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Egzamin maturalny z historii
Poziom podstawowy

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

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

A. Wska dwa elementy zdobnicze charakterystyczne dla cywilizacji, w której powsta
przedstawiony obiekt.
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
B. Podaj nazw cywilizacji, w której powsta przedstawiony obiekt.
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 2. (2 pkt)
Na podstawie tekstu ródowego i mapy oraz wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
I umyli [ ] zbudowa dom imieniu Paskiemu [ ]. Posa [...] do Hirama, króla
Tyru, mówic: Jak czynie z Dawidem, ojcem moim, i posae mu drzewo cedrowe, aby
zbudowa sobie dom, w którym mieszka, tak uczy i ze mn, abym zbudowa dom imieniu
Pana, Boga mego [...].
Polij mi tedy czowieka umiejtnego, [...] który by umia [...] wykonywa rzeby
z tymi rzemielnikami, których mam przy sobie w ydowskiej ziemi.
ródo: Teksty ródowe do nauki historii w szkole, nr 1, Warszawa 1959, s. 22.

A. Podaj imi wadcy bdcego inicjatorem wzniesienia budowli sakralnej, o której
mowa w tekcie.
.......................................................................................................................................................
B. Dokocz zdanie:
Miejscowo, w której znajdowaa si budowla sakralna opisana w tekcie ródowym zostaa
oznaczona na mapie numerem .......... .

1
2

4

3

Na podstawie: B. Danowska, T. Makowski, Przez wieki 1. Zeszyt wicze z tekstami ródowymi, Gda sk 2003.

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

1.A.
2

1.B.
1

2.A.
1

2.B.
1
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Zadanie 3. (4 pkt)
Na podstawie tekstów ródowych i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
ródo 1.
Zdania wodzów ateskich byy podzielone: jedni nie chcieli dopuszcza do walki [...],
a drudzy wraz z Miltiadesem radzili bi si. [...] Ateczycy na dany znak ruszyli pdem
przeciw barbarzycom [ ], skoro zwarli si z [Persami] w gstych szeregach walczyli
chwalebnie, [ ] na obu skrzydach zwyciyli. [...] Ateczycy, ile mieli si w nogach,
pospieszyli do miasta i przybyli tam wprzód ni barbarzycy, [którzy] odpynli z powrotem
do Azji.
ródo 2.
Temistokles [...] wezwa do wsiadania na okrty. Jako to uczynili i jednoczenie
przybya z Eginy triera [...]. Wtedy Hellenowie odbili ze wszystkimi okrtami na morze.
Na wypywajcych natychmiast uderzyli barbarzycy [...]. Wikszo nieprzyjacielskich
okrtów [...] zatopiono [...]. Albowiem Hellenowie walczyli w porzdku i szyku, a [Persowie]
[...] nie dziaali planowo. [...] A przecie [...] wytyli swe siy z obawy przed Kserksesem,
kady te sdzi, e król na niego bdzie patrzy.
ródo: Herodot, Dzieje, Wrocaw 2005, s. 471478, 625627.

A. Przyporzdkuj bitwom opisanym w ródach ich nazwy. Odpowiedzi wybierz
sporód podanych:
bitwa pod Cherone, bitwa pod Maratonem, bitwa w wwozie Termopile,
bitwa u wybrzey Salaminy.
 W ródle 1. opisano bitw ................................................................................................... .
 W ródle 2. opisano bitw ................................................................................................... .
B. Podaj numery, którymi na tamie chronologicznej oznaczono daty roczne bitew
opisanych w ródach.

Na podstawie: M. Wcowski, Podró przez wieki. Staroytno, Warszawa 2002, s. 72, 85.

 W ródle 1. opisano bitw, której dat oznaczono numerem ....................... .
 W ródle 2. opisano bitw, której dat oznaczono numerem ....................... .
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Zadanie 4. (2 pkt)
Na podstawie ilustracji i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.

ródo: Historia powszechna, t. 5, Novara 2007, s. 328.

A. Podaj nazw stroju mskiego przedstawionego na ilustracji.
.......................................................................................................................................................
B. Wymie wspóczesny zawód, którego przedstawiciele, penic obowizki subowe,
nosz strój o tej nazwie.
.......................................................................................................................................................

Zadanie 5. (2 pkt)
Na podstawie fragmentu listu z III w. n.e. i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
Có z tego, e s prawa wyryte na dwunastu tablicach [ ] skoro niemal w obliczu
tyche praw popenia si przestpstwa, skoro wykracza si przeciw ustawom. Niewinno nie
szuka ju ochrony tam, gdzie wedug zwyczaju znajdowa powinna oparcie. Rozpala si
do szalestwa zajado wzajemnych wani, [...] wzburzone forum rozbrzmiewa krzykami
nienawici. [ ] I któ zaprawd przed tym wszystkim obroni? [ ] Sdzia? Przecie
frymarczy* on wyrokami. [ ]. To co przedajne nie wzbudza strachu.
*

frymarczy  sprzedaje

ródo: Teksty ródowe do nauki historii w szkole, nr 3, Warszawa 1961, s. 4344.

A. Podaj nazw imperium staroytnego, którego dotyczy tekst ródowy.
.......................................................................................................................................................
B. Podaj termin, którym okrela si negatywne zjawisko w yciu spoecznym
skomentowane przez autora w podkrelonym fragmencie listu.
.......................................................................................................................................................
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

3.A.
2

3.B.
2

4.A.
1

4.B.
1

5.A.
1

5.B.
1
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Zadanie 6. (3 pkt)
Podaj nazwy pastw staroytnych, w których wzniesiono opisane w tabeli budowle
obronne.
Opis budowli obronnej

Nazwa pastwa

1. Mur obronny w Azji. Mia stanowi ochron przed najazdami
ludów z Wielkiego Stepu i osania cz jedwabnego szlaku.
2. Mury te czyy miasto z portem w Pireusie nad Zatok Saro sk.
Zbudowano je w V w. p.n.e. z inicjatywy Kimona. Midzy dwiema
liniami murów biega droga.
3. Mur obronny w prowincji Brytania wzniesiony w II w. n.e. przez
stacjonujcych tam onierzy trzech legionów. Mia stanowi
zapor przed wojowniczymi plemionami barbarzy ców.

Zadanie 7. (2 pkt)
Na podstawie tekstów ródowych i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
ródo 1. Fragment Roczników kwedlinburskich*
Koronacja Bolesawa Chrobrego
1025. Bolesaw, ksi polski, dowiedziawszy si o mierci cesarza Henryka, paa [ ]
do tego stopnia pych, e przywaszczy sobie nieprzystojnie koron [królewsk] [ ]. Za t
jego zuchwao Bóg szybko go pokara, albowiem w krótkim czasie zmar [ ].
*

roczniki spisywane w jednym z klasztorów niemieckich

ródo 2. Fragment Kroniki Lamberta*
Koronacja Bolesawa Szczodrego
Ksi Polski, trybutariusz naszych królów, [ ] gdy spostrzeg, e nasi panowie, zajci
sprawami domowymi, nie maj wolnej rki do wojowania z cudzoziemcami, [ ] uniesiony
pych, przywaszczy sobie godno i imi królewskie [...].
*

Lambert hersfeldzki, kronikarz niemiecki, y w XI w.

ródo: Teksty ródowe do nauki historii w szkole, nr 5, Warszawa 1959, s. 35, 37.

A. Porównaj sytuacj polityczn, w której dokonay si koronacje wadców Polski
opisane w obu ródach, i wycignij wniosek.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. Podkrel poprawne zakoczenie zdania:
Koronacja opisana w ródle 2. odbya si dziki poparciu Bolesawa Szczodrego przez
papiea
1.
2.
3.
4.

Leona III.
Grzegorza VII.
Urbana II.
Innocentego III.
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Zadanie 8. (2 pkt)
Uzupenij tabel, wpisujc brakujce dane w rubrykach.
Pastwo

Wiek, w którym wadca
przyj chrzest

Wadca, który przyj chrzest

Pa stwo Franków

V w.

1.

Ru Kijowska

Wodzimierz I Wielki

2.

Zadanie 9. (2 pkt)
Rozstrzygnij, które z podanych zda dotyczcych historii redniowiecza s prawdziwe,
wpisujc obok tych zda sowo prawda.
1. Monarchia patrymonialna to pa stwo, którego terytorium
stanowio prywatn wasno wadcy.
2. Stany Generalne to najstarszy parlament w Europie.
3. Trybut to danina, najczciej pienina, wiadczona przez
jednego wadc drugiemu jako wyraz uznawania
zwierzchnoci terytorialnej.
4. Wielka Karta Swobód to dokument, którego postanowienia
wzmocniy wadz królewsk w Anglii.

Zadanie 10. (4 pkt)
Uzupenij tabel, identyfikujc postaci witych.
Fragment biografii

Identyfikacja postaci

1. By biskupem Pragi. Zgin w czasie misji, zamordowany
przez poga skich Prusów. Jego ciao wykupi Bolesaw
Chrobry i pochowa w Gnienie.
2. By synem bogatego kupca z Asyu, ale wyrzek si
bogactwa i praktykowa surow ascez. By wdrownym
kaznodziej, zaoycielem zakonu ebrzcego.
3. Bya on Henryka I Brodatego, matk Henryka II
Pobonego. Pod koniec ycia osiada w klasztorze sióstr
cysterek w Trzebnicy. Jest patronk polsko-niemieckiego
pojednania.
4. Bya bohaterk wojny stuletniej we Francji,
zmobilizowaa spoecze stwo do walki z Anglikami.
Oskarona o czary, zostaa skazana na mier przez
spalenie na stosie.
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

6.
3

7.A.
1

7.B.
1

8.
2

9.
2

10.
4
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Zadanie 11. (4 pkt)
A. Przyporzdkuj rzebom przedstawiajcym scen Nawiedzenia* nazwy odpowiednich
stylów w sztuce. Wybierz je sporód podanych:
gotyk, renesans, rokoko, romanizm.
*

Scena Nawiedzenia ukazuje spotkanie Maryi ze w. Elbiet

1. ..........................................

2. ..........................................

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

B. Sporód wymienionych w punkcie A stylów wypisz dwa, które wyksztaciy si
w Europie aciskiej w epoce redniowiecza.
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

Zadanie 12. (2 pkt)
Na podstawie danych statystycznych (zamieszczonych na nastpnej stronie)
rozstrzygnij, które ze zda s prawdziwe, wpisujc obok tych zda sowo prawda.
Uwaga: Znak  jest stosowany w tabeli statystycznej, w przypadku gdy zjawisko nie wystpuje.
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Miasta i ludno miejska w Polsce w XV wieku
Miasta ogóem
Obszar
liczba miast
Maopolska
Wielkopolska
Mazowsze
Prusy Królewskie

147
242
88
49

liczba ludnoci
w tys.
143,8
209,8
66,0
102,8

Miasta o populacji
ponad 2 tys. mieszkaców
liczba ludnoci
liczba miast
w tys.
1
14
1
8


3
57

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

1. W Wielkopolsce, w porównaniu z Prusami Królewskimi, wicej
ludnoci mieszkao w miastach.
2. Najwicej miast byo w Wielkopolsce, a najmniej na Mazowszu.
3. Najwicej miast liczcych ponad 2 tys. mieszka ców znajdowao
si w Maopolsce.
4. Ponad poowa ludnoci miejskiej w Prusach Królewskich
mieszkaa w trzech miastach liczcych ponad 2 tys. mieszka ców.

Zadanie 13. (3 pkt)
Na podstawie dwóch fragmentów wiersza wykonaj polecenia.
Fragment 1.
Równego Piastom domu gow w Polszcze widz
Dobrego Jagiellona przy piknej Jadwidze,
Co [ ] harde mnichy star na gow [w] bitwie,
I przejedna na wieki Lacha mnej Litwie.
Fragment 2.
Jego spraw narody dwa [od] wieków niechtne
Wkroczywszy pod Horodl w przymierza pamitne
Day sobie braterskie, znak przyjani, donie,
czc wspólne sztandary Ory i Pogonie.
ródo: Zabawy Przyjemne i Poyteczne (17701777), t. 2, Wrocaw 2004, s. 291.

A. Zidentyfikuj wadc, którego zasugi zostay zaprezentowane w wierszu.
.......................................................................................................................................................
B. Zidentyfikuj wydarzenie, o którym mowa w podkrelonym wersie fragmentu 1.
.......................................................................................................................................................
C. Zidentyfikuj wydarzenie, o którym mowa w podkrelonych wersach fragmentu 2.
.......................................................................................................................................................
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

11.A.
2

11.B.
2

12.
2

13.A.
1

13.B.
1

13.C.
1
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Zadanie 14. (3 pkt)
Na podstawie relacji z wizyty wysannika papieskiego u kanclerza wielkiego koronnego
w 1597 r. wykonaj polecenia.
Jest pierwszym [dostojnikiem] po Królu w tym Królestwie, a nawet (jak mówi
niektórzy) w caej Europie persony równej jemu nie znajdziesz, a to dlatego, e w 20 lub 22
lata ten zwyky szlachcic 200 tysicy skudów* osign, a majtek jego miliona skudów
w gotowinie siga, tak e sam Król musi si z nim liczy. Mówi, e zbudowa miasto,
od jego nazwiska [ ] zwane, jak forteca cae murowane z kamienia na zaprawie wapiennej,
jak to w Italii czyni [ ].
*

skud  moneta zota lub srebrna

ródo: Mówi wieki, nr 10, 2008, s. 19.

A. Zidentyfikuj dygnitarza polskiego opisanego w tekcie.
.......................................................................................................................................................
B. Podaj dwa osignicia tej postaci skomentowane w tekcie.
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................

Zadanie 15. (3 pkt)
Uzupenij tabel, wpisujc odpowiednie pojcia (terminy) dotyczce historii polskiej
wojskowoci.
Wyjanienia
1.

Pojcia (terminy)

eglarze, którzy z wasnymi okrtami zacigali si
na sub polskiego monarchy i z jego upowanienia
prowadzili dziaalno korsarsk. Pocztki ich
dziaalnoci sigaj wojny trzynastoletniej.

2. Stae wojsko przeznaczone do obrony poudniowowschodniej granicy Rzeczypospolitej utrzymywane
z czwartej czci dochodów z dóbr królewskich.
Powstao w XVI w.
3. Cika jazda polska, której charakterystycznym
elementem uzbrojenia byy skrzyda umocowane u sioda
albo na napleczniku zbroi. W czasie wojen w XVII w.
bya uywana w bitwach do decydujcego uderzenia.
Na podstawie: J. Choi ska-Mika, J. Dzigielewski, J. Maciszewski, Encyklopedyczny sownik historii Polski,
Warszawa 1996, s. 88, 100, 138.
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Zadanie 16. (3 pkt)
Uzupenij tabel, wpisujc brakujce informacje.
Nazwa traktatu pokojowego

Pokój w Oliwie

Decyzje dotyczce terytorium
Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Rok

1660 r.

1.

Wieczysty pokój w Moskwie,
tzw. pokój Grzymutowskiego

2.

Utrata lewobrzenej Ukrainy z Kijowem
a take ziem: smole skiej, siewierskiej,
czernihowskiej.

3.

1699 r.

Odzyskanie Podola z Kamie cem
Podolskim i czci prawobrzenej
Ukrainy.

Zadanie 17. (2 pkt)
Na podstawie fragmentu traktatu podpisanego w Warszawie w 1705 roku wykonaj
polecenia.
Wszystkie aliansy*, które dla Szwedów s niebezpieczne, maj by skasowane,
a Rzeczpospolita Polska nie ma adnemu swemu królowi pozwoli, aby one przeciw Szwecji
w przyszy czas byy uczynione;
Król szwedzki moe swoje wojska przez [...] prowincje Królestwa Polskiego prowadzi
i tyle rekrutów werbowa, ile mu trzeba bdzie.
*

aliansy  sojusze

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

A. Podkrel poprawne zakoczenie zdania:
Wadc Polski, który podpisa ten traktat by
1. August II Mocny.
2. Stanisaw Leszczy ski.
3. August III.
4. Stanisaw August Poniatowski.
B. Oce skutki tego traktatu dla Rzeczypospolitej.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

14.A.
1

14.B.
2

15.
3

16.
3

17.A.
1

17.B.
1
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Zadanie 18. (2 pkt)
Na podstawie tekstu ródowego i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
Poniewa Ojciec wity przez wydan do wszystkich [...] bull, niebawem w [...]
Rzeczypospolitej publikowan by majc, skasowa [...] Zakon Jezuitów, którzy w kraju
wiksz cz edukacji [ ] utrzymywali, wic aeby z tych okolicznoci Rzeczpospolita, tak
co do edukacji modzi krajowej, jako te co do dóbr i majtków nie ponosia uszczerbku,
takowe czynimy rozporzdzenie. Ustanawiamy Komisj w Warszawie odprawowa si majc
do edukacji.
ródo: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 69.

A. Podaj pen nazw instytucji, o której powstaniu mówi dokument.
.......................................................................................................................................................
B. Podkrel poprawne zakoczenie zdania:
Decyzj o powstaniu tej instytucji podj
1. sejm niemy w 1717 r.
2. sejm konwokacyjny w 1764 r.
3. sejm rozbiorowy w 1773 r.
4. Sejm Wielki (Czteroletni).

Zadanie 19. (2 pkt)
Na podstawie fragmentu listu i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
W kilka godzin po wysaniu mojego ostatniego raportu, dnia 17., o wicie, wybucha
w Warszawie z ca si rewolucja. Zaczo si od zaczepki midzy pikiet rosyjsk
a oddziaem konnej gwardii [ ]. Genera Igelström zagin [ ]. Dewastowano wszystko,
co symbolizowao Rosj. [ ] Lud [...] jest zajty organizowaniem wadzy. [ ] Zwróciem si
do Króla z moliwoci otrzymania paszportów, bym móg std wyjecha, lecz ich nie
dostaem. [ ] Mówi si, e ma tutaj nadcign Kociuszko.
ródo: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 163.

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

B. Na nastpnej stronie przedstawiono obrazy ukazujce wydarzenia w Warszawie
zwizane z walk o zachowanie lub odzyskanie niepodlegoci. Wybierz ilustracj,
której tre odpowiada czasowi wydarze opisanych w licie, i w wyznaczonym
miejscu postaw znak X.
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1. .......

2. .......

3. .........
róda: K. Olsza ski, Wojciech Kossak, Wrocaw 1982, il. 122; Kronika powsta polskich 17941944,
Warszawa 1994, s. 95, 337.
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

18.A.
1

18.B.
1

19.A.
1

19.B.
1
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Zadanie 20. (4 pkt)
Na podstawie danych z tabeli wykonaj polecenia.
Warto eksportu z Wielkiej Brytanii (w mln funtów szterlingów)
Kraj/obszar, do którego eksportowano
towary z Wielkiej Brytanii
Brytyjskie posiadoci w Ameryce Pn.
Ameryka aci ska
USA
Kraje niemieckie
Francja (z Flandri)
Hiszpania
Pa stwa woskie
Portugalia
Szwecja i Dania
Rosja
Holandia
Daleki Wschód
Bliski Wschód i Afryka

redni roczny eksport w latach
17881790
18081810
18181820
2,2
4,9
6,7
0,8
4,0
5,9
2,4
4,1
5,6
1,6
2,2
9,0
1,9

1,1
0,8
1,1
4,0
0,8

4,0
0,6
1,0
1,6
0,4
2,5
2,2
0,3
0,5
1,2
1,3

3,9
1,9
3,5
6,1
0,9
3,3
4,0

Na podstawie: Europa i wiat w epoce napoleoskiej, pod red. M. Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1988, s. 240.
Uwaga: Znak  jest stosowany w tabeli statystycznej, w przypadku gdy zjawisko nie wystpuje.

A. Rozstrzygnij, które z podanych zda s prawdziwe, wpisujc obok tych zda sowo
prawda.
1. Warto eksportu towarów brytyjskich na rynki pozaeuropejskie
w latach 18181820 bya wysza ni w latach 17881790.
2. Warto eksportu z Wielkiej Brytanii do Francji bya w latach
18181820 wysza ni w latach 17881790.
3. Rosja mimo zakazu handlu z Wielk Brytani z 1807 r. nadal
importowaa towary z tego pa stwa.
B. Wymie kraje/obszary, które w latach 18081810 przestrzegay narzuconego przez
Francj zakazu handlu z Wielk Brytani.
.......................................................................................................................................................
C. Na podstawie wasnej wiedzy podaj termin, którym w historiografii okrela si
wstrzymanie handlu z Wielk Brytani w epoce napoleoskiej.
.......................................................................................................................................................

Zadanie 21. (2 pkt)
Na podstawie fragmentu wiersza Reduta Ordona (zamieszczonego na nastpnej stronie)
i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
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Warszawa jedna twojej mocy si urga,
Podnosi na ci rk i koron ciga,
Koron Kazimierzów, Chrobrych z twojej gowy,
Bo j ukrad i skrwawi, synu Wasilowy!
ródo: A. Mickiewicz, Wiersze, Warszawa 2000, s. 282.

A. Podkrel poprawne zakoczenie zdania:
Car, do którego autor zwraca si w zaprezentowanym fragmencie wiersza to
1. Piotr I.
2. Aleksander I.
3. Mikoaj I.
4. Mikoaj II.
B. Podaj nazw wydarzenia z okresu powstania listopadowego, do którego
komentarzem jest zaprezentowany fragment wiersza.
.......................................................................................................................................................

Zadanie 22. (2 pkt)
Przyporzdkuj waciwe podpisy mapom, umieszczajc odpowiadajce im numery
w wyznaczonych miejscach.

A. ........

B. ........

Na podstawie: Wielki atlas historyczny, Warszawa 2005, s. 88; M.
1870, Warszawa 2002, mapa 4.

ywczy ski, Historia powszechna 1789

1. Pówysep Apeniski w 1812 r.
2. Pówysep Apeniski w 1815 r. (po kongresie wiedeskim)
3. Pówysep Apeniski w 1914 r. (przed wybuchem I wojny wiatowej)
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

20.A.
2

20.B.
1

20.C.
1

21.A.
1

21.B.
1

22.
2
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Zadanie 23. (2 pkt)
Na podstawie fragmentu wiersza opowiadajcego o balu w paacu Namiestnikowskim
w 1864 r. wykonaj polecenia.
Karnawa! karnawa! a w murach Warszawy
Na nudy sarkaj Moskale;
Wic rzeka starszyzna: Dla wojska zabawy
Czas wskrzesi wesoo i bale!
Te szaty aobne, te smutku znamiona,
S buntem hardego mieszkaca,
Kobieta do zalot i uciech stworzona,
A mody praporszczyk* do taca!
I bal jest z ukazu. [...]
Tum goci si zwiksza co chwilka;
Moskiewki si tocz w krynolin szelestach 
I Polek [...] te kilka.
Nie kady ma si mczesko umiera 
Nie ajmy ich wzgard, lecz alem!
Zbawiy los mów, gdy przyszo wybiera
Pomidzy Sybirem a balem.
*

praporszczyk  chory w armii rosyjskiej

ródo: J. W. Gomulicki, Warszawa wieloraka 17491944, Studia , szkice, sylwety, Warszawa 2005, s. 194.

A. Wyjanij, dlaczego udzia Polek w balu opisanym w wierszu spotka si z negatywn
ocen rodaków.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. Wyjanij stanowisko autora wiersza dotyczce udziau Polek w tym balu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 24. (1 pkt)
Podkrel poprawne zakoczenie zdania:
W XIX wieku nie wynaleziono
1. arówki elektrycznej.
2. fotografii (dagerotypii).
3. mikroskopu optycznego.
4. telefonu.
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Zadanie 25. (3 pkt)
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wykonaj polecenia.
Struktura zatrudnienia ludnoci wybranych krajów pod koniec XIX w. (w procentach)

Wielka Brytania

15

Przemys,
handel,
komunikacja,
górnictwo
64

Niemcy

37

48

15

Francja

40

41

19

Rosja (bez Królestwa Polskiego)

79

15

6

Królestwo Polskie

58

32

10

Kraj

Rolnictwo,
lenictwo,
ryboówstwo

Inne
21

Na podstawie: Polska XIX wieku. Pastwo, spoeczestwo, kultura, pod red. S. Kieniewicza, Warszawa 1982,
s. 91.

A. Porównaj struktur zatrudnienia ludnoci na obszarze Królestwa Polskiego
ze struktur zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. Porównaj struktur zatrudnienia ludnoci na obszarze Królestwa Polskiego
ze struktur zatrudnienia w Rosji.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
C. Historyk Ireneusz Ihnatowicz stwierdzi, e struktura zatrudnienia ludnoci
wiadczy o poziomie rozwoju gospodarczego*. Przyjmujc t tez, sformuuj wniosek
dotyczcy poziomu rozwoju gospodarczego Królestwa Polskiego w porównaniu
z Wielk Brytani i Rosj.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
*

I. Ihnatowicz, Przemys, handel, finanse [w:] Polska XIX wieku. Pastwo, spoeczestwo, kultura, pod red.
S. Kieniewicza, Warszawa 1982, s. 91.

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

23.A.
1

23.B.
1

24.
1

25.A.
1

25.B.
1

25.C.
1
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Zadanie 26. (3 pkt)
Uzupenij tabel, identyfikujc postaci sawnych kobiet. Waciwe postaci wybierz
sporód podanych:
Eliza Orzeszkowa, Helena Modrzejewska, Narcyza michowska,
Maria Skodowska-Curie, Róa Luksemburg.
Fragment biografii

Posta

1. Uczona, której dwukrotnie przyznano Nagrod Nobla.
Wikszo ycia spdzia we Francji. Pod jej kierunkiem
prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomoc
promieniotwórczoci.
2. Dziaaczka polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego.
Ideolog SDKPiL, braa udzia w rewolucji 19051906 r.,
kwestionowaa polskie denia niepodlegociowe.
3. Aktorka specjalizujca si w rolach szekspirowskich
i tragicznych. Wyemigrowaa do USA i tam kontynuowaa
karier artystyczn.

Zadanie 27. (2 pkt)
Wród wymienionych wydarze wska to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które
jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz liter A, obok
chronologicznie ostatniego liter B.
Objcie wadzy przez cesarza Franciszka Józefa I w Austrii
Zamach na arcyksicia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie
Klska Austrii w bitwie pod Sadow
Powstanie II Rzeszy Niemieckiej
Zwycistwo armii pruskiej w bitwie pod Sedanem
Utworzenie Zwizku Niemieckiego
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Zadanie 28. (3 pkt)
Na podstawie róde wykonaj polecenia.
ródo 1. Fragment tablicy genealogicznej rodziny Kossaków
Juliusz Kossak
18241899
malarz
& Zofia Gaczy ska
Wojciech Kossak
18561942
malarz
& Maria Kisielnicka

Jerzy Kossak
18861955
malarz

Maria
PawlikowskaJasnorzewska
18911945
poetka

Witold
Kossak
18871899

Tadeusz Kossak
Jadwiga Kossak
18571935
18651917
& Anna Kisielnicka & Zygmunt Unrug

Magdalena
Samozwaniec
18941972
pisarka

Zofia
KossakSzczucka
18891968
pisarka

Jadwiga
Unrug
18911967

Stefan
Zygmunt
Kossak
Kossak
18911891 18951933

Juliusz
Kossak
19011917

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

ródo 2. Fragment biografii jednego z przedstawicieli rodziny Kossaków
Urodzi si w Paryu w noc sylwestrow, [...] na kwadrans przed pónoc. By
pierwszym z bliniaków, gdy drugi, [...] przyszed na wiat ju po pónocy, a wic 1 stycznia
[...]. Mona by o nich artobliwie powiedzie, e cho bliniacy, jeden od drugiego by starszy
o rok.
ródo: K. Olsza ski, [...] Kossak, Wrocaw 1982, s. 5.

A. Podaj imiona przedstawicieli rodziny Kossaków, o których mowa w ródle 2.
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
B. Dokocz zdanie, wpisujc stopie pokrewiestwa.
Malarz Juliusz Kossak dla pisarki Magdaleny Samozwaniec by ............................................. .
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

26.
3

27.
2

28.A.
2

28.B.
1
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Zadanie 29. (3 pkt)
Na podstawie tekstu i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
Przyjo si co prawda mówi o dwóch rewolucjach rosyjskich [ ], ale tylko pierwsza
zasuguje na to miano. [Wtedy] Rosja przeya prawdziw rewolucj, poniewa rozruchy,
które pooyy kres caratowi, [ ] wybuchy samorzutnie, a Rzd Tymczasowy, który przej
wadz, zyska natychmiast ogólnokrajowe poparcie.
[Druga rewolucja] mia[a] zupenie inny charakter, [ ] by[a] klasycznym zamachem
stanu, przejciem wadzy przez nieliczn grupk, dokonanym, [ ] przy zachowaniu pozorów
udziau mas, ale bez rzeczywistego ich uczestnictwa.
ródo: R. Pipes, Krótka historia rewolucji rosyjskiej, Warszawa 2007, s. 106.

A. Podaj nazwy pierwszej i drugiej rewolucji, o których mowa w tekcie.
 Nazwa pierwszej rewolucji
......................................................................................................................................................
 Nazwa drugiej rewolucji
......................................................................................................................................................
B. Podaj dat roczn obu rewolucji.
Data roczna .................................................................................................................................

Zadanie 30. (2 pkt)
Na podstawie listu i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
Przemyl, 21 grudnia 1918
Drogi Panie Romanie,
Wysyajc do Parya delegacj, która si ma porozumie z Komitetem paryskim w sprawie
wspólnego dziaania wobec aliantów, prosz Pana, aby zechcia Pan wszystko uczyni dla
zaatwienia rokowa. Niech mi Pan wierzy, e nade wszystko ycz sobie uniknicia
podwójnego przedstawicielstwa Polski wobec aliantów: tylko jedno wspólne
przedstawicielstwo moe sprawi, e nasze dania zostan wysuchane. [ ]
Opierajc si na naszej starej znajomoci, mam nadziej, e w tym wypadku i w chwili tak
powanej, co najmniej kilku ludzi  jeli nie caa Polska  potrafi si wznie ponad interesy
partii, klik i grup. Chciabym bardzo widzie Pana midzy tymi ludmi.
Prosz przyj zapewnienia mojego wysokiego szacunku
Józef Pisudski
ródo: A. Pisudska, Wspomnienia, Warszawa 1992, s. 214215.

A. Podaj nazwisko adresata tego listu.
.......................................................................................................................................................

B. Podaj nazw ruchu (nurtu) politycznego, którego reprezentantem by adresat tego
listu.
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 31. (2 pkt)
Na podstawie rysunku satyrycznego z 1937 r. wykonaj polecenia.
Czarodziej z COP

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

A. Podaj nazwisko postaci przedstawionej na rysunku.
.......................................................................................................................................................
B. Rozszyfruj skrót COP.
.......................................................................................................................................................

Zadanie 32. (3 pkt)
Na podstawie tekstu i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
12 kwietnia [ ] Niemcy ogosiy komunikat [ ]. Byo to zupene zaskoczenie [ ],
Sikorski nawet interpelowa bezporednio u Stalina w sprawie oficerów jeców, o których
wiadomo byo, e przebywali w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Stalin
na to odpowiedzia, e wypuszczono z obozu wszystkich jeców i jeeli pewnej iloci brak,
to musieli wymaszerowa do Mandurii . Zakrawao to na art [...]. A tu straszna
wiadomo [ ]. Zapanowaa po prostu rozpacz i jawio si pytanie, co robi. Jak
zareagowa?
ródo: K. Popiel, Genera Sikorski w mojej pamici, Warszawa 1983, s. 165.

A. Wyjanij, jak straszn wiadomo zawiera komunikat niemiecki, o którym mowa
w tekcie.
.......................................................................................................................................................
B. Wymie dwie funkcje, które genera Wadysaw Sikorski sprawowa we wadzach
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodstwie.
 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

29.A.
2

29.B.
1

30.A.
1

30.B.
1

31.A.
1

31.B.
1

32.A.
1

32.B.
2
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Zadanie 33. (5 pkt)
W tabeli zamieszczono fragmenty wspomnie wojennych. Wpisz daty roczne opisanych
wydarze.
Fragmenty wspomnie

Daty roczne
wydarze

1. Syreny co chwila ogaszaj alarm. [ ] Samoloty niemieckie ju zaczy
bombardowa obiekty cywilne i wojskowe. Wszyscy czekaj na reakcj
naszych sprzymierzeców  Anglii i Francji.
2. Czerwiec [...]  Hitler rozpoczyna wojn z Sowietami! Moe, moe
bynie nadzieja na zmian sytuacji?... Setki samolotów, bombowce
i myliwce, lec na wschód [ ].
3. W poniedziaek Wielkiego Tygodnia, wczenie rano, wyrway nas ze snu
wybuchy [ ]. ydzi bronili si z rozpacz i zaciekoci. [ ] Niemcy
zdobywali ulic za ulic [ ]. Armia Krajowa usiowaa przyj
z pomoc walczcym, ale zostaa odparta [ ].
4. Centrum jest w rkach powstaców [...], armia radziecka [...] lada dzie
wkroczy na Prag [...]. Na Woli ogie szaleje; rozchodzi si wie
o masowych egzekucjach ludnoci cywilnej.
5. Rzadkie dzwony, niezabrane przez Niemców [...] bij gono i dugo.
[...] Nareszcie! Koniec koszmaru dla Europy! Kady si cieszy [...].
Ile nadziei! [...] Jake pikna jest ta wiosna pena obietnic.
ródo: A. Szatkowska, By dom. Wspomnienia, Kraków 2006, s. 57, 97, 120121, 157, 299.

Zadanie 34. (5 pkt)
Wyjanij tre propagandow rysunku opublikowanego w emigracyjnym pimie Zgoda
w 1948 r., pamitajc o interpretacji elementów graficznych i napisów.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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rys. Kazimierz Majewski
Tumaczenie: Made in Russia  wyprodukowane w Rosji
ródo: Z. Landau, Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994, s. 18.

Zadanie 35. (3 pkt)
Uzupenij tabel, wpisujc waciwe pojcia (terminy). Odpowiedzi wybierz sporód
podanych:
abolicjonizm, apartheid, doktryna powstrzymywania, taktyka biernego oporu,
Dugi Marsz, Wielki Skok.
1. Sposób walki o wyzwolenie Indii propagowany przez
Mahatm Gandhiego.
2. Kampania forsownej industrializacji Chin realizowana
przy uyciu prymitywnych metod i narzdzi.
3. Doktryna goszca rozdzielenie ras, która bya podstaw
polityki RPA (Republiki Poudniowej Afryki).
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

33.
5

34.
5

35.
3

Egzamin maturalny z historii
Poziom podstawowy

24

Zadanie 36. (3 pkt)
Na podstawie fragmentu listu skierowanego w 1968 r. do redakcji Polskiego Radia
i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.
Kto upowani rzd do wysania wojska, czy miecie powiedzie, e taka jest wola
ludzi? Nie  naród polski nigdy nie popiera adnej agresji i nie bdzie popiera. Agresji
dokonanej [ ] na kim przez wasny rzd, jak to byo [...] w 1938 [...]. Zhabilicie honor
polskiego narodu, splamilicie honor polskiego onierza. [ ] Dlaczego u nas radio nie mówi
ani gazety nie pisz, co mówi na agresj Rumunia i Jugosawia. To s naprawd bratnie
rzdy i narody, bo nie przystpiy do haniebnej agresji.
ródo: Ksiga listów PRL-u, cz. II, 19561970, Warszawa 2004, s. 194.

A. Podaj wydarzenie, o którym radiosuchacz wyraa swoj opini w licie.
.......................................................................................................................................................
B. Wyjanij, dlaczego autor listu przypomina wydarzenie z 1938 roku.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
C. W jaki sposób autor listu uzasadnia swoj ocen decyzji rzdu polskiego?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 37. (2 pkt)
Wród wymienionych wydarze wska to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które
jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz liter A, obok
chronologicznie ostatniego liter B.
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
Pierwsza pielgrzymka papiea Jana Pawa II do Polski
Obrady Okrgego Stou
Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wasie
Objcie funkcji I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka
Powstanie Komitetu Obrony Robotników
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator
Uzyskana liczba pkt

36.A.
1

36.B.
1

36.C.
1

37.
2
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