyzacji Prus i skutek 

upadku idei pa stwa zakonnego nad Ba tykiem. Sprzeciw mieszka ców inflanckiego pa stwa 

zakonu kawalerów mieczowych wobec polityki prowadzonej przez w adze zakonu, szerzenie 

si  protestantyzmu, interesy innych pa stw ba tyckich, wszystko to spowodowa o, e ostatni 

mistrz tego zakonu Gotard Kettler z o y  Zygmuntowi Augustowi ho d lenny w Rydze (1562 

r.). Wi ksza cz  dawnego pa stwa zakonnego w Inflantach znalaz a si  po 1569 r. we 

wspólnym w adaniu Korony i Litwy. Sam Kettler zosta  dziedzicznym ksi ciem Kurlandii 

i Semigalii oraz lennikiem Rzeczypospolitej. 

 Zaanga owanie si  Polski i Litwy w sprawy inflanckie by o skutkiem sporu z Iwanem 

IV Gro nym, który równie  d y  do opanowania tych ziem. Widzia  on sposobno  do 

wzmocnienia pa stwa moskiewskiego. Jego wojska najecha y wcze niej Inflanty i zdoby y 

wa ny port w Narwie. Konflikt z Iwanem by  jednym z g ównych motorów nap dzaj cych 

polityk  zagraniczn  Zygmunta Augusta. Król d y  do zbudowania polskiej floty wojennej, 

która mia a realizowa  jego polityk . Jeszcze zanim ona powsta a zaanga owani zostali 

kaprowie, którzy w imieniu króla polskiego walczyli z tzw. eglug  narewsk , organizowan  

przez Moskw . Poniewa  narusza o to ekonomiczne interesy Gda ska, jego w adze zacz y 

prowadzi  polityk  antykrólewsk . W odpowiedzi Zygmunt August podj  energiczne 

dzia ania na rzecz ograniczenia samodzielno ci Gda ska. Mia y temu s u y  tzw. statuty 

Karnkowskiego i Komisja Morska. Ostatecznie w adze Gda ska ugi y si  przed Zygmuntem 

Augustem. Nale y podkre li , e pó niejsi w adcy Rzeczypospolitej prowadzili wobec 

Gda ska polityk  ugodow , a stanowczo  okazana przez Zygmunta Augusta by a raczej 

wyj tkiem, ni  regu .  

W rywalizacj  o Inflanty zaanga owa y si  tak e Szwecja i Dania, dwa wa ne pa stwa 

morskie ówczesnej Europy. Dosz o do wojny, która zako czy a si  w 1570 r., zawarciem 

traktatu w Szczecinie. W jej wyniku Inflanty zosta y podzielone, a Polska i Litwa zatrzyma y 
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po udniow  cz  Inflant z Ryg . Rych a mier  króla uniemo liwi a realizacj  wielu spraw 

zwi zanych z polityk  morsk  pa stwa, w tym programu budowy floty wojennej. Tym samym 

walka o dominium Maris Baltici (tym mianem okre lano konflikt o panowanie nad Ba tykiem) 

nie zosta a zako czona, a jego nast pcy musieli dalej anga owa  si  w polityk  ba tyck . 

 Ocena polityki morskiej ostatnich Jagiellonów nie jest prosta. Dwoisto  tej polityki 

dostrzeg  wybitny historyk, W adys aw Konopczy ski. W pierwszym tomie pracy 

zatytu owanej „Dzieje Polski nowo ytnej” zauwa y , e Zygmunt Stary realizowa  polityk  

pomorsk , gdy tymczasem Zygmunt August by  zainteresowany polityk  morsk . Nie jest to 

bynajmniej gra s ów. To sformu owanie celnie ukazuje ró nic  horyzontów politycznych obu 

Jagiellonów. Zygmunt Stary umacnia  panowanie Polski na Pomorzu i w Prusach. Zygmunt 

August d y  nie tylko do poszerzenia dost pu Polski do morza, ale równie  do panowania na 

morzu. Temu celowi podporz dkowane by o d enie do zbudowania floty morskiej.  

Warto zwróci  uwag , e w obu wypadkach polityka ostatnich Jagiellonów mia a 

charakter antymoskiewski. Zygmunt Stary zareagowa , gdy jego lennik wi za  si  sojuszem 

z Iwanem III. Zygmunt August prowadzi  polityk  wymierzon  w mocarstwowe ambicje Iwana 

IV. W zwi zku z tym jego starania o opanowanie Inflant mia y dwa cele: zdobycie 

atrakcyjnych ekonomicznie i politycznie ziem oraz ograniczenie wp ywów moskiewskich. Cele 

te zosta y przej ciowo osi gni te. Król trafnie rozpozna  zagro enie, jednak brak rodków 

oraz po owiczno  zastosowanych rozwi za  doprowadzi y do odnowienia problemu za 

panowania jego nast pców.  

Brak konsekwentnej polityki umacniania wp ywów pa stwa polsko-litewskiego nad 

Ba tykiem by  b dem, za który Rzeczpospolita zap aci a z czasem wysok  cen . Ponadto 

w sporze tym Rzeczpospolita by a raczej stron  broni c  swojego stanu posiadania, lub 

usi uj c  odzyska  to, co zosta o utracone (np. trzy wyprawy Stefana Batorego w latach 

1579–1581). Dla innych pa stw (Rosji, Szwecji) walka ta mia a inny wymiar. Chcia y one 

ograniczy  wp ywy i znaczenie Rzeczypospolitej nad Ba tykiem, aby przej  zyski z handlu 

morskiego. Za panowania Zygmunta Augusta z wi kszym zaanga owaniem realizowano 

poszerzanie w adztwa Polski nad samym Ba tykiem, i taka polityka najbardziej odpowiada a 

szlachcie zainteresowanej eksportem zbo a. Natomiast król i jego mo now adcze otoczenie 

nieco inaczej rozumieli cele polityki morskiej, d c raczej do realizacji programu 

panowania na morzu. W a nie w tym celu podj to prób  stworzenia floty morskiej.  

Walka o dominium Maris Baltici sta a si  jedn  z g ównych osi polskiej polityki 

zagranicznej drugiej po owy XVI i pierwszej po owy XVII wieku, a jej znaczenie ros o 

w miar  komplikowania si  stosunków z innym wa nym uczestnikiem tego konfliktu, jakim 

by a Szwecja. Z czasem spór o miejsce Polski nad Ba tykiem przekszta ci  si  w konflikt 

polsko-szwedzki. 

 

Poziom wykonania zadania 

Liczba uzyskanych punktów: 12 

Zawarto  merytoryczna: poziom IV 

 

Zdaj cy przedstawi  przyczyny zaanga owania si  Polski w polityk  morsk . Ukaza  jej 

znaczenie dla Polski w II po owie XVI wieku. Poda  ró nice w polityce prowadzonej przez 

dwóch ostatnich Jagiellonów. Przedstawi  faktografi  potrzebn  do realizacji tematu, dzi ki 

czemu móg  odwo a  si  do argumentacji uzasadniaj cej w asne stanowisko. Dokona  oceny 

i podsumowa  prac . Jej tre  wiadczy o umiej tno ci formu owania syntetycznych, 

dojrza ych s dów. 

 

Temat 4. Scharakteryzuj sytuacj  gospodarcz  Galicji w drugiej po owie XIX i na pocz tku 

XX w. Wykorzystaj za czone materia y ród owe. 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Strona 27 z 33 

 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 

Zdaj cy analizuje wydarzenia, zjawiska 

i procesy historyczne w kontek cie epok 

i dostrzega zale no ci pomi dzy ró nymi 

dziedzinami ycia spo ecznego; rozpoznaje 

rodzaje róde ; ocenia przydatno  ród a 

do wyja nienia problemu historycznego; 

dostrzega wielo  perspektyw badawczych 

oraz wielorakie interpretacje historii i ich 

przyczyny. 

III. Tworzenie narracji historycznej. 

Zdaj cy tworzy narracj  historyczn  w uj ciu 

przekrojowym lub problemowym; dostrzega 

problem i buduje argumentacj , 

uwzgl dniaj c ró ne aspekty procesu 

historycznego; dokonuje selekcji 

i hierarchizacji oraz integruje pozyskane 

informacje z ró nych róde  

wiedzy. 

III etap edukacyjny 

31.4. Rozwój cywilizacji przemys owej. 

Zdaj cy opisuje zmiany w poziomie ycia 

ró nych grup spo ecznych w XIX w. 

na podstawie róde  pisanych, 

ikonograficznych i statystycznych. 

35.1. ycie pod zaborami. 

Zdaj cy wyja nia cele i opisuje metody 

dzia a  zaborców wobec mieszka ców ziem 

dawnej Rzeczypospolitej. 

35.3. ycie pod zaborami. 

Zdaj cy porównuje warunki ycia 

spo ecze stwa w trzech zaborach w II 

po owie XIX w., uwzgl dniaj c mo liwo ci 

prowadzenia dzia alno ci spo ecznej. 

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony 

4.5.1. Spo ecze stwo polskie w okresie 

zaborów w XIX w. 

Zdaj cy wyja nia wewn trzne i zewn trzne 

przyczyny odmiennego rozwoju 

gospodarczego ziem polskich w trzech 

zaborach. 

4.5.2.Spo ecze stwo polskie w okresie 

zaborów w XIX w. 

Zdaj cy analizuje struktur  spo ecze stwa 

w trzech zaborach. 

4.5.3. Spo ecze stwo polskie w okresie 

zaborów w XIX w. 

Zdaj cy wyja nia przyczyny, charakter 

i skutki emigracji w XIX w. 

4.5.6. Spo ecze stwo polskie w okresie 

zaborów w XIX w. 

Zdaj cy porównuje dynamik  zmian 

gospodarczych i spo ecznych na ziemiach 

polskich z przemianami europejskimi oraz 

synchronizuje wydarzenia z historii 

politycznej. 

 

Kryteria oceniania 

 

Poziom IV 

(9–12 pkt) 

Zdaj cy: 

• dostrzeg  i wyja ni  z o ono  zjawisk historycznych, ukazuj c ró ne 

ich aspekty, 

• powi za  informacje z ró nych obszarów historii (np. wp yw decyzji 

politycznych sytuacj  gospodarcz  Galicji, wp yw sytuacji gospodarczej 

na emigracj  zarobkow  z Galicji, wp yw po o enia ekonomicznego 

Galicji na jej rol  polityczn ), 

• poprawnie przeprowadzi  selekcj  i hierarchizacj  informacji, 

trafnie i w pe ni wykorzysta  materia  ród owy (np. poda  informacje 
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pochodz ce ze róde ), 

• poprawnie wyja ni  zwi zki przyczynowo-skutkowe,  

• sformu owa  wnioski oraz podsumowa  rozwa ania. 

Poziom III 

(6–8 pkt) 

 

Zdaj cy: 

• dokona  celowej i trafnej selekcji faktów, wiadcz cej o rozumieniu ich 

znaczenia i hierarchii, 

• w wi kszo ci poprawnie wyja ni  zwi zki przyczynowo-skutkowe,  

• przedstawi  zagadnienie w uj ciu dynamicznym (np. zwróci  uwag  

na wp yw gospodarki wiatowej oraz wynalazków na sytuacj  

gospodarcz  Galicji), 

• podj  prób  sformu owania wniosków (np. uzale nienia gospodarki 

Galicji od polityki gospodarczej pa stwa zaborczego),  

• w wi kszo ci wykorzysta  materia  ród owy, 

• podj  prób  podsumowania pracy. 

Poziom II 

(3–5 pkt) 

 

Zdaj cy: 

• cz ciowo przedstawi  faktografi , która jest potrzebna do opracowania 

tematu (np. wymieni  niektóre zjawiska gospodarcze – wp yw struktury 

gospodarstw na rozwój rolnictwa, wp yw transportu kolejowego na 

sytuacj  gospodarcz ),  

• wymieni  niektóre zjawiska spo eczne  (np. emigracja sta a i sezonowa, 

wp yw sytuacji gospodarczej na struktur  zatrudnienia i poziom ycia 

ludno ci), 

• podj  prób  uporz dkowania podanej faktografii, 

• podj  prób  wyja niania zwi zków przyczynowo-skutkowych, 

• podj  prób  wykorzystania za czonych materia ów ród owych 

i przywo ania ich w tek cie pracy. 

Poziom I 

(1–2 pkt) 

 

Zdaj cy: 

• w kilku/kilkunastu zdaniach odniós  si  do tematu, 

• poda  kilka faktów zwi zanych z tematem, zwykle bez wskazywania 

zwi zków mi dzy nimi (np. reforma uw aszczeniowa 1848 r., dzia alno  

Ignacego ukasiewicza, emigracja zarobkowa, rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych), 

• w stopniu niezadowalaj cym przeprowadzi  selekcj  i hierarchizacj  

podanych informacji, 

• wykorzysta  materia  ród owy w niezadawalaj cym stopniu, 

• poprawnie umie ci  rozwa ania w czasie i w przestrzeni. 

 

Przyk adowa realizacja zadania 

 

Ziemie utracone przez Rzeczpospolit  na rzecz monarchii Habsburgów w pierwszym 

rozbiorze (1772) przekszta cone zosta y w Królestwo Galicji i Lodomerii. Mimo nazwy 

sugeruj cej jak  form  niezale no ci, a  do 1861 r. Królestwo de facto ci le 

podporz dkowane by o w adzom wiede skim. Dopiero po 1861 r. w zwi zku z generaln  

reform  ca ego pa stwa habsburskiego, prowadzon  do roku 1867, Galicja (bo tak potocznie 

nazywano te ziemie) uzyska a autonomi . Galicja wchodzi a w sk ad Cesarstwa 

Austriackiego, cz ci sk adowej Austro-W gier, jako tzw. kraj koronny. Podzielona by a na 

dwa obszary: Galicj  Zachodni  i Galicj  Wschodni , które oddziela a od siebie rzeka San. 

G ównym miastem Galicji Zachodniej by  Kraków, za  g ównym o rodkiem ycia 

politycznego, gospodarczego i kulturalnego Galicji Wschodniej, a zarazem stolic  ca ej 

Galicji by  Lwów.  
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Galicja by a krajem rolniczym i jedn  z najbardziej zapó nionych gospodarczo 

prowincji cesarstwa. Termin bieda galicyjska by  traktowany jako synonim skrajnego 

ubóstwa. Zmiany nast pi y w po owie XIX wieku, a w szczególno ci przyspieszy a je reforma 

uw aszczeniowa. Stanowi a ona czynnik gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju kraju, cho  

warunki jej przeprowadzenia by y w zasadzie niekorzystne dla ludno ci ch opskiej. Ch opi 

otrzymali uprawian  przez siebie, a nale c  do szlachty, ziemi  bez wykupu, jednocze nie 

staj c si  p atnikami podatków. Reform  przeprowadzi y w po piechu w adze austriackie, aby 

nie dopu ci  do podj cia tej inicjatywy przez polskie rodowiska demokratyczne. Reforma 

odbywa a si  w cieniu niedawnego (1846 r.) wybuchu niezadowolenia ludno ci ch opskiej 

i w obliczu wstrz saj cych monarchi  (i ca  Europ ) wyst pie  spo ecznych i narodowych 

(Wiosna Ludów). Stopniowo zmienia a ona po o enie ch opów, daj c pocz tek ich 

emancypacji. Umo liwi a równie  nap yw si y roboczej dla rozwoju przemys u. Odegra a 

tak e rol  w rozwoju miast.  

Rolnictwo galicyjskie charakteryzowa o si  nadmiernym rozdrobnieniem, co by o 

nast pstwem reformy uw aszczeniowej z 1848 r. Dowodz  tego dane statystyczne ze ród a A. 

Gospodarstwa kar owate (poni ej 2 ha) stanowi y 42,5% ogólnej ich liczby, ma orolne (2–5 

ha) – 37,5%, a du e o powierzchni powy ej 20 ha – zaledwie 1%. Dominuj ce ilo ciowo 

w Galicji gospodarstwa kar owate obejmowa y a  16% ziemi. Odsetek ten by  prawie 

trzykrotnie wi kszy ni  w innych zaborach. Nale y podkre li , e gospodarstwa kar owate nie 

by y w stanie produkowa  na rynek, a utrzymuj ca si  z tych gospodarstw ludno  

znajdowa a si  w skrajnej n dzy. W ma ych gospodarstwach dominowa a praca r czna. 

Posiadanie konia i maszyn rolniczych ekonomicznie op acalne by o dopiero w wi kszych 

gospodarstwach. Zmechanizowanie produkcji mia o miejsce w gospodarstwach 

zamo niejszych i o wy szej kulturze rolniczej.  

O s abo ci rolnictwa galicyjskiego decydowa y nie tylko jego ma e mo liwo ci 

produkcyjne i niski stan techniki, lecz tak e zjawisko przeludnienia wsi. Cz  rolników 

szuka a róde  utrzymania poza w asnym gospodarstwem, podejmuj c dodatkowe zaj cia 

w folwarkach. Niektórzy mieszka cy wsi w drowali do miast lub migrowali sezonowo, np. do 

Wielkopolski, na Pomorze lub do Saksonii. Od tego ostatniego obszaru do dzisiaj u ywa si  

zwrotu jecha  na saksy, czyli emigrowa  czasowo w celach zarobkowych. Emigracja 

zarobkowa, w poszukiwaniu pracy i lepszego ycia, dociera a do takich krajów, jak: Stany 

Zjednoczone, Kanada, Brazylia lub Francja. U schy ku XIX stulecia emigracja przybra a 

wielkie rozmiary. Przynios a ona tak e pozytywne skutki. Dop yw kapita u z emigracji sta  si  

jednym z istotnych czynników sprzyjaj cych rozwojowi wsi galicyjskiej, pozwoli  na 

inwestowanie w gospodarstwo i przyczyni  si  do poprawy warunków ycia ludno ci. 

Powracaj cy emigranci przywozili nie tylko ogóln  wiedz  o wiecie, ale tak e znajomo  

nowych metod gospodarowania.  

Rozwój przemys u galicyjskiego by  ci le powi zany z sytuacj  na wsi i wobec jej 

ubóstwa mia  niewielkie mo liwo ci zbytu towarów na rynku wewn trznym. Dodatkowym 

czynnikiem utrudniaj cym jego rozwój by a s aba dost pno  kapita u i silna konkurencja 

wyrobów zagranicznych. Spo ród ró nych dziedzin wytwórczo ci przemys owej w Galicji 

nale a oby wymieni  wydobycie soli w Wieliczce i Bochni oraz w gla kamiennego, na który 

by o zapotrzebowanie w przemy le i kolejnictwie ( ród a B i C). Najwa niejsze miejsce 

zajmowa  jednak przemys  naftowy. Jego pocz tki zwi zane s  z postaci  lwowskiego 

aptekarza Ignacego ukasiewicza, który wynalaz  metod  oczyszczania ropy naftowej 

i produkowania z niej nafty mi dzy innymi do o wietlenia. Pierwsza rafineria ropy naftowej 

powsta a w okolicach Jas a. G ówne o rodki eksploatacji znajdowa y si  w Zag biu 

Drohobyckim. Na pocz tku XX w. centrum wydobycia przenios o si  do Borys awa, gdzie 

odkryto z o a ropy. Przemys  naftowy w Galicji rozwija  si  dynamicznie, a jego produkcja 
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stanowi a 5% wiatowego wydobycia. Wi kszo  ropy eksportowano, a jej produkcja 

opanowana by a przez kapita  zagraniczny. 

W okresie autonomii stopniowo poprawi  si  dost p do kapita u finansowego, którego 

brak stanowi  istotn  barier  w rozwoju gospodarczym Galicji. Najwa niejsz  instytucj  by  

powo any z inicjatywy Sejmu Krajowego, Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii. 

Udziela  on po yczek i kredytów na inwestycje i rozwój przedsi biorstw. Przyspieszenie 

procesu tworzenia instytucji finansowych widoczne by o w zak adaniu licznych banków, 

spó dzielczo ci kredytowej i kas oszcz dno ci, które wspiera y rozwój handlu, rzemios a czy 

rolnictwa. Najwi cej tego typu instytucji dzia a o w dwóch najwi kszych miastach: we 

Lwowie i w Krakowie. Z powodu niewystarczaj cych zasobów kapita owych, na rynku 

krajowym korzystano równie  z us ug banków wiede skich, czeskich czy w gierskich. 

Komunikacja by a czynnikiem, który wp ywa  pozytywnie na rozwój gospodarki, 

a w szczególno ci przemys u. Jak pokazuje ród o C, Galicja posiada a stosunkowo dobrze 

rozwini t  sie  kolejow  (g stsz  ni  na terenie zaboru rosyjskiego). Uwzgl dnia a ona 

bardziej interesy ekonomiczne ca ej monarchii, ani eli gospodarki Galicji. Inwestycje 

kolejowe by y wspierane przez w adze austriackie, tak e z powodów wojskowo-strategicznych. 

Dzi ki kolei poprawi  si  poziom zaopatrzenia rynku w towary przywo one z innych krajów 

monarchii austro-w gierskiej, a tak e u atwiony zosta  eksport surowców z Galicji. Kolej 

sprzyja a równie  rozwojowi miast, o ywia a handel i tworzy a miejsca pracy. Nale y 

zauwa y , e w omawianym okresie rozwój kolei by  uto samiany z post pem cywilizacyjnym.  

Galicja w monarchii austro-w gierskiej pe ni a funkcj  zaplecza rolniczo-

surowcowego i rynku zbytu dla jej krajów. W dobie autonomicznej nast powa  stopniowy 

rozwój rolnictwa i przemys u, a post p, który si  dokona , by  znacz cy, cho  

nierównomierny. Jego dynamika uzale niona by a zarówno od uwarunkowa  zewn trznych, 

od polityki monarchii, jak i od czynników wewn trznych, komunikacyjnych czy kapita owych. 

Warto zauwa y , e w porównaniu z innymi zaborami Galicja by a w widoczny sposób 

zapó niona ( ród o B). Doceni  nale y post p, jaki dokona  si  w niektórych dziedzinach 

gospodarki, lecz nie powinien on nam jednak przes ania  fatalnych warunków w jakich y a 

przyt aczaj ca wi kszo  ludno ci galicyjskiej. Uwaga ta dotyczy ludno ci ch opskiej, która 

pozostawa a na marginesie ówczesnego ycia spo ecznego. W a nie zapó nienie gospodarcze 

spowodowa o, e spekulacje na temat wiod cej roli Galicji na drodze do niepodleg o ci 

Polski (Galicja jako polski Piemont) okaza y si  pozbawione uzasadnienia. W odró nieniu od 

w oskiego Piemontu Galicja nie mog a sta  si  centrum polskiego ycia gospodarczego. 

 

Poziom wykonania zadania 

Liczba uzyskanych punktów: 12 

Zawarto  merytoryczna: poziom IV 

 

Zdaj cy przedstawi  istotne uwarunkowania, które mia y wp yw na sytuacj  gospodarcz  

Galicji pod panowaniem austriackim w II po owie XIX i na pocz tku XX wieku. Sposób 

realizacji tematu jest wszechstronny i dojrza y. Zdaj cy scharakteryzowa  uwarunkowania 

gospodarki galicyjskiej, zwracaj c uwag  na kszta tuj ce j  czynniki (reforma 

uw aszczeniowa, polityka w adz austriackich, emigracja zarobkowa) oraz dostrzeg  zjawiska 

we w a ciwym kontek cie historycznym. Zdaj cy wykorzysta  podane materia y ród owe, 

poddaj c je analizie i interpretacji. 
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Temat 5. Oce  znaczenie polskich dzia a  dyplomatycznych w kszta towaniu granic 

II Rzeczypospolitej w latach 1918–1923. 

 

III. Tworzenie narracji historycznej.  

Zdaj cy tworzy narracj  historyczn  w uj ciu 

przekrojowym lub problemowym; dostrzega 

problem i buduje argumentacj , 

uwzgl dniaj c ró ne aspekty procesu 

historycznego; dokonuje selekcji i 

hierarchizacji oraz integruje pozyskane 

informacje z ró nych róde  wiedzy. 

IV etap edukacyjny – poziom podstawowy  

2.1. Zdaj cy opisuje odrodzenie pa stwa 

polskiego oraz jego granice i s siadów. 

2.2. Zdaj cy charakteryzuje i ocenia 

postanowienia traktatu wersalskiego wobec 

Polski. 

IV etap edukacyjny – poziom rozszerzony  

V.4.1. Zdaj cy opisuje proces kszta towania 

si  terytorium II Rzeczypospolitej. 

 

Kryteria oceniania 

 

Poziom IV  

(9–12 pkt)  

 

Zdaj cy: 

• wyja ni  z o ono  dzia a  dyplomatycznych, ukazuj c ró ne ich aspekty,  

(np. mi dzynarodowy kontekst walki dyplomatycznej o granice Polski, 

cieranie si  ró nych koncepcji kszta towania granic i wp yw tego zjawiska 

na zabiegi dyplomatyczne),  

• poprawnie przeprowadzi  selekcj  i hierarchizacj  informacji,  

• poprawnie wyja ni  zwi zki przyczynowo-skutkowe,  

• sformu owa  wnioski i ocen  oraz podsumowa  rozwa ania. 

Poziom III  

(6–8 pkt)  

 

Zdaj cy:  

• dokona  celowej i w a ciwej selekcji faktów, wiadcz cej o rozumieniu  

ich znaczenia i hierarchii,  

• w wi kszo ci poprawnie ukaza  zwi zki przyczynowo-skutkowe  

(np. zwi zek mi dzy stanowiskiem mocarstw wobec sprawy polskiej  

i skuteczno ci  polskich zabiegów dyplomatycznych),  

• przedstawi  omawiane zagadnienia w uj ciu dynamicznym,  

• podj  prób  formu owania wniosków (np. dotycz cych roli dzia a  

dyplomatycznych w procesie kszta towania granic),  

• podj  prób  oceny.  

Poziom II  

(3–5 pkt)  

 

Zdaj cy: 

• cz ciowo przedstawi  faktografi , która jest potrzebna do opracowania  

tematu (np. wspomnia  o konferencji w Pary u, aktywno ci polityków 

polskich, w tym Romana Dmowskiego czy Ignacego Paderewskiego),  

• podj  prób  uporz dkowania podanej faktografii,  

• podj  prób  wyja nienia zwi zków przyczynowo-skutkowych,  

Poziom I  

(1–2 pkt)  

 

Zdaj cy:  

• w kilku/kilkunastu zdaniach odniós  si  do tematu,  

• poda  kilka faktów zwi zanych z tematem, zwykle bez wskazywania 

zwi zków mi dzy nimi (np. powstanie i dzia alno  KNP we Francji, 

konferencja wersalska i jej postanowienia), 

• poprawnie umie ci  rozwa ania w czasie i w przestrzeni.  

 

Przyk adowa realizacja zadania 

 

W listopadzie 1918 r. powsta o niepodleg e pa stwo polskie. Pierwsze lata jego 

istnienia to dyplomatyczne i wojenne zmagania o granice. Spory z s siadami dotyczy y 
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w a ciwie przebiegu ka dej z granic pa stwa polskiego. Trudno by o tak e opiera  si  na 

tradycji historycznej, bowiem w ci gu ponad stu lat, od rozbiorów do I wojny wiatowej, 

zasadniczo zmieni a si  sytuacja geopolityczna w Europie rodkowo-Wschodniej.  

Granic  Polsk  z Niemcami w zasadzie okre li  traktat wersalski, podpisany 

w czerwcu 1919 roku. Przyznawa  Polsce wi ksz  cz  Wielkopolski i du  cz  Prus 

Królewskich oraz ustanawia  Wolne Miasto Gda sk pod ochron  Ligi Narodów. 

O przynale no ci Warmii, Mazur i Powi la oraz Górnego l ska mia y rozstrzygn  

plebiscyty. Polska je przegra a. A je li wydarzenia na Górnym l sku potoczy y si  dla Polski 

pomy lnie, to z powodu III powstania l skiego. Pod jego wra eniem Rada Ambasadorów 

podj a decyzj  o korzystniejszym ni  uprzednio podziale spornego terytorium.  

Trudnym problemem by  podzia  l ska Cieszy skiego, Spiszu i Orawy mi dzy 

Czechos owacj  a Polsk . Na spornych terenach mia  by  przeprowadzony plebiscyt. 

Ostateczna decyzja Rady Ambasadorów w sprawie podzia u tych terenów by a bardziej 

korzystna dla Czechos owacji ni  Polski. By  to skutek ust pstw na konferencji w Spa w lipcu 

1920 r., podczas której delegacja polska ugi a si  pod naciskiem mocarstw zachodnich 

przychylnych Czechos owacji i zrezygnowa a z plebiscytu. Do Polski ostatecznie przy czono 

mniejsz  cz  l ska Cieszy skiego.  

Przebieg granicy na wschodzie wytycza y postanowienia traktatu ryskiego z 1921 r., 

podpisanego po d ugiej i wyczerpuj cej wojnie polsko-bolszewickiej. Spór z Litw  dotycz cy 

Wilna zosta  przez Polsk  rozwi zany poprzez akcj  wojskow  gen. Lucjana eligowskiego, 

której efektem by o w czenie Wile szczyzny do pa stwa polskiego. Doprowadzi o to do 

zerwania stosunków polsko-litewskich. Ostatecznie proces formowania granic zako czy o 

uznanie przez Rad  Ambasadorów w 1923 r. polskiej granicy wschodniej, z czym wi za a si  

akceptacja przynale no ci Wile szczyzny i Galicji Wschodniej do Polski.  

Skomplikowany proces kszta towania granic II Rzeczypospolitej wymaga  

podejmowania dzia a  o charakterze dyplomatycznym. Decyduj cy wp yw na kierunek 

i zakres prac dyplomacji polskiej wywiera a sytuacja mi dzynarodowa i charakter stosunków 

z poszczególnymi pa stwami. Najwa niejszym zadaniem by o reprezentowanie spraw polskich 

na arenie mi dzynarodowej i zabieganie o wsparcie pa stw ententy. Wielk  w tym rol  

odegra  powo any ju  w 1917 r. Komitet Narodowy Polski w Pary u. KNP jako namiastka 

rz du polskiego zosta  uznany przez Francj , Wielk  Brytani  oraz Stany Zjednoczone. 

W styczniu 1919 r. weszli równie  do KNP przedstawiciele Józefa Pi sudskiego jako 

reprezentanci centralnych w adz krajowych. Decyduj c  rol  w KNP odgrywa  Roman 

Dmowski, który wraz z Ignacym Paderewskim reprezentowa  Polsk  na konferencji pokojowej 

w Pary u. Konferencja rozstrzyga a o wa nych sprawach dla Polski i dlatego te  

przygotowywano si  do niej starannie, korzystaj c ze wsparcia grupy ekspertów. W ród nich 

znajdowa  si  Eugeniusz Romer, który opracowywa  ekspertyzy kartograficzne i statystyczne, 

uzasadniaj ce polskie postulaty graniczne. Nie ulega w tpliwo ci, e znacz c  rol  odegra  

Dmowski, a jego memoria y i liczne dokumenty przedstawiane na konferencji oraz 

merytoryczne wyst pienia w j zyku francuskim lub angielskim dowodzi y, e konsekwentnie 

walczy  o realizacj  interesów pa stwa polskiego. 

Najwa niejsze decyzje na konferencji w Pary u podejmowa o trzech polityków: 

prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson, premier Wielkiej Brytanii David 

Lloyd George i premier rz du Francji Georges Clemenceau. Strona brytyjska demonstrowa a 

nieprzyjazn  postaw  wobec postulatów terytorialnych Polski, nie chc c nadmiernego 

os abienia Niemiec. W tej sytuacji zabiegi polskiej dyplomacji koncentrowa y si  na 

pozyskaniu Francji jako sojusznika. Niew tpliwie, czynnikiem cz cym oba pa stwa by a 

sprawa niemiecka. Celem polityki francuskiej by o drastyczne os abienie niemieckiej pozycji 

w Europie. Sta o si  to podstaw  do zawi zania sojuszu polsko-francuskiego w 1921 r. 
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Wa ne by y zmagania polskiej dyplomacji na arenie mi dzynarodowej podczas wojny 

polsko-bolszewickiej. W tej wojnie nadrz dna by a sprawa zachowania niepodleg o ci 

i suwerenno ci pa stwa polskiego. Dyplomacja polska d y a do zneutralizowania wrogiej 

propagandy sowieckiej. Niezwykle skuteczne okaza y si  w tej wojnie odwo ania propagandy 

polskiej do stereotypu Polski jako przedmurza chrze cija stwa. Zas ugi Polski w zatrzymaniu 

pochodu Armii Czerwonej w g b Europy doceni  ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie 

i jednocze nie cz onek Misji Mi dzysojuszniczej w Polsce lord Edgar D’Abernon, zaliczaj c 

bitw  warszawsk  do grupy najwa niejszych bitew w dziejach wiata. W czasie wojny 

dyplomacja polska zaanga owana by a równie  w pozyskiwanie pomocy w postaci dostaw 

sprz tu i uzbrojenia dla wojska. W prze omowym momencie wojny uzyskano wsparcie ze 

strony ententy, na wspomnianej ju  konferencji w Spa w 1920 r., cho  przysz o za ni  zap aci  

wysok  cen .  

Dyplomacja polska wspierana przez grup  ekspertów (np. Romera) pe ni a wa n  rol  

w rokowaniach pokojowych w Rydze. W grupie delegatów polskich przewa a o stanowisko za 

ograniczaniem polskich da  terytorialnych na wschodzie. Obawiano si  w czenia  

do Polski zbyt wielkiej liczby ludno ci ukrai skiej i bia oruskiej. Ostatecznym rezultatem by a 

rezygnacja delegacji polskiej z du ych obszarów ziem wschodnich, nale cych kiedy   

do I Rzeczypospolitej. Sta o si  to przedmiotem dyskusji i krytyki w okresie mi dzywojennym.  

Jako skomplikowany i trudny uznawano w okresie mi dzywojennym spór polsko-

litewski o Wilno. Zako czy  si  on przy czeniem Wilna do Polski, pomimo protestów Litwy. 

Mocarstwa zachodnie – uwa aj c, e Litwa zosta a pokrzywdzona w sprawie wile skiej –

zwleka y z uznaniem granicy wschodniej Polski. Ostatecznie nast pi o to dopiero w 1923 r., 

co w ówczesnej sytuacji nale y odnotowa  jako du y sukces polskiej polityki zagranicznej.  

Kszta towanie granic II Rzeczypospolitej mia o miejsce w warunkach 

charakteryzuj cych si  trudnym do przewidzenia przebiegiem wydarze  politycznych 

i militarnych. Powsta e w czasie I wojny wiatowej koncepcje terytorialne szybko ulega y 

dezaktualizacji i raczej stanowi y jedynie inspiracj  do dzia a  politycznych 

i dyplomatycznych. Uwzgl dniaj c jednak ówczesny uk ad polityczny w Europie, nale a oby 

dostrzec, e wiele rozwi za  terytorialnych zosta o spe nionych. Delegacje polskie i grupy 

ekspertów na konferencje w Pary u i Rydze by y bardzo dobrze przygotowane i wyró nia y si  

wysokim profesjonalizmem. Dyplomacja polska budowa a pozycj  mi dzynarodow  Polski. 

Reprezentowa a pa stwo polskie i prowadzi a z du ym zaanga owaniem rokowania. 

Oceniaj c wysi ki dyplomacji polskiej, nale y podkre li , e stanowi y one istotne 

uzupe nienie dzia a  militarnych i politycznych. Okaza o si , e takie wzajemne czenie 

wysi ków na ró nych polach mia o podstawowe znaczenie w walce o granice pa stwa 

polskiego.  

 

 

Poziom wykonania zadania  

Liczba uzyskanych punktów: 12  

Zawarto  merytoryczna: poziom IV  

 

Zdaj cy wszechstronnie przedstawi  rol  dyplomacji polskiej w procesie kszta towania granic 

II RP. Ukaza  miejsce dyplomacji w ród innych dzia a  zmierzaj cych do nadania pa stwu 

kszta tu terytorialnego. W syntetyczny sposób scharakteryzowa  dzia ania dyplomacji, 

ukazuj c uwarunkowania, moderuj ce jej aktywno . Zwróci  uwag  na mi dzynarodowe 

otoczenie, w którym dzia a a polska s u ba dyplomatyczna. Du a wiedza faktograficzna 

zdaj cego stanowi podstaw  formu owania trafnych ocen i opinii.  
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