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dysleksja 
 

 

 
 
 
 
 
 

MATERIA  DIAGNOSTYCZNY
Z HISTORII 

 
Arkusz I 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 
Instrukcja dla ucznia 
1. Sprawd , czy arkusz zawiera 32 ponumerowane strony. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 
nadzoruj cego badanie. 

2. Rozwi zania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to 
przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 

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

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 
5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 
6. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje ucze . Nie 

wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 
oceniaj cego. 

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 
Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 
 

yczymy powodzenia! 

 
 
 
 
 
 
 

ARKUSZ I 
 

GRUDZIE  
 

ROK 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozwi zanie 
wszystkich zada  
mo na otrzyma  

cznie  
100 punktów 

 

Wype nia ucze  przed rozpocz ciem pracy 

           

PESEL UCZNIA  

Wype nia ucze  
przed rozpocz ciem 

pracy 

     

KOD UCZNIA  
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Zadanie 1. (4 pkt)  
Napisz, w jakim kr gu kulturowym powsta  rodzaj pisma umieszczony na odpowiedniej 
ilustracji. Odpowiedzi wybierz spo ród: 

cywilizacja grecka, cywilizacja rzymska, cywilizacja egipska, cywilizacja chi ska, 
cywilizacja z obszaru Mezopotamii. 

 

 
 

a)  ...............................................................  b)................................................................. 
 

 

 

 

 

 

c) ................................................................  d)................................................................. 

 
ród o: R. Kulesza, Ateny w czasach Peryklesa, Warszawa 1991; J. Zab ocka, Historia Bliskiego Wschodu 

w staro ytno ci, Wroc aw 1987 
 

 

Zadanie 2. (3 pkt) 
Zapoznaj si  z map  i wykonaj polecenia.  
 

  
mapa: opracowanie w asne 
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A. Zapisz cyfr , któr  umieszczono na obszarze cywilizacji egipskiej .......................... 

B. Zapisz cyfr , któr  umieszczono na obszarze cywilizacji minojskiej .......................... 

C. Zapisz trzy cyfry, które umieszczono na obszarze krain 
wchodz cych w sk ad tzw. „ yznego Pó ksi yca” 

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

 
 
 
Zadanie 3. (4 pkt) 
Przeczytaj zamieszczone fragmenty róde  i wykonaj polecenia. 
 

 A B 

Chocia  senat i lud rzymski zgodnie domagali si , aby mnie 
jednemu da  nadzór nad prawami i obyczajami z w adz  niczym 
nieograniczon , nie przyj em adnego urz du ofiarowanego mi 
wbrew tradycjom ojczystym (...). Pierwszym w senacie by em a  
do tego dnia, kiedy to pisa em, przez lat czterdzie ci. 

ród o: Teksty ród owe do nauki historii w szkole. Rzym staro ytny, opr. 

L.T. B aszczyk, Warszawa 1961, nr 3, s. 30 i n. 

 

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

Nasz ustrój polityczny nie jest na ladownictwem obcych 
praw, a  my sami raczej jeste my wzorem dla innych ni  inni 
dla nas. Nazywa si  ten ustrój demokracj , poniewa  opiera 
si  na wi kszo ci obywateli, a nie na mniejszo ci. 

ród o: G. Chomicki, S. Sprawski, Staro ytno . Teksty ród owe, Kraków 1999, 
s. 126 

 

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

Zreszt  uwa am, e Kartagin  nale y zniszczy . 

ród o: J. Wolski, Historia powszechna. Staro ytno , Warszawa 1992,  s. 319 

 

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

A. W kolumnie A wpisz liter , która oznacza autora cytatu. 

a)  Oktawian August;  b)  Gajusz Juliusz Cezar;  c)  Marek Porcjusz Kato;  d)  Perykles 
 
 
B. Uporz dkuj chronologicznie, od najwcze niejszego do najpó niejszego, autorów cytatów. 
Wpisz w kolumnie B liczby od 1 do 3. 
 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



4 Materia  pomocniczy do doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania i egzaminowania  

Historia – grudzie  2005 r. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 

Postaw znak „X” przy poj ciach, które s  wspólne dla wyznawców judaizmu 
i chrze cija stwa.  
 

Arka Przymierza .................... 

Mesjasz .................... 

Talmud .................... 

 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.  
 

Jako  u Greków, eby ju  innych pomin , ludzie, którzy zarz dzali dochodami 
pa stwa, je li si  im powierzy tylko talent [jednostka wagowa i monetarna], mimo kontroli 
dziesi ciu dozorców, tylu  piecz ci i podwójnej liczby wiadków, nie potrafi  dochowa  
rzetelno ci. Natomiast u Rzymian m owie, którzy podczas swego urz dowania lub 
pos owania maj  w swym r ku wielk  sum  pieni dzy, ju  dla samej wi to ci przysi gi 
zostaj  wierni swemu obowi zkowi. I je eli u innych ludów rzadko znajdzie si  m , który 
nie tknie pieni dzy publicznych i pod tym wzgl dem zachowa czyste r ce, to u Rzymian 
rzadki bywa przypadek schwytania jakiego  przeniewiercy na gor cym uczynku. 
ród o: Polibiusz, Dzieje, t um. S. Hammer, Wroc aw 1957, ks. 6, 56 

 
 
 
Oce , który z wymienionych w tabelce wniosków jest prawdziwy. Wpisz w odpowiednie 
miejsce PRAWDA. 
 
 
 

Autor chwali Greków za ochron  publicznych pieni dzy. 

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

Autor chwali Rzymian za uczciwo  w sprawowaniu funkcji 
publicznych. 

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

Autor wyszydza Rzymian za „wierno  obowi zkowi dla samej wi to ci 
przysi gi” i za rzadkie przypadki schwytania jakiego  przest pcy. 

.................... 
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Zadanie 6. (2 pkt)  
Przeanalizuj ilustracj  i odpowiedz na pytania.  
 
 

 
ród o: P. Bagenal, J. Meades, S ynne budowle wiata, Warszawa 1993, s. 73 

 

 
 
A. Jak  budowl  przedstawia ilustracja? Odpowied  wybierz spo ród:  
 

cerkiew,   bazylika,   meczet,   synagoga. 

 

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

 
 

B. Jak nazywa si  element architektoniczny  zaznaczony strza k ? 

 

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

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



6 Materia  pomocniczy do doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania i egzaminowania  

Historia – grudzie  2005 r. 

 

Zadanie 7. (2 pkt) 
Przeczytaj tekst ród owy i wykonaj polecenia. 

A co si  tyczy kraju [...], to obfituje on w ywno , mi so, miód i rol  orn . Pobierane przez 
niego op aty stanowi  odwa niki handlowe [tj. monety lub kruszec]. Id  one na o d jego m ów. Co 
miesi c przypada ka demu z nich oznaczona ilo . Ma on 3000 pancernych, podzielonych na 
oddzia y, a setka ich znaczy tyle co dziesi  secin innych wojowników. Daje on tym m om odzie , 
konie, bro  i wszystko, czego tylko potrzebuj . 
ród o: G. Labuda, Pierwsze pa stwo polskie, Kraków 1989, s. 60 

 

A. Napisz, jak  formacj  wojskow  opisa  autor tekstu. Odpowied  wybierz spo ród:  
 

chor giew rycerska,   dru yna,  piechota wybraniecka,  pospolite ruszenie,  wojsko kwarciane. 

Tekst opisuje ...............................................................

B. Opisanej w tek cie formacji przyporz dkuj w a ciw  ilustracj .  

Tekst cz  z ilustracj  nr ...............................................................

Ilustracja nr 1 

 
Ilustracja nr 2 

 
Ilustracja nr 3 

 
ród o: Kronika Polski, red. A. Nowak, Kraków 1998 s. 42, 143, 230 
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Zadanie 8. (2 pkt) 
W tabeli wpisz liczb  1 przy kronikarzu, który y  najwcze niej, a liczb  4 przy 
kronikarzu, który y  najpó niej. 
 

Jan D ugosz .................... 

Wincenty Kad ubek .................... 

Janko z Czarnkowa .................... 

Anonim tzw. Gall .................... 

 
 
Zadanie 9. (2 pkt) 
Przyjrzyj si  ilustracji  i wykonaj polecenia. 

A. Napisz, którego wi tego przedstawia ten fragment Drzwi Gnie nie skich z ko cio a 
katedralnego. 

 

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

B. Napisz, dlaczego dzie o artystyczne przedstawiaj ce ycie tego wi tego zosta o 
umieszczone w ko ciele katedralnym w Gnie nie. 

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

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

 

 
ród o: L. Kalinowski, Speculum artis, Warszawa 1989, s. 263 
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Zadanie 10. (3 pkt) 
Przeczytaj teksty ród owe i wykonaj polecenia. 

Tekst 1. Wydarzenia datowane na rok 1097 

[...] ksi  W adys aw powierzy  obu synom swe wojsko i wys a  ich na wypraw  na Pomorze. 
Oni za , odszed szy i powzi wszy nie znane mi bli ej postanowienie, zawrócili z drogi z niczym. Wobec 
tego ojciec, podejrzewaj c [w tym] co , natychmiast podzieli  mi dzy nich królestwo, jednak e nie 
wypu ci  ze swych r k g ównych stolic pa stwa. [...] Ojciec za , zapytany przez mo nych, który z nich 
ma wybitniejsze zajmowa  miejsce przy wysy aniu i podejmowaniu poselstw, w powo ywaniu [pod 
bro ] wojska i prowadzeniu go oraz w rozlicznych dziedzinach zarz du tak wielkiego królestwa, 
odpowiedzie  mia  w te s owa: „Moj  jest wprawdzie rzecz , jako cz owieka starego i s abego, podzieli  
mi dzy nich królestwo i s dzi  o tym, co jest teraz [...]. Po mierci mojej atoli Zbigniew niechaj ma 
Mazowsze wraz z tym, co obecnie posiada, Boles aw za , prawy syn mój, niech obejmie g ówne stolice 
królestwa we Wroc awiu, w Krakowie i w S domirzu. [...]” Po dokonaniu tedy w powy szy sposób 
podzia u pa stwa i po [tej] wcale pi knej mowie ojca, ka dy z synów uda  si  do swojej cz ci pa stwa, 
ojciec ich za  zawsze najch tniej przemieszkiwa  na swym Mazowszu. 

Tekst 2. Wydarzenia datowane na rok 1102 

Zmar  zatem ksi  W adys aw w podesz ym wielu i d ug  s abo ci  z o ony [...]. Skoro za  
obaj bracia przybyli, zanim jeszcze pochowali ojca, dosz o pomi dzy nimi do wielkiego sporu 
o podzia  skarbów i królestwa [...]. Tak wi c po wcale zaszczytnym i okaza ym pogrzebie ksi cia 
W adys awa w ko ciele p ockim, po rozdzieleniu skarbca ojcowskiego pomi dzy synów i po 
urz dzeniu królestwa polskiego wedle podzia u dokonanego jeszcze za ycia ojca, ka dy z braci zaj  
cz  przypad  mu z podzia u.  

Tekst 3. Wydarzenia datowane na rok 1106/1107 

 Tymczasem za  przyniesiono przychwycone wraz z pos a cami listy Zbigniewa, 
z których okaza y si  liczne zdrady i knowania. [...] Na koniec Boles aw nader roztropnie 
i stosownie zawar  tymczasowo pokój z Czechami, a zwo awszy wojsko postanowi  wyp dzi  
Zbigniewa. Zbigniew za  nie czeka  na przybycie brata, [...], lecz uciek  jak jele  i przep yn  
rzek  Wis . Boles aw atoli spiesznie przyby  pod Kalisz, a napotkawszy tam opór gar ci 
wiernych Zbigniewowi w kilku dniach ten gród zaj , a równocze nie odebrawszy poselstwo 
ustanowi  swego komesa w mie cie Gnie nie. [...] spiesz c do przeniesionej stolicy 
w czycy i tam naprawi  stary gród, [maj cy by  os on ] przeciw Mazowszu. Wtedy dopiero 
nap yn y posi ki od Rusinów i W grów, z którymi wyruszy  w drog  i przeprawi  si  przez 
Wis . Wówczas Zbigniew zupe nie upad  na duchu [...]. Wtedy dopiero uzna  si  za ni szego 
od brata [...]. Wtedy uzyska  od brata [tyle], e zatrzyma  Mazowsze jako lennik, nie za  jako 
w adca udzielny. 
ród o: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, oprac. M. Plezia, Wroc aw 1975, s. 78-80, 95, 115 

 
A.  Napisz, czym kierowa  si  ksi  W adys aw, dokonuj c podzia u pa stwa. 
 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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B. Napisz, któremu z ksi t przypada o w kolejnych podzia ach Mazowsze. 
 

Rok 1097 ...................................... 

Rok 1102 ...................................... 

Rok 1106/1107 ....................................... 

 
C. Wymie  wszystkie grody wzmiankowane przez kronikarza, które zaznaczone s  
na mapie jako naczelne. 
 

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

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

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

 

 
ród o: Atlas historyczny Polski, red. W. Czapli ski, T. adogórski, Warszawa-Wroc aw 1998, s. 5 

 

 – naczelne grody prowincji 
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Zadanie 11. (3 pkt)  
Przeczytaj tekst ród owy i wykonaj polecenia.  
 

Niechaj wi c wiadomym b dzie wspó czesnym i potomnym, e my  – Boles aw, z aski 
Bo ej ksi  krakowski i sandomierski, [...] zwa aj c na wierno  i zacno  wiernego nam 
[rycerza] komesa Klemensa z Ruszczy, wojewody krakowskiego [...] dajemy jemu i potomkom 
jego obojga p ci wszelkie wolno ci, jakie sami mamy w pa stwie naszym, tak e wszelkie 
dziedzictwa rzeczonego pana Klemensa, [...] wolnymi b d  zupe nie od wszelkich poborów, 
op at, przewozów, jakkolwiek zwanych. [...] Mo e te  wed ug swej woli [wspomniany Klemens] 
w dziedzictwach swych stawia  warownie, grody i miasta. 
ród o: Wiek V – XV w ród ach. Wybór tekstów ród owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów 

i uczniów, oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 223 
 

 
A. Podkre l w a ciw  odpowied . Jaki to jest dokument?  

1. Akt lokacji miasta 

2. Akt nobilitacji 

3. Akt komendacji 

4. Immunitet ekonomiczny 

 
 
B. Napisz, w którym stuleciu powsta  ten dokument. 
 

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

 

C. Napisz, co oznacza zapis: „wolnymi b d  od [...] przewozów”. 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 12. (3 pkt) 
Przeczytaj tekst ród owy i wykonaj polecenia.  

 

Jan biskup [...] przewielebnym braciom arcybiskupowi gnie nie skiemu i jego 
sufraganom (przesy a) pozdrowienie i apostolskie b ogos awie stwo [...]. 
 dali cie zatem, aby my ukochanego syna naszego przes awnego m a 
W adys awa krakowskiego, sandomierskiego ksi cia, [...] s ynnego odwag  
i przezorno ci , zasobnego w wojsko i bogactwa, pot nego wielk  liczb  poddanych, 
twierdz i grodów z aski naszej apostolskiej wynie li na stolic  królewsk  i zgodnie 
królem Polski mianowa  i koronowa  zalecili. [...] 
 Przyj li my askawie pomienionego biskupa i z o one przeze  listy, 
wys uchali my z przychylno ci  pro by o przyznanie korony rzeczonemu ksi ciu [...]. 
Wprawdzie pos owie ukochanego syna naszego Jana, dostojnego króla czeskiego, do nas 
przybyli dopraszali si  u stolicy naszej apostolskiej z pokor , aby my wstrzyma  raczyli 
przyznanie korony rzeczonemu ksi ciu z przyczyny, i  król Jan ro ci  ze swej strony 
prawo do królestwa polskiego, co w swoim miejscu i czasie obiecywali udowodni ; ale 
ten e biskup (Gerward) po prze o onych wnioskach pos ów twierdzi  przeciwnie 
i dowodzi  wiele razy, i  król (czeski) [...] adnego nie mo e przyw aszczy  sobie prawa 
do królestwa polskiego, gdy  prawo to s u y w zupe no ci samemu tylko ksi ciu 
W adys awowi, jako królestwa tego prawemu dziedzicowi, które je prawem 
przyrodzonym odebra  po przodkach swoich w spadku; a st d usilnie nalega  o przyznanie 
[...] ksi ciu (W adys awowi) korony. My zatem, chc c ka dego przy prawach, mu 
s u cych, zostawi , os dzili my za rzecz s uszn  wstrzyma  si  z wyrokiem takowego 
przyznania, przez co atoli nie my limy bynajmniej przes dza  prawa, nale cego wam 
i innym prosz cym, którego wolno wam b dzie u ywa , jak i kiedykolwiek zechcecie, bez 
ujmy i ubli enia prawu cudzemu. 
ród o: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach ród owych, t. I, Rzeszów 1996, s. 109-110 

 

A. Podaj tytu  autora tego listu.   
 

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

 

B. Napisz, kto jest adresatem tego listu. 
 

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

 

C. Wska  prawdziwy wniosek poprzez wpisanie s owa PRAWDA w tabeli. 

 

Autor listu w zawoalowany sposób wyra a zgod  na koronacj  
W adys awa. 

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

Autor listu odrzuca pretensje Jana do korony. .................... 

Autor listu nakazuje podzia  królestwa mi dzy Jana i W adys awa. .................... 
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Zadanie 13. (3 pkt) 
Wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli nazw  zakonu, którego dotyczy przedstawiony 
opis. Odpowied  wybierz spo ród:  

dominikanie,   benedyktyni,     pijarzy,    jezuici. 
 

Zgromadzenie zrodzi o si  z ruchów dobrowolnego ubóstwa. By  to 
zakon wyros y ze rodowisk miejskich i z ich potrzeb religijnych. 
Jego celem sta o si  duszpasterstwo w ród wieckich. Do XV 
wieku by  zakonem ebraczym. 

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

Obowi zywa y tu luby zakonne, a jako czwarty dodano 
wype nianie bez oci gania ka dego rozkazu papie a  wydanego 
dla zbawienia dusz i szerzenia wiary. rodkami zakonu mia y by  
„dzie a mi o ci”, nauczanie i kazania.  

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

Klasztory tego zgromadzenia, lokowane z dala od miast, by y 
o rodkami kultury. W nich znalaz y miejsce skryptoria, biblioteki, 
szko y. Odegra y niema  rol  w procesie chrystianizacji wsi. 
Dewiz  zakonu sta o si  „ora et labora” – módl si  i pracuj. 

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

na podstawie: H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia 1. redniowiecze, Warszawa 1993, s. 37, 98; Historia Ko cio a 

katolickiego, t. 3, Warszawa 1989, s. 94  

 

Zadanie 14. (3 pkt) 
Uzupe nij tablic  genealogiczn , wpisuj c imiona i przydomki w odpowiednie miejsca. 
Uwzgl dnij nast puj ce osoby: 

Jadwiga,   Ludwik W gierski (Andegawe ski),   El bieta okietkówna. 

 

 

 Karol Robert 
Andegawe ski 

Król W gier  

El bieta Bo niaczka 
Królowa W gier 

i Polski 

 
 

Król Polski  
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Zadanie 15. (2 pkt)  
Wype nij tabel . 

A. W kolumnie A przy Zygmuncie Augu cie wpisz numer wydarzenia, które mia o 
miejsce za jego panowania. Odpowied  wybierz spo ród: 

1. Ho d pruski 
2. Zawarcie unii lubelskiej 
3. Zwo anie po raz pierwszy dwuizbowego sejmu walnego 
4. Uchwalenie konstytucji Nihil novi 
 

B. W kolumnie B postaw znaki „X” przy tych w adcach, którzy byli synami króla 
Kazimierza Jagiello czyka. 

 

 A B 

Jan Olbracht .................... ................... 

Aleksander .................... ....................

Zygmunt Stary .................... ....................

Zygmunt August .................... ....................

 
Zadanie 16.  (2 pkt) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. 

[...] Kazimierz Jagiello czyk stwierdzi  zatem w statutach nieszawskich [...], e dobra 
sto u królewskiego nie s  przeznaczone wy cznie dla potrzeb osobistych panuj cego, lecz 
tak e „dla obrony i zachowania ca ego królestwa” i dlatego zobowi za  si  nie oddawa  pod 
zastaw królewszczyzn nale cych do starostw s dowych (grodowych). [...] Aleksander 
wreszcie wyda  s ynny statut rozci gaj cy zakaz zastawów na ca o  domeny ziemskiej 
monarchy [...]. 
ród o: A. Sucheni-Grabowska, Spory królów ze szlacht  (...), Kraków 1988, s. 13 

 

A. Podkre l has o, które szlachta sformu owa a w obronie tak ustanowionego prawa. 

1. Zniesienie egzekucji staro ci skiej 
2. Egzekucja dóbr 
3. Unifikacja pa stwa 
4. Liberum veto 

 
B. Podkre l zdanie, które opisuje realizacj  tego has a w latach sze dziesi tych XVI 
wieku. 

1. Ustalano zasady lustracji królewszczyzn, a czwart  cz  dochodu króla 
przekazywano na sta  armi . 

2. Zawarto uni  realn  z Litw , która mia a osobny skarb. 

3. Magnateria zagrabi a cz  królewszczyzn. 

4. Na Ukrainie wydzielono magnatom wielkie maj tki, zwane latyfundiami. 
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Zadanie 17. (5 pkt) 

Przeczytaj fragment tekstu M. Kromera o spo ecze stwie polskim i wykonaj polecenia. 
Do pospólstwa zalicza si  wszystkich tych, którzy nie nale  do szlachty [...] czy to 

b d  rolnicy, ogrodnicy, pszczelarze lub pasterze byd a, czy te  rzemie lnicy i wyrobnicy, lub 
szynkarze, karczmarze, wo nice i kupcy, bez wzgl du na to, czy prowadz  ycie na roli [...] 
we wsiach i osiedlach, czy te  w miasteczkach i miastach. 

Pospólstwo miast i miasteczek jest w nieco lepszym po o eniu i cieszy si  wi ksz  
swobod , ani eli lud wie niaczy. Wprawdzie i jedni i drudzy p ac  swoim panom roczne czynsze, 
ale rolnicy i wie niacy [...] wiadcz  ponadto wszelkie darmowe prace przy uprawie pa skich 
gruntów i inne pos ugi dworskie, wykonywane nie tylko r cznie, lecz tak e w asnym sprz ajem. 
Nikomu przy tym nie wolno bez zezwolenia pana przenie  si  gdzie indziej, tak e s  oni jak 
gdyby przypisani do ziemi i niewiele si  ró ni  od niewolników, zw aszcza w obecnych czasach. 
ród o: T. Cegielski, K. Zieli ska, Dzieje nowo ytne 1492-1815. wiczenia ród owe z historii dla szkól rednich, t. III, 

Warszawa 1999, s. 201 

 
A. Napisz, co – zdaniem autora – czy opisanych w tek cie mieszka ców wsi i miast. 
Podaj dwie cechy. 
 

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

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

B. Napisz, czym – zdaniem autora – ró ni  si  mieszka cy wsi od mieszka ców miast. 
Podaj dwie ró nice. 
 

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

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

C. Wyja nij podkre lone poj cie.  

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

.......................................................................................................................................................  
 
Zadanie 18. (2 pkt) 
Wype nij tabel . 
 

A. W kolumnie A uporz dkuj chronologicznie w adców Rzeczpospolitej w XVII wieku. 
Wpisz liczby od 1 (przy panuj cym najwcze niej) do 5 (przy panuj cym najpó niej). 

 
B. W kolumnie B postaw znak „X” przy w adcach, którzy nale eli do dynastii Wazów.  
 

 A B 

Zygmunt III .................... ................... 

Jan Kazimierz .................... ....................

Micha  Korybut .................... ....................

W adys aw IV .................... ....................

Jan III .................... ....................
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Zadanie 19.  (2 pkt) 

Na podstawie wykresu wykonaj polecenia. 
 

na podstawie: J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 1997, s. 53, 65, 77 

A. Wska , których stuleci dotyczy zjawisko przedstawione na wykresie.  Podkre l 
w a ciw  odpowied . 

1. 1100-1300 
2. 1200-1400 
3. 1300-1500 
4. 1400-1600 

B. Napisz, co by o przyczyn  tak du ego spadku liczby ludno ci. 
 

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

 
Zadanie 20. (2 pkt) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. 

Bo któ  o mieli si  powiedzie , e stan trzeci nie ma w sobie wszystkiego, czego 
potrzeba do stanowienia ca ego narodu? Jest to cz owiek mocny i czerstwy, którego rami  jest 
jeszcze zakute w kajdany. Gdyby odj to narodowi stan uprzywilejowany, nic by narodowi nie 
uby o, owszem, co  by mu przyby o. Wi c czym e jest stan trzeci? Wszystkim, ale to 
wszystko sp tane jest i uci nione. 
ród o: Wiek XV-XVIII w ród ach. Wybór tekstów ród owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, 

studentów i uczniów oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 485-486 
 

 
A. Napisz, w którym stuleciu powsta  ten tekst.  
 

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

B. Uzasadnij swoj  odpowied . 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 21. (2 pkt) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.  
 

Styl d cy do bogatych efektów zewn trznych przy pomocy form wyszukanych 
i niezwyk ych, w charakterze bujny, dynamiczny, pe en przepychu, ornamentów, p ynno ci, 
b yskotliwo ci, kontrastów.  
na podstawie: W. Kopali ski, S ownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 78-79 

 

 
Ilustracja nr 1 

 
Ilustracja nr 2 

 

 

Ilustracja nr 3 
 

 
A. Podaj nazw  stylu opisanego w powy szym fragmencie tekstu.  

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

 

B. Wska  numer ilustracji, która przedstawia dzie o nale ce do stylu opisanego 
w powy szym fragmencie tekstu. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 22. (2 pkt) 
Zapoznaj si  ze schematami funkcjonowania parlamentaryzmu Rzeczpospolitej. 
Wype nij tabel  zamieszczon  poni ej polece  A i B. 
 

Schemat  I      Schemat  II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. W kolumnie A wpisz numer tytu u w a ciwego dla danego schematu. 
 

1. Parlamentaryzm polski XV w. do 1493 roku 
2. Parlamentaryzm Rzeczpospolitej XVI w. od 1526 do 1569 roku 
3. Parlamentaryzm Rzeczpospolitej w czasach saskich 
4. Parlamentaryzm Rzeczpospolitej wg Konstytucji 3 maja 

 
 

B. W kolumnie B wpisz numer opisu elementu KRÓL w a ciwego dla danego 
schematu. 

 

1. Dziedziczny monarcha z dynastii Piastów 
2. Monarcha z dynastii Jagiellonów wybierany przez rad  królewsk  
3. Monarcha elekcyjny, wybierany podczas elekcji viritim 
4. Dziedziczny monarcha z dynastii Wettinów 

 
 

 A B 

Schemat  I ........... ........... 

Schemat  II ........... ............ 

S
E

JM
 

zw
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y 
na

 
yc

ze
ni

e 
m

on
ar

ch
y 

SENAT 
- wojewodowie i kasztelanowie 

z Wielkopolski, Ma opolski 
i Mazowsza 

- biskupi katoliccy 
- wy si dostojnicy pa stwowi 

IZBA POSELSKA 
- delegacje sejmików 

z Wielkopolski, Ma opolski 
i Mazowsza 

- przy podejmowaniu decyzji 
zasada „powszechnej zgody” 

KRÓL 

S
E

JM
 

zw
o

yw
an

y 
pr

zy
na

jm
ni

ej
 r

az
 n

a 
dw

a 
la

ta
 n

a 
6 

ty
go

dn
i 

SENAT 
- wojewodowie i kasztelanowie 

z Wielkopolski, Ma opolski, 
Mazowsza, Prus Królewskich i
Litwy 

- biskupi katoliccy 
- wy si dostojnicy pa stwowi 

IZBA POSELSKA 
- przedstawiciele sejmików z 

Wielkopolski, Ma opolski, 
Mazowsza, Prus Królewskich, 
Litwy 

- przy podejmowaniu decyzji 
zasada jednomy lno ci 

KRÓL 
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Zadanie 23.  (3 pkt) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. 
 

Wojna, która rozpocz a si  w dziedzicznych posiad o ciach Habsburgów austriackich, 
przekszta ci a si  szybko w wojn  ogólnoniemieck , a nast pnie w europejsk . Chocia  wojna 
zacz a si  od hase  religijnych, krzy owa y si  w niej interesy ekonomiczne, polityczne 
i dynastyczne wi kszo ci pa stw europejskich. Wojna [...] szybko straci a swój charakter wojny 
religijnej. Przez d ugi czas po stronie katolickiego cesarza stali niektórzy ksi ta protestanccy, 
natomiast katolicka Francja popiera a zdecydowanie obóz protestancki w Rzeszy. 
ród o: J. Gierowski, J. Leszczy ski, Historia dla klasy II liceum ogólnokszta c cego, Warszawa 1972, s. 175 

 

A. Napisz, jak nazywa si  konflikt, który opisuje powy szy tekst. 
 

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

 

B. Wyja nij, w jaki sposób zmienia  si  opisywany konflikt. Uwzgl dnij dwa aspekty 
tych zmian. 
 

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

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

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

................................................................................................................................................ 
 
Zadanie 24. (3 pkt) 
Napisz, czym zast piono w Konstytucji 3 maja wymienione instytucje lub rozwi zania 
prawne. 

A. liberum veto  

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

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

 

B. wolna elekcja  

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

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

 

C. Rada Nieustaj ca  

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

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

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Materia  pomocniczy do doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania i egzaminowania 19 

Historia – grudzie  2005 r. 

 

 Zadanie 25. (2 pkt) 
Wype nij tabel . 
 
A. W kolumnie A przy podanym kraju wpisz nazw  dynastii rz dz cej w nim w XVIII 

wieku. Odpowied  wybierz spo ród: 
 

Hohenzollernowie,  Wettinowie,  Romanowowie,  Habsburgowie. 
 

B. W kolumnie B przy podanym kraju wpisz XVIII-wieczny tytu  jego w adcy. 
Odpowied  wybierz spo ród: 

cesarz rzymski narodu niemieckiego, król, su tan, imperator. 
 

 A B 

Rosja ............................................................................ ...................................

Prusy ............................................................................ ...................................

Austria ............................................................................ ...................................

 
 
 

Zadanie 26. (3 pkt) 
Obok ka dej biografii wpisz imi  i nazwisko postaci, której ona dotyczy. 

 

A. Wybitny polski jezuita, spowiednik króla Zygmunta III
i s ynny kaznodzieja na jego dworze. Znany z kaza
o charakterze politycznym.  

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

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

B. Publicysta, reformator szkolnictwa. Doradca króla 
Stanis awa Augusta Poniatowskiego, wspó autor 
Konstytucji 3 maja, twórca „Ku nicy”. 

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

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

C. Biskup warmi ski, uczestnik soboru
w Trydencie. Sprowadzi  do Polski zakon jezuitów oraz 
za o y  pierwsze w Polsce kolegium jezuickie. 

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

...........................................................
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Zadanie 27. (2 pkt) 
Pod ka dym z tekstów przedstawiaj cych pogl d na temat wolno ci wpisz w a ciw  
nazw  ideologii. Odpowiedzi wybierz spo ród:  

konserwatyzm,  liberalizm,  anarchizm,  nacjonalizm. 

 
A. Zasada ta brzmi, e jedynym celem usprawiedliwiaj cym ograniczenie przez ludzko , 

indywidualnie lub zbiorowo, swobody dzia ania jakiegokolwiek cz owieka jest samoobrona, e 
jedynym celem, dla osi gni cia którego ma si  prawo sprawowa  w adz  nad cz onkiem 
cywilizowanej spo eczno ci wbrew jego woli, jest zapobie enie krzywdzie innych. [...] Jedyn  
swobod  zas uguj c  na to miano jest swoboda d enia do  w asnego dobra na swój w asny 
sposób, o ile nie usi ujemy pozbawia  innych ich dobra lub przeszkodzi  im w  jego osi gni ciu. 

ród o: A. Radziwi , W. Roszkowski, Historia 1789-1871, Warszawa 1997, s. 368 i n. 

 

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

 
B. Chcemy wolno ci, to znaczy damy dla ka dej osoby ludzkiej prawa i rodków do 

robienia wszystkiego, co mu si  tylko podoba, i do nierobienia niczego na co nie ma 
ochoty; damy pe nego zaspokojenia wszystkich jego potrzeb, z jedynymi ograniczeniem, 
jakie nak adaj  niemo no ci naturalne i potrzeby, respektowane w równej mierze, naszych 
bli nich. Pragniemy wolno ci i uwa amy, e jej istnienie jest nie do pogodzenia z 
istnieniem jakiejkolwiek w adzy, bez wzgl du na to, jakie by by y jej ród a i formy [...].  

ród o: A. Radziwi , W. Roszkowski, Historia 1789-1939, Warszawa 1999, s. 65-66 

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

 
 
Zadanie 28. (3 pkt) 
Zapoznaj si  z tabel . Odpowiedz na pytania. 
 
Tabela: Stopie  mechanizacji uprawy roli w gospodarstwach ch opskich 
 

Ilo  hektarów 
ziemi ornej: 

Wielkopolska 
rok 1907 

Królestwo Polskie 
rok 1910 

Galicja 
rok 1902 

na 1 m ockarni  21 94 377 

na 1 siewnik 77 3 167 15 643 

na 1 niwiark  250 1 477 29 996 

ród o: J. ukasiewicz, Drogi rozwoju rolnictwa, w: Polska XIX wieku, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1986, s. 38 

 
 
A. Gdzie rolnictwo by o najs abiej zmechanizowane? .......................................................... 
 
 
 
B. Jakich maszyn by o najwi cej w Królestwie Polskim? ..................................................... 
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C. W odpowiednim miejscu w tabeli zaznacz znakiem „X” obszar, który nale a  
do strefy rolnictwa intensywnego. 
 

Wielkopolska ......................... 

Królestwo Polskie ......................... 

Galicja ......................... 

 
 
Zadanie 29. (2 pkt) 
Przeczytaj zamieszczone teksty ród owe i napisz, którego powstania dotycz . 
Odpowied  wybierz spo ród:  

powstanie ko ciuszkowskie,    powstanie listopadowe,     powstanie krakowskie 1846 roku, 
powstanie styczniowe. 

 
A. 

Nikczemny rz d najezdniczy, rozw cieklony oporem m czonej przeze  ofiary, 
postanowi  zada  jej cios stanowczy, porwa  kilkadziesi t tysi cy najdzielniejszych, 
najgorliwszych jej obro ców, oblec w nienawistny mundur moskiewski i pogna  tysi ce mil 
na wieczn  n dz  i zatracenie. 
[...] W pierwszym zaraz dniu jawnego wyst pienia, w pierwszej chwili rozpocz cia wi tej 
walki, Komitet Centralny Narodowy og asza wszystkich synów Polski, bez ró nicy wiary 
i rodu, pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi obywatelami kraju. Ziemia, któr  Lud 
rolniczy posiada  dot d na prawach czynszu lub pa szczyzny, staje si  od tej chwili 
bezwarunkow  jego w asno ci , dziedzictwem wieczystym. [...] 
Do broni wi c, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! 
 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
B. 

Rodacy! Nadzwyczajne wypadki w stolicy Królestwa wydarzone, nadzwyczajnych 
wymaga y rodków. Nagl cym kraju potrzebom nie mog a Rada Administracyjna, pomimo 
przybrania nowych cz onków, zaradzi . Nie zdo a  konieczno ci  sprawdzonym 
oczekiwaniom narodu odpowiedzie  ani utworzony pó niej Wydzia  Wykonawczy w Radzie, 
ani na gruzach jego powsta y Rz d Tymczasowy. Brakowa o jedno ci i zgody. (...) 
Rodacy wszelkiego wieku i powo ania! Na wspó dzia aniu waszym, na odziedziczonej po 
dziadach, gotowej do wszystkiego mi o ci ojczyzny przysz y byt nasz polega. Godzi mi si  
przeto by  pewnym, e byt ten zachowa  potrafimy. Dalecy od naruszenia spokojno ci 
mocarstw o ciennych, pragniemy tylko, aby i wzgl dem nas zbawienna niemieszania si  
jednego pa stwa do drugiego zasada zachowan  by a. Do nas teraz nale y, wszystko 
po wi caj c dla postawienia si  w mo no ci u ywania swobód konstytucyjnych, pokaza , e 
godni ich jeste my. Niech yje ojczyzna! 
 

ród o: Wiek (...) w ród ach. Wybór tekstów ród owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów 

i uczniów, oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 179, 230-231 

 
......................................................................................................................................................................................................... 
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Zadanie 30. (4 pkt) 
Przeanalizuj zamieszczon  na stronie 23 map  oraz diagramy przedstawiaj ce struktur  
zatrudnienia wed ug ga zi przemys u w najwa niejszych okr gach przemys owych na 
ziemiach polskich w latach 80. XIX wieku. Wykonaj polecenia. 
 
 

Struktura zatrudnienia A 
 

inne

hutniczy

górniczy

metalowy

Struktura zatrudnienia B 
 

inne

metalowy

w ókienniczy

 
 
 

Struktura zatrudnienia C 
 

inne

metalowy

hutniczy

w ókienniczy

 
 
oprac. w asne na podstawie: J. ukasiewicz, Pocz tki cywilizacji przemys owej na ziemiach polskich, Warszawa 1988, s. 37 
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mapa: opracowanie w asne 
 
 
 
A. Przedstawionym na mapie g ównym okr gom przemys owym na ziemiach polskich 

w XIX wieku przyporz dkuj w a ciwe struktury zatrudnienia. 
 
 

Okr g przemys owy nr 1 
.............................................

Okr g przemys owy nr 2 
.............................................

Okr g przemys owy nr 3 
.............................................

 
 
 
B. Podaj nazw  okr gu przemys owego zaznaczonego na mapie numerem 2. 

 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 31.  (3 pkt) 
Przeczytaj tekst  ród owy i wykonaj polecenia. 

hr. Aleksander Wielopolski, List otwarty szlachcica polskiego do kanclerza Metternicha 

1. Na pierwsz  wie  o tej rzezi Europa zwróci a oczy ku Tobie, mo ci Ksi . Z dawna 
przywyk a czci  w Panu podpor , ojca porz dku europejskiego, czu a potrzeb  
wys uchania Pa skiego s owa. Od Pana oczekiwano rozwi zania zagadki, by móc os dzi , 
co w tych wypadkach jest udzia em charakteru narodowego, zastarza ych stosunków 
mi dzyklasowych, a co trzeba przypisa  wp ywowi Pa skiego re imu i podniecie 
Pa skich agentów? 

 
2. W wyniku Pa skich, z dawna przygotowanych rodków, których rezultatem ko cowym jest 

dzie o galicyjskie, naród ten okazuje si  wreszcie rozpr onym, roztopionym w swych elementach. 
Odk d te cz ci sk adowe wielkiej rodziny, szlachta i ch opi porwa y si  podniecone przeciwko 
sobie, odk d to spo ecze stwo szarpie swe w asne trzewia, nie masz wi cej narodu polskiego.  

 
3. Zapewne rz d rosyjski jest srogi dla szlachty polskiej, ale Romanow jest zbyt dobrym 

szlachcicem, by da  zat uc sobie podobnych nawet po ród swych nieprzyjació : zbyt jest 
sumienny, by l y  swe ofiary. Samow adca góruj cy zarówno nad wszystkimi klasami 
poddanych nie my li t umi  buntu jednych za pomoc  umówionej z drugimi zasadzki. [...] 

 
4. Szlachta polska b dzie z pewno ci  wola a i  z Rosjanami na czele cywilizacji 

s owia skiej, m odej, j drnej i pe nej przysz o ci, ni  wlec si  spychana, pogardzana, 
znienawidzona, zel ona, w ogonie waszej cywilizacji, zgrzybia ej, zrz dnej i zbyt pewnej 
siebie. W zamian za to, co by my przynie li Rosji, otwar aby ona naszej rasie szerok  
karier  pracy spo ecznej, interesów pozytywnych wy szego rz du, które by zape ni y 
rozpaczliw  pustk  naszego obecnego po o enia. 
ród o: A. Radziwi , W. Roszkowski, Historia 1789-1871, Warszawa 1997, s. 299-300 

 
 

A. Napisz, do jakiego wydarzenia nawi zuje autor. 

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

B. Napisz, jaka idea polityczna zosta a zawarta w akapicie 4. 

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

 

C. Wska , w jaki sposób autor zrealizowa  koncepcj  zarysowan  w akapicie 4. Podkre l 
w a ciw  odpowied . 
 

1. Stan  na czele powstania krakowskiego 1846 roku. 
2. Po nawi zaniu wspó pracy z dworem cesarskim w Wiedniu, zaanga owa  si  

w uw aszczenie przeprowadzane w Galicji w 1848 roku. 
3. Uda  si  na emigracj  by sta  si  czo owym dzia aczem Hotelu Lambert. 
4. Rozpocz  wspó prac  z rz dem Cesarstwa Rosyjskiego i stan  na czele rz du 

cywilnego Królestwa Polskiego. 
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Zadanie 32. (3 pkt) 
Przeanalizuj plakat. Wykonaj polecenia.  
 
 

 
 

ród o: W. L .Shirer, Powstanie i upadek Trzeciej Rzeszy, Toronto 1992, s. 90 
 
 

 
Militarische Verträge – uk ady 

militarne 

F=si y zbrojne 

R=rezerwa 

Belgien - Belgia 

 

Deutsches Reich –Keine 

Reserven – Rzesza Niemiecka – 

adnych rezerw 

Frankreich – Francja 

Tschechoslowakei - 

Czechos owacja 

 

Polen - Polska 

 

 

A. Wska  okres, z którego pochodzi plakat. Podkre l poprawn  odpowied . 
 

Plakat powsta  
 

1. przed I wojn  wiatow . 
2. w latach I wojny wiatowej. 
3. w okresie mi dzywojennym. 
4.  w czasie II wojny wiatowej. 

 
 
B. Uzasadnij swoj  odpowied , podaj c przynajmniej jeden argument.  
 

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

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

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

 

C. Napisz, co postuluje autor plakatu. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 33. (4 pkt) 
Przeczytaj tekst ród owy. Wykonaj polecenia. 
 
Odezwa BBWR, Warszawa 20 I 1928 r. 

Idziemy do obecnych wyborów z has em, by to przekl te z o, które trawi o tak jeszcze 
niedawno nasze Pa stwo, nie mog o nigdy powróci . Chcemy zabezpieczy  nasz  Ojczyzn  
od tego, by nikt nie móg  i nie mia  powróci  do tych zbutwia ych kart naszej historii. [...] 

Musimy d y  do tego, by przysz y Sejm i Senat wzmocni y w adz  Prezydenta, 
dokona y m drego w zasadach i praktyce rozdzia u uprawnie  w adzy wykonawczej 
i ustawodawczej i poprawi y nasz ustrój tak, by gwarantowa  si  i sprawno  w rz dzeniu. 
[...] Konstytucyjn  podstaw  dla silnej w adzy wykonawczej b dzie musia  wywalczy  dla 
Polski nowy sejm. 

Nie wierzymy, by ci, którzy dotychczas psuli przez swoje partyjnictwo Konstytucj , 
mogli prac  naprawy ustroju pa stwowego wykona  uczciwie i by nie powrócili do 
chorobliwych na ogów, których przez siedem lat byli niewolnikami. [...] 

Wierzymy, e prac  t  wykona  b d  w stanie o wiele lepiej ni  partyjni politykierzy – 
ludzie, zwi zani z prac  samorz dow , gospodarcz  czy spo eczn . S  oni bardziej wro ni ci 
w codzienne ycie realne, i trafniej rozumie  b d  jego potrzeby. [...] 

ród o: W. A. Serczyk, Dzieje Polski 1918-39. Wybór tekstów ród owych, Kraków 1990, s. 261-263 

 

A. Rozszyfruj skrót BBWR. 

 

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

 
 
B. Wska  dwa poj cia, którymi mo na zast pi  skrót BBWR. Wybierz je spo ród: 

 

sanacja,  lewica,  Stronnictwo Narodowe,  pi sudczycy,  rojali ci. 
 
.............................................................................................................................................  

 
 
C. Wska  prawdziw  odpowied , wpisuj c w odpowiednim miejscu w tabeli PRAWDA. 

 

BBWR chce utworzy  koalicj  partii startuj cych w najbli szych wyborach. ....................

BBWR chce broni  istniej cej konstytucji. ....................

BBWR chce umocni  w adz  prezydenta. ....................

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Materia  pomocniczy do doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania i egzaminowania 27 

Historia – grudzie  2005 r. 

 

 
Zadanie 34. (2 pkt) 
Wype nij tabel . 
 
A. W kolumnie A zapisz nazwiska przywódców najwa niejszych ruchów politycznych 
w Polsce dwudziestolecia mi dzywojennego. Wybierz spo ród: 

 

Wincenty Witos,   Roman Dmowski,   Wojciech Korfanty,   Ignacy Daszy ski. 
 
B. W kolumnie B postaw znak „X” przy tym ruchu, który sformu owa  postulat 
przedstawiony w poni szym tek cie. 
 
Uspo ecznienie dojrza ych do tego ga zi przemys u, przede wszystkim kopal  wszelkiego 
rodzaju, hut i rodków komunikacji. [...] 
Upa stwowienie lasów i wód. Wyw aszczenie wi kszej w asno ci rolnej z pozostawieniem 
cz ci wyw aszczonych gruntów dla gospodarki pa stwowej i gminnej, z wydzier awieniem 
pozosta ej cz ci spó kom i rodzinom bezrolnych i ma orolnych oraz kooperatywom 
robotniczym. 
ród o: A. Serczyk, Dzieje Polski 1918-39. Wybór tekstów ród owych, Kraków 1990, s. 91 

 
 A B 

ruch socjalistyczny ........................................................................................ ...... 

ruch narodowy ........................................................................................ ...... 

ruch ludowy ........................................................................................ ...... 

 
 
Zadanie 35. (1 pkt) 

Zapoznaj si  z tekstem. Spo ród wskazanych przez autork  przyczyn przegranej 
Polaków we wrze niu 1939 roku wybierz jedn . Podaj argument potwierdzaj cy jej 
zasadno . 

 
Jestem przekonana, e historia wska e na trzy g ówne przyczyny naszej przegranej 

w kampanii wrze niowej, obok oczywi cie ciosu jaki nam zada a Rosja z ty u, 
w porozumieniu z Niemcami: pierwsz  – by o nasze ubóstwo, drug  – to na szerok  skal , 
doskonale zorganizowana, paj cza praca szpiegowska nieprzyjaciela, trzeci , 
niedotrzymanie umowy przez sojuszników.  

ród o: A. Pi sudska, Wspomnienia, Warszawa 1989, s. 16 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 36. (2 pkt) 
W ród wymienionych wydarze  wska  to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które 
jest ostatnie.  
W tabeli obok wydarzenia pierwszego umie  liczb  1, obok ostatniego – 6. 

 
japo ski atak na Pearl Harbor  

powstanie warszawskie  

wojna radziecko-fi ska  

kampania francuska  

konferencja w Ja cie  

l dowanie wojsk alianckich w Normandii  

 
 
Zadanie 37. (1 pkt) 
Wyja nij, jak  sytuacj  polityczn  w Europie ilustruje linia zaznaczona na poni szej 
mapie. 
 

 
ród o: J. M. Roberts, Ilustrowana historia wiata. Wieki pary i atomu, ód  1991, s. 326 

 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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 Zadanie 38. (3 pkt) 
A. W tabeli wpisz dat  wydarzenia, do którego odnosi si  zamieszczony tekst. 

Odpowied  wybierz spo ród: 
1956,  1968,  1970,  1976,  1980,  1981. 

 

 Rok 
Tekst 1 
Trzeba tu z ca  powag  i odpowiedzialno ci  stwierdzi , e w adza ludowa nie 
mo e wyrzec si  stosowania wszelkich, niezb dnych rodków w obronie adu 
i porz dku spo ecznego [...]. Jednak e w grudniowym kryzysie nie te czynniki 
stanowi y g ówny nurt. Próby rozwi zania konfliktu z klas  robotnicz  za 
pomoc  si y – g boko sprzeczne z zasadami socjalizmu – mog y doprowadzi  
jedynie do przelewu krwi, wykopa  przepa  mi dzy w adz  ludow  i narodem 
oraz otworzy  pole do dzia ania si  rzeczywi cie reakcyjnych 
i antysocjalistycznych. Niestety, takie w a nie by y decyzje kierownictwa, poj te  
[...] bez poinformowania Komitetu Centralnego, który obradowa  w dniu 
14 grudnia, o sytuacji na Wybrze u. 
ród o: Wiek XX w ród ach (...), oprac. M. Soba ska-Bondaruk, S.B. Lenard Warszawa 1998, s. 407 

 

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

Tekst 2 
Robotniczy protest przeciwko wygórowanym podwy kom, który by  
wyrazem postawy niemal ca ego spo ecze stwa, poci gn  za sob  brutalne 
prze ladowania. W Ursusie, Radomiu i innych miastach bito, kopano 
i masakrowano aresztowanych demonstrantów. Najszerszy zasi g mia o 
wyrzucanie z pracy, co obok aresztowa  szczególnie uderzy o w rodziny 
represjonowanych. [...] Zastosowane wobec robotników represje stanowi  
naruszenie podstawowych praw cz owieka uznanych zarówno w prawie 
mi dzynarodowym, jak i obowi zuj cych w polskim prawodawstwie [...]. 
ród o: W. Pronobis, Polska i wiat w XX w., Warszawa 1990, s. 496-497 

 

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

 
 
B. Podaj rok wydarzenia, które upami tnia zamieszczony na ilustracji pomnik.  

 
ród o: Kronika Polski, red. A. Nowak, Kraków 1998, s. 863 

 

..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 39. (2 pkt) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.  
 

Komuni ci bratnich krajów nie mogli, naturalnie pozwoli , by w imi  abstrakcyjnie 
rozumianej suwerenno ci pa stwa socjalistyczne pozostawa y w bezruchu, patrz c, jak kraj ulega 
antysocjalistycznemu zwyrodnieniu. [...] Marksi ci-lenini ci nie mog  pozosta  i nigdy nie 
pozostan  oboj tni wobec losów budownictwa socjalistycznego w innych krajach, wobec sprawy 
komunizmu i socjalizmu na ca ym wiecie. 
ród o: M. Heller, A. Niekricz, Utopia u w adzy, Wroc aw 1989, s. 269 

 
A. Podkre l w a ciw  odpowied .  Powy sze sformu owania okrzykni to 
 

1. doktryn  Monroego. 
2. doktryn  Trumana. 
3. doktryn  Bre niewa. 

 

B. Napisz, wobec jakiego pa stwa j  zastosowano. 
 

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

Zadanie 40. (2 pkt) 
Przeczytaj tekst ród owy i wykonaj polecenia. 
 

Konstytucja o liturgii wi tej 

36.1.  W obrz dkach aci skich zachowuje si  u ywanie j zyka aci skiego, poza wyj tkami 
okre lonymi przez prawo szczegó owe. 

36.2.  Poniewa  jednak we Mszy wi tej, i przy sprawowaniu sakramentów, i w innych 
cz ciach liturgii u ycie j zyka ojczystego nierzadko mo e by  bardzo po yteczne dla 
wiernych, mo na mu przyzna  wi cej miejsca [...]. 

36.3.  Przy zachowaniu tych zasad powzi cie decyzji o wprowadzeniu j zyka ojczystego, 
i o jego zakresie nale y do kompetentnej ko cielnej w adzy terytorialnej [...]. Decyzja ta musi 
by  zatwierdzona przez Stolic  Apostolsk . 
ród o: http://www.archidiecezja.lodz.pl/czytelnia/sobór/ 

 
A. Podkre l w a ciw  odpowied .  Ten tekst jest fragmentem 
 

1. Konstytucji Soboru Nicejskiego. 

2. Konstytucji Soboru Trydenckiego. 

3. Konstytucji Soboru Watyka skiego II. 
 
B. Podaj, jak  konsekwencj  przynios o wprowadzenie tych przepisów. 
 

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

....................................................................................................................................................... 
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BRUDNOPIS 
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