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Testy maturalne 
z biologii i historii

Od środy codziennie drukujemy przykładowe testy maturalne. Dziś biologia i historia – ostatnie
przedmioty dla poziomu podstawowego. Od wtorku – testy dla poziomu rozszerzonego
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MATURA Z GAZETĄ

Maturzysto!
Sprawdź,czy zdasz
Od wtorku – testy maturalne
dla poziomu rozszerzonego

Biologia
Przykładowy test 
dla poziomu podstawowego
Czas pracy: 120 minut

Zadanie 1. (0-3)
W tabeli zestawiono etapy trawienia białek. 

WWppiisszz  ooddppoowwiieeddnniiee  ookkrreeśślleenniiaa  ww mmiieejjssccaa::  
AA………………………………………………..……..  DD………………………………………………………………………………
BB………………………………………………………… EE………………………………………………………………………………
CC…………………………...................................... FF………………………………………………………………………………..

Zadanie 2. (0-2)
Do lekarza rodzinnego zgłasza się pacjentka z następujący-

mi objawami:
„Od kilku tygodni, może od miesiąca, mam wrażenie, że mo-

ja skóra jest bardzo sucha i łuszcząca się. Stosuję różne balsa-
my, ale nie bardzo to pomaga. Właściwie po półgodzinie wra-
ca niemiłe uczucie. Mam też wrażenie, że słabiej widzę, zwłasz-
cza późnym popołudniem i wieczorem. Ale chyba wiąże się to
z przemęczeniem wzroku, bo dużo pracuję przy komputerze.
Czy to coś poważnego? Co powinnam zrobić?”.

Lekarz podejrzewa awitaminozę.
AA..  KKttóórreejj  zz wwiittaammiinn??........................................................................................................................................
BB..  WW jjaakkiiee  pprroodduukkttyy  ((wwyymmiieeńń  ddwwaa))  lleekkaarrzz  zzaapprrooppoonnuujjee  wwzzbboo--

ggaacciićć  ccooddzziieennnnąą  ddiieettęę  tteejj  ppaaccjjeennttkkii??

Zadanie 3. (0-1)
DDooppaassuujj  ppiieerrwwiiaasstteekk  ddoo  ffuunnkkccjjii,,  jjaakkąą  ppeełłnnii  ww TTwwooiimm  oorrggaa--

nniizzmmiiee::
a) sód I. składnik hemoglobiny i mioglobiny, skład-

nik enzymów oddechowych
b) wapń II. składnik zębów i kości, zapobiega próchni-

cy, nadaje zębom wytrzymałość
c) żelazo III. składnik hormonów tarczycy 
d) fluor IV. składnik kości i zębów, bierze udział w skur-

czach mięśni i krzepliwości krwi
V. bierze udział w regulacji gospodarki wodnej,

odpowiada za utrzymanie równowagi pły-
nów

a)…… b) …… c) …… d) …… 

Zadanie 4. (0-1)
Poniższy opis dotyczy pewnego narządu układu oddecho-

wego.
,,Jest to lekko spłaszczona, sprężysta rurka, wzmocniona

licznymi chrząstkami. W klatce piersiowej rozgałęzia się na dwa
elementy, podobne w budowie do niej samej’’.

RRoozzppoozznnaajj,,  jjaakkii  nnaarrzząądd  cchhaarraakktteerryyzzuujjee  tteenn  ooppiiss  ..........................................................

Zadanie 5. (0-3)
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób układu

krążenia jest nadciśnienie tętnicze. Choroba ta zaliczana jest
do tzw. chorób cywilizacyjnych, tj. chorób, których częstość wy-

stępowania wykazuje wyraźną zależność od stopnia rozwoju cy-
wilizacyjnego społeczeństwa.

AA..  WWyyppiisszz  ddwwiiee  nnaajjcczzęęssttsszzee  pprrzzyycczzyynnyy  cchhoorroobbyy  nnaaddcciiśśnniiee--
nniioowweejj..

11  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
22  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
BB..  PPooddaajj  jjeeddeenn  oobbjjaaww  cchhoorroobbyy  nnaaddcciiśśnniieenniioowweejj..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6. (0-2)
Na rysunkach pokazano różne rodzaje składników morfotycz-

nych krwi.

AA..  PPooddaajj,,  kkttóórryy  zz nniicchh  pprrzzeeddssttaawwiiaa  eerryyttrrooccyyttyy..  ………………..............................
BB..  WWyymmiieeńń  ttaakkiiee  ddwwiiee  cceecchhyy  ttyycchh  kkoommóórreekk,,  kkttóórree  wwyykkaazzuujjąą

zzwwiiąązzeekk  iicchh  bbuuddoowwyy  zz ffuunnkkccjjąą,,  jjaakkąą  kkoommóórrkkii  ttee  ppeełłnniiąą  ww oorrggaanniizz--
mmiiee..

11  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
22  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................

Zadanie 7. (0-2)
Poniższy tekst przedstawia kilka danych z karty informacyj-

nej pacjenta szpitala:
„Wiek 50 lat, mężczyzna, waga 105 kg, wzrost 185 cm. Pacjent

posiada własną firmę, prowadzi siedzący tryb życia. W wolnych
chwilach najchętniej gra w szachy. Spożywa najczęściej jedzenie
typu fast food, pije dużo kawy, pali średnio 30 papierosów dzien-
nie. Mężczyznę przywieziono do szpitala i przyjęto na oddział
kardiologii z objawami zawału serca”.

PPooddaajj  cczztteerryy  zzaalleecceenniiaa,,  kkttóórryycchh  bbeezzwwzzggllęęddnniiee  ppoowwiinniieenn  pprrzzee--
ssttrrzzeeggaaćć  ooppiissaannyy  mmęężżcczzyyzznnaa  ppoo  wwyyjjśścciiuu  zzee  sszzppiittaallaa::

11  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
22  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
33  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
44  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

Zadanie 8. (0-1)
Schemat przedstawia najwcześniejsze etapy rozwoju człowie-

ka. 
WW  wwoollnnee  mmiieejjssccaa  wwppiisszz  bbrraakkuujjąąccee  ookkrreeśślleenniiaa::

Zadanie 9. (0-1)
Schemat przedstawia podział układu nerwowego..
WWppiisszz  bbrraakkuujjąąccee  nnaazzwwyy..

Zadanie 10. (0-3)
PPrrzzyyppoorrzząąddkkuujj  kkaażżddeemmuu  rrooddzzaajjoowwii  zzmmyyssłłuu  ((kkoolluummnnaa  II))  oodd--

ppoowwiieeddnniiąą  llookkaalliizzaaccjjęę  ww oorrggaanniizzmmiiee  cczzłłoowwiieekkaa  ((kkoolluummnnaa  IIII))..  

kkoolluummnnaa  II kkoolluummnnaa  IIII  
RRooddzzaajj  zzmmyyssłłuu  JJeeggoo  llookkaalliizzaaccjjaa  
I. zmysł słuchu A. nabłonek górnej części jamy

nosowej
II. zmysł równowagi B. ślimak z narządem Cortiego 
III. zmysł węchu C. przedsionek i kanały półkoliste

w uchu wewnętrznym
IV. zmysł wzroku D. brodawki języka i części jamy ustnej 
V. zmysł smaku E. czopki i pręciki siatkówki
VI. zmysł dotyku F. błona bębenkowa 

G. komórki receptorowe skóry 

I – …… II – …… III – …… IV – …… V – …… VI – …… 

Zadanie 11. (0-2)
Kości mogą być ze sobą połączone w sposób umożliwiający

mniej lub bardziej intensywny ruch lub być zespolone nierucho-
mo. Schemat przedstawia połączenie ruchome, czyli stawowe.

WWyyjjaaśśnniijj,,  jjaakkąą  rroollęę  ww ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiuu  ssttaawwuu  ooddggrryywwaa::
aa))  ttoorreebbkkaa  ssttaawwoowwaa  ………………………………………………………………………………………………………………………………
bb))  wwiięęzzaaddłłoo  ssttaawwoowwee  ……………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 12. (0-2)
UUzzaassaaddnniijj  jjeeddnnyymm  aarrgguummeenntteemm  kkaażżddee  zz ppoonniiżżsszzyycchh  ssttwwiieerr--

ddzzeeńń::
A. Skóra chroni organizm przed szkodliwym działaniem pro-

mieniowania UV.
………………………………………………………….......................……………………

B. Skóra bierze udział w gospodarce witaminowej organizmu.
………………………………………………………….......................…………………… 

Zadanie 13. (0-1)
ZZaazznnaacczz  zznnaakkiieemm  XX  bbłłęęddnnee zzddaanniiee  ddoottyycczząąccee  zzggiinnaanniiaa  rręękkii

ww łłookkcciiuu..

UUkkłłaadd  nneerrwwoowwyy  

OOśśrrooddkkoowwyy  ……………………………………………………

MMóózzggoowwiiee  ++  …………....      …………………………....  NNeerrwwyy  cczzaasszzkkoowwee  ++  …………....      ………………......

komórka jajowa  +  ……………  =  zygota                    morula            

…………….                  gastrula                    zarodek z zawi¹zkami narz¹dów  

                     ………………                   noworodek  

MMiieejjssccee  
ttrraawwiieenniiaa   

EEnnzzyymmyy   
PPrroodduukkttyy  
ttrraawwiieenniiaa   

ooddcczzyynn   

A Pepsyna 
krótsze łańcuchy 

polipeptydowe 
kwaśny 

Dwunastnica 
trypsyna, 

chymotrypsyna 
B C 

D peptydazy jelitowe  E F 
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A. Na staw działają grupy mięśni o przeciwstawnych kie-
runkach działania.

B. Skurcz włókien mięśniowych powodujący skrócenie
się mięśni prowadzi do zmiany położenia kości wzglę-
dem siebie.

C. Mięśnie tworzą zgrubienia zwane brzuścami, których
przedłużeniem są ścięgna zbudowane z tkanki nabłon-
kowej.

Zadanie 14. (0-1)
Występowanie następujących, jednoczesnych objawów:

przyspieszenie częstotliwości skurczów serca, wzrost objęto-
ści wyrzutowej serca, rozszerzenie tętniczek w mięśniach po-
przecznie prążkowanych, wywoływane jest przez:

AA..  iinnssuulliinnęę CC..  gglluukkaaggoonn
BB..  tteessttoosstteerroonn DD..  aaddrreennaalliinnęę  

Zadanie 15. (0-2)
Przyczyny powstawania nowotworów nie są jeszcze do koń-

ca wyjaśnione, ale w wielu przypadkach zaobserwowano wy-
raźny wpływ niektórych czynników na ich rozwój. Czynniki
wywołujące nowotwory mogą być różnego pochodzenia.

WWyyppeełłnniijj  ppoonniiżżsszząą  ttaabbeellęę,,  ppooddaajjąącc  ppoo  jjeeddnnyymm  pprrzzyykkłłaaddzziiee
cczzyynnnniikkóóww  cchhoorroobboowwyycchh,,  kkttóórree  mmooggąą  pprrzzyycczzyynniiaaćć  ssiięę  ddoo  ppoo--
wwssttaawwaanniiaa  nnoowwoottwwoorróóww..

CCzzyynnnniikkii  cchhoorroobboowwee  –– ppoocchhooddzzeenniiee

Zadanie 16. (0-3)
Glista ludzka jest bardzo powszechnym pasożytem człowie-

ka. Szacuje się, że na świecie może nią być zarażonych ponad
miliard ludzi.

NNaa  ppooddssttaawwiiee  aannaalliizzyy  ccyykklluu  rroozzwwoojjoowweeggoo  gglliissttyy  wwyyppiisszz  ttrrzzyy
mmoożżlliiwwee  ddrrooggii  zzaarraażżeenniiaa  ssiięę  jjeejj  jjaajjaammii..

11  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
22  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
33  –– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

Zadanie 17. (0-2)
W tabeli przedstawiono wyniki badania wpływu dawek pro-

mieniowania rentgenowskiego na częstotliwość powstawania
mutacji letalnych w chromosomie X muszki owocowej. 

AA..  WW ooppaarrcciiuu  oo ppoowwyyżżsszzee  ddaannee  nnaarryyssuujj  wwyykkrreess  lliinniioowwyy  iilluu--
ssttrruujjąąccyy  pprrzzeeddssttaawwiioonnąą  zzaalleeżżnnoośśćć..  

BB..  SSffoorrmmuułłuujj  wwnniioosseekk  ppłłyynnąąccyy  zz aannaalliizzyy  wwyykkrreessuu..
…………………………………………………………………………………….......

Zadanie 18. (0-2)
U człowieka uszy o płatku wolnym (U) są cechą dominującą

nad cechą uszu o płatku przyrośniętym (u). JJaakkiiee  jjeesstt  pprraawwddoo--
ppooddoobbiieeńńssttwwoo,,  żżee  rrooddzziiccee  sszzeeśścciioorrggaa  ddzziieeccii  ((ddwwóócchh  ssyynnóóww  mmaa
uusszzyy  oo ppłłaattkkuu  wwoollnnyymm,,  aa ttrrzzyy  ccóórrkkii  mmaajjąą,,  ppooddoobbnniiee  jjaakk  ttrrzzeeccii

ssyynn,,  ppłłaattkkii  uusszzuu  pprrzzyyrroośśnniięęttee))  bbęęddąą  mmiieellii  kkoolleejjnnee  ddzziieecckkoo  oo uusszzaacchh
zz ppłłaattkkaammii  pprrzzyyrroośśnniięęttyymmii  ((oobboojjee  rrooddzziiccee  mmaajjąą  wwoollnnee  ppłłaattkkii  uusszzuu
ii jjeesstt  ttoo  cceecchhaa  aauuttoossoommaallnnaa))??  ZZaappiisszz  ppoonniiżżeejj  rroozzwwiiąązzaanniiee  kkrrzzyy--
żżóówwkkii  ii nnaa  tteejj  ppooddssttaawwiiee  wwyybbiieerrzz  pprraawwiiddłłoowwąą  ooddppoowwiieeddźź..  

AA..  11 BB..  00,,112255 CC..  00,,2255 DD..  00,,55  

Zadanie 19. (0-1)
Jeżeli normalna gama przedstawia sekwencję genów w pra-

widłowym chromosomie, to sekwencja genów przedstawiona na
chromosomie poniżej oznacza, że:

BB..  mmiiaałłaa  mmiieejjssccee  mmuuttaaccjjaa  ppuunnkkttoowwaa..
CC..  nnaassttąąppiiłłaa  dduupplliikkaaccjjaa..  
DD..  nnaassttąąppiiłłaa  iinnwweerrssjjaa..

Zadanie 20. (0-1)
OOkkrreeśśll,,  iillee  ttaakkiicchh  ssaammyycchh  cczząąsstteecczzeekk  bbiiaałłeekk  sskkłłaaddaajjąąccyycchh  ssiięę

zzee  111155  aammiinnookkwwaassóóww  mmoożżnnaa  zzaakkooddoowwaaćć  ww nniiccii  DDNNAA  lliicczząącceejj  
334455  nnuukklleeoottyyddóóww..

AA..  jjeeddnnąą BB..  kkiillkkaa CC..  kkiillkkaannaaśścciiee DD..  kkiillkkaasseett

Zadanie 21. (0-2)

OOddcczzyyttaajj  zz ttaabbeellii  kkoodduu  ggeenneettyycczznneeggoo::
AA..  ZZ  iilluu  ii jjaakkiicchh  aammiinnookkwwaassóóww  sskkłłaaddaa  ssiięę  ffrraaggmmeenntt  bbiiaałłkkaa  zzaa--

ppiissaannyy  ww mmRRNNAA  ww ppoossttaaccii  lliitteerroowwyycchh  ssyymmbboollii  zzaassaadd  aazzoottoowwyycchh::
AAUUGGUUCCGGAAUUAAUUGGUU  ……………………………………………………………………………………………………......

BB..  UUssttaall,,  jjaakkii  jjeesstt  zzaappiiss  tteeggoo  ssaammeeggoo  ffrraaggmmeennttuu  bbiiaałłkkaa  ww ppoojjee--
ddyynncczzeejj  nniiccii  ppoolliinnuukklleeoottyyddoowweejj  DDNNAA..  ……………………………………………………………………………………....

Zadanie 22. (0-2)
Poniżej przedstawiono kariotyp kobiety z zespołem Turnera.

AA..  PPooddaajj,,  nnaa  cczzyymm  ppoolleeggaajjąą  zzaabbuurrzzeenniiaa  ggeenneettyycczznnee  zzwwiiąązzaannee
zz ttąą  cchhoorroobbąą..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................  

BB..  PPooddaajj  pprrzzyykkłłaadd  kkoonnsseekkwweennccjjii  ttaakkiieejj  mmuuttaaccjjii  ddllaa  tteejj  kkoobbiieettyy..
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Zadanie 23. (0-2)
O roli izolacji oraz o wpływie warunków na tempo i kierunek

zmian w obrębie populacji świadczy specyficzny świat Galapa-
gos. Występuje tam osobliwa flora, a w faunie olbrzymie bogac-
two gatunków endemicznych,,  m.in. legwan morski oraz bardzo
rzadki legwan lądowy.

legwan lądowy legwany morskie

WWyyjjaaśśnniijj  ppoojjęęcciiee  „„ggaattuunneekk  eennddeemmiicczznnyy””  oorraazz  ppooddaajj  wwłłaassnnyy
pprrzzyykkłłaadd  ggaattuunnkkuu  eennddeemmiicczznneeggoo..
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Zadanie 24. (0-3)

Rysunki przedstawiają rekonstrukcje czaszek i sylwetek ho-
minidów.

AA..  WWyymmiieeńń  ww ppoorrzząąddkkuu  cchhrroonnoollooggiicczznnyymm  ppoojjaawwiiaanniiaa  ssiięę  iicchh
nnaa  ZZiieemmii  ppookkaazzaannee  nnaa  rryyssuunnkkaacchh  hhoommiinniiddyy::  ………………….

BB..  OOkkrreeśśll,,  cczzyymm  rróóżżnnii  ssiięę  cczzaasszzkkaa  AAuussttrraallooppiitthheeccuuss  aaffaarreennssiiss
oodd  cczzaasszzkkii  nneeaannddeerrttaallcczzyykkaa  –– wwsskkaażż  ddwwiiee  rróóżżnniiccee  wwiiddoocczznnee  nnaa
rryyssuunnkkaacchh..

11  ——  ..................................................................................................................................................................................................................................................
22  ——  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Zadanie 25. (0-1)
Schemat przedstawia obieg azotu w przyrodzie.
ZZaannaalliizzuujj  ggoo  ii wwppiisszz  ww mmiieejjssccaa  11  ii 22  pprraawwiiddłłoowwee  nnaazzwwyy  zzwwiiąązz--

kkóóww  cchheemmiicczznnyycchh  ssppoośśrróódd  wwyymmiieenniioonnyycchh::  
aammoonniiaakk,,  ssoollee  aazzoottoowwee,,  bbiiaałłkkaa  rroośślliinnnnee,,  bbiiaałłkkaa  zzwwiieerrzzęęccee..  

Zadanie 26. (0-1p.)
Na schemacie przedstawiono zakresy temperatur tolerowa-

ne przez populacje I, II, III, IV.
Z wykresów wynika, że temperatura 25oC jest wartością:

AA..  mmiinniimmuumm  ddllaa  ppooppuullaaccjjii  IIVV,,  ooppttiimmuumm  ddllaa  IIIIII  ii mmaakkssiimmuumm  ddllaa  II..
BB..  mmiinniimmuumm  ddllaa  ppooppuullaaccjjii  IIIIII,,  ooppttiimmuumm  ddllaa  IIII  ii mmaakkssiimmuumm  ddllaa  IIVV..
CC..  mmiinniimmuumm  ddllaa  ppooppuullaaccjjii  IIII,,  ooppttiimmuumm  ddllaa  IIIIII  ii mmaakkssiimmuumm  ddllaa  II..
DD..  mmiinniimmuumm  ddllaa  ppooppuullaaccjjii  IIVV,,  ooppttiimmuumm  ddllaa  IIIIII  ii mmaakkssiimmuumm  ddllaa  IIII..

Zadanie 27. (0-2)
Schemat przedstawia spływ wód powierzchniowych na zbo-

czach A – zalesionym, B – pozbawionym roślinności.

AA..  SSzzyybbkkoośśćć  ssppłłyywwuu  nnaa  zzbboocczzuu  ……............  jjeesstt  wwiięękksszzaa  nniiżż  nnaa  zzbboo--
cczzuu  ……................

BB..  UUzzaassaaddnniijj  tteezzęę  „„ZZaaddrrzzeewwiieenniiaa  ssttaannoowwiiąą  sszzcczzeeggóóllnnąą  oocchhrroo--
nnęę  ddllaa  gglleebb  ggóórrsskkiicchh””..
…………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………….........................

ARKUSZ OPRACOWAŁY: ANNA BORUC,TERESA SZYMCZYK

ddoo   ssooll   ffaa    mmii   rree   llaa    ssii    ddoo   

PPrroommiieenniioowwaanniiee  rrttgg..    
((ww  ttyyssiiąąccaacchh  rraaddóóww))    

LLiicczzbbaa  
mmuuttaaccjjii   

0 0 
2 5 
4 10 
6 15 
8 20 

10 25 

FFiizzyycczznnee   CChheemmiicczznnee   BBiioollooggiicczznnee   SSppoołłeecczznnee   

Przykład: 

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

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

Przykład: 

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

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

Przykład: 

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

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

Przykład: 

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

.............................  
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Model odpowiedzi i schemat punktowania

NNrr   
zzaadd..   

MMooddeell  ooddppoowwiieeddzzii        
Pkt  

11..   Za uzupełnienie tabeli 3 p.; po 1 p. za prawidłowe uzupełnienie 
każdej z trzech kolumn tabeli  
Model odpowiedzi:      A - żołądek      B - oligopeptydy / tri - i  
dipeptydy/    C – zasadowy/obojętny     D – jelito cienkie       

E –aminokwasy      F - obojętny  

3 

 

 

 

22..   Za prawidłowe podanie witaminy 1 p. – witamina A / retinol  
Za zaproponowanie produktów bogatych w witaminę A 1 p. – np. 
wątroba / tran / marchew / jaja / masło / mleko / pomidory  

2 

33..   Za prawidłowe przyporządkowanie 1 p.   a - V, b - IV, c - I, d - II 1 

44..   Za podanie prawidłowej nazwy 1 p. – tchawica 1 

55..   Za podanie prawidłowo dwóch przyczyn choroby nadciśnieniowej 
2 p. – po 1 p. za każdą właściwą przyczynę, np. długotrwały stres / 
palenie tytoniu / zaburzenia gospodarki tłuszczowej / cukrzyca  
Za podanie, co jest objawem choroby nadciśnieniowej, 1 p. - np. 
długo utrzymujące się podwyższone ciśnienie krwi.  

3 

66..   Za wskazanie rysunku C – 1 p. 
Za podanie dwóch prawidłowych cech – po 1 p. za każdą z nich 
Przykładowe odpowiedzi:  
- w erytrocytach znajduje się (barwnik) hemoglobina, który ma 

zdolność nietrwałego łączenia się z tlenem lub dwutlenkiem 
węgla / transportuje gazy oddechowe  

- erytrocyty nie mają jądra komórkowego, co / ogranicza ich  
metabolizm / ułatwia transport gazów oddechowych  

3 

77..   Za wszystkie cztery prawidłowe zalecenia 2 p.  
Za trzy prawidłowe zalecenia 1 p.  
Przykładowe odpowiedzi:  

1. powinien prowadzić bardziej aktywny tryb życia, np. 
uprawiać pływanie, jazdę na rowerze  

2.  powinien zmienić nawyki żywieniowe, np. spożywać duże 
ilości warzyw i owoców / mięso wieprzowe zastąpić 
mięsem drobiowym czy rybami  

3. powinien zrezygnować z używek / kawy / papierosów  
4. powinien zmienić tryb życia na spokojniejszy, mniej stresujący  

2 

88..   Za wpisanie w wykropkowane miejsca określeń: plemnik, blastula, 1 

99..   Za wpisanie w wykropkowane miejsca wszystkich określeń – 1 p.  
Model odpowiedzi: obwodowy, rdzeń kręgowy, nerwy rdzeniowe  

1 

1100..   Za dobre przyporządkowanie wszystkich sześciu par – 3 p. 
Za dobre przyporządkowanie pięciu par – 2 p.  
Za dobre przyporządko wanie czterech par – 1 p. 
 Pary to: I – B; II – C; III – A; IV – E; V – D; VI – G.  

3 

1111..   Za wyjaśnienie, jaką rolę w funkcjonowaniu stawu odgrywa 
torebka stawowa, 1 p., np. torebka stawowa otacza i chroni 
powierzchnie stawowe (i struktury je osłaniające)  / uniemożliwia 
wydostanie się płynu maziowego ze stawu.  
Za wyjaśnienie, jaką rolę w funkcjonowaniu stawu odgrywa 
więzadło stawowe, 1 p., np. więzadło stawowe wpływa na rodzaj i 
zakres ruchu stawów / mocuje do siebie kości w stawie / ogranicza 
zakres ruchów kości w stawie.  

2 

1122..   Za podanie poprawnego argumentu po 1 p.  
A. (pod wpływem promieniowania UV) komórki naskórka 

wytwarzają (większą ilość) barwnika (melaniny), który chroni 
głębiej położone tkanki przed mutacjami.  

B. (pod wpływem promieniowania UV) w  skórze zachodzi synteza 
witaminy D(3), zapobiegającej krzywicy.  

2 

1133..   Za zaznaczenie błędnego zdania C 1 p.  1 

1144..   Za wybranie odpowiedzi D 1 p.  1 

1155..   Za podanie czterech prawidłowych czynników 2 p.  
Za podanie trzech prawidłowych czynników 1 p.  
Przykładowe odpowiedzi:  
- czynnik fizyczny, np. promieniowanie słoneczne 
/promieniowanie jonizujące  
- czynnik chemiczny, np. metale ciężkie / azbest / węglowodory 
aromatyczne 
- czynnik biologiczny, np. wirusy / onkowirusy (np. wirus 
przewlekłego zapalenia wątroby typu B, wirus opryszczki 
narządów rozrodczych)  
- czynnik społeczny, np. picie alkoholu / palenie papierosów / 
utrudniony dostęp do służby zdrowia  

2 

 

1177..   A. Za poprawne oznaczenie osi i narysowanie wykresu 1 p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Za podanie wniosku 1 p.  
Przykładowa odpowiedź: zwiększenie dawek promieniowania 
zwiększa częstotliwość mutacji.  

2 

1188..   Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 1 p.  
Za wybranie prawidłowe j odpowiedzi C 1 p.  
P: Uu x Uu 
 
F1: 

 U     u 
U UU Uu 
u Uu uu  

2 

1199..   Za wybranie odpowiedzi D 1 p.  1 

2200..   Za wybranie odpowiedzi D 1 p.  1 

2211   Za podanie, z ilu i z jakich aminokwasów składa się fragment białka 
zapisany w mRNA, 1 p. – ilość aminokwasów 4 , rodzaje 
aminokwasów: metionina -seryna-izoleucyna-cysteina / Met-Ser-Ile-
Cys 
Za ustalenie, jaki jest zapis tego fragmentu białka w pojedynczej 
nici DNA, 1 p. – nić DNA     TACAGCTATACA  

2 

2222   Za podanie, na czym polegają zaburzenia genetyczne zespołu 
Turnera, 1 p., np. zespół Turnera to mutacja (genomowa o 
charakterze monosomii) polegająca na braku (w allosomach kobiet) 
jednego chromosomu płci.  
Za określenie konsekwencji tej mutacji 1 p., np. niepłodność / brak 
miesiączki, /niedorozwój narządów rozrodczych i piersi / niski 
wzrost / wady rozwojowe, np. serca, dróg moczowych i przewodu 
pokarmowego 

2 

2233   Za wyjaśnienie pojęcia „gatunek endemiczny” 1 p., np. gatunek 
zasiedlający niewielki obszar i poza nim nigdzie niewystępujący  
Za podanie właściwego przykładu 1 p., np. żółw olbrzymi / lew 
morski. 

2 

2244   Za wymienienie hominidów w porządku chronologicznym  1 p. 
 – B, D, A, C 
Za każdą poprawnie podaną różnicę w budowie czaszek po 1 p., np. 
u Australopithecus afarensis  kły wystają ponad linię zgryzu; u 
neandertalczyka jest większa pojemność mózgoczaszki  

3 

2255   Za prawidłowe wpisanie obu określeń 1 p.  
1 – sole azotowe,   2 – białka roślinne  

1 

2266   Za wybór odpowiedzi D 1 p.  1 

2277   Za wpisanie kolejno B i A 1 p.  
Za prawidłowe uzasadnienie tezy 1 p.  
Roślinność zmniejsza erozję na stokach górskich / zapobiega 
powodziom. 

2 

 

1166..   Za podanie każdej z trzech potencjalnych dróg zakażenia po 1 p.  
Model odpowiedzi:  
1. picie skażonej jajami, nieprzegotowanej wody,  
2. jedzenie niedokładnie umytych warzyw nawożonych nawozem  
    organicznym, 
3. niemycie rąk przed jedzeniem, po pracy z nawozem 
    organicznym 

3 
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Historia
Przykładowy test 
dla poziomu podstawowego
Czas pracy: 120 minut

Zadanie 1. (0-3)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  ppoonniiżżsszzyycchh  ddeeffiinniiccjjii  ppooddaajj  nnaazzwwyy  ffiilloozzooffiiii  ssttaa--

rroożżyyttnnyycchh  iimm  ooddppoowwiiaaddaajjąąccyycchh.

A.
Jego twórcą był Zenon z Kition. Filozofia ta zakładała, że

przeciwstawianie się prawom natury jest możliwe na krótką me-
tę, lecz nie jest w stanie zmienić w dłuższej perspektywie ogól-
nego biegu wydarzeń. Oparta była na etyce surowej cnoty po-
legającej na zachowaniu równowagi duchowej niezachwianej
ani radością, ani smutkiem. Zakładała również wyzbycie się na-
miętności i życie zgodnie z naturą i rozumem.

B. 
Według tej filozofii jedynym prawdziwym dobrem i celem

człowieka powinna być sama cnota, a wszystko inne powinno
być całkowicie niepotrzebne i obojętne. Obojętność ta była ro-
zumiana przez przedstawicieli tej filozofii jako rodzaj całkowi-
tej abnegacji swoich osobistych potrzeb. Żywili się oni czym po-
padnie, pili zimną wodę, mieszkali w przygodnych schronie-
niach. Oprócz tego obojętność ta polegała na oderwaniu się i lek-
ceważeniu tradycji, wszelkich struktur społecznych i powszech-
nie przyjętych obyczajów. Symbolem tej filozofii jest beczka
Diogenesa.

C.
Jest to doktryna etyczna, która głosi, że przyjemność jest ce-

lem i najwyższym dobrem człowieka, a dążenie do własnego
szczęścia jest dobre. Według tej filozofii szczęście jest aktywne,
tj. jest stanem czynnym umysłu/ducha/duszy, nie polega nato-
miast na braku cierpienia. Chwilowe, natychmiastowe szczę-
ście jest ważniejsze niż „odłożone na później”.

A – …………………….....................................
B – …………………….....................................
C – …………………….....................................

Zadanie 2. (0-2)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ffrraaggmmeenntt  „„DDzziieejjóóww””  PPoolliibbiiuusszzaa  ii wwyykkoonnaajj  ppoollee--

cceenniiaa  AA ii  BB..
„Nikt nawet z krajowców nie mógłby był z pewnością orzec,

czy cały ustrój jest arystokratyczny, czy demokratyczny, czy
monarchiczny. I było to całkiem naturalne. Bo ilekroć zwróci-
ło się oczy na władzę konsulów, wydawał się ustrój zupełnie
monarchiczny i królewski; ilekroć na władzę senatu – znowu
arystokratyczny. A jeżeli ktoś rozważał władzę ludu, wydawał
się ustrój wyraźnie demokratyczny.

(…) 
Chociaż więc każdy z tych czynników taką ma możność bądź

szkodzenia innym, bądź pomagania, to przecież wzajemne ich
połączenie działa tak korzystnie we wszystkich trudnych sytu-
acjach, że niemożliwą jest rzeczą znaleźć lepszy ustrój państwa
niż ten. Ilekroć bowiem jakieś wspólne, nadciągające od ze-
wnątrz niebezpieczeństwo zmusi je do zgody i do wzajemnej
pomocy, to siła ustroju jest taka i tak wielka, że ani w obradach
nie pomija się żadnej potrzebnej rzeczy, gdyż na każde zdarze-
nie wszyscy wraz... przyczyniają się do spełnienia zadania”.

ŹRÓDŁO: MAREK WĘCOWSKI, „STAROŻYTNOŚĆ KLASYCZNA”,
WSIP,WARSZAWA 1999

AA..  JJaakkiieeggoo  ppaańńssttwwaa  ssttaarroożżyyttnneeggoo  ddoottyycczzyy  tteenn  ooppiiss??
……………………………………...............................................................
BB..  NNaa  cczzyymm  ppoolleeggaa  wweeddłłuugg  aauuttoorraa  ssiiłłaa  tteeggoo  uussttrroojjuu??
……………………………………...............................................................
……………………………………...............................................................

Zadanie 3. (0-2)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ffrraaggmmeenntt  tteekkssttuu  aauuttoorrssttwwaa  PPlluuttaarrcchhaa  ii ooddppoowwiieeddzz

nnaa  ppyyttaanniiaa  AA ii  BB..
„(…) Ojciec nie musiał chować dziecięcia narodzonego, lecz

zanosił je na zebranie tej samej fyli, gdzie najstarsi oglądali ma-
leństwo; o ile było silne i dobrze zbudowane, kazali je żywić
i przydzielali mu jeden z 9000 działów. Chuderlawe i niekształ-
tne odsyłali do tzw. Odłóg, miejscowości pełnej przepaści koło
Tajgetu, bo tak sądzili, że i dla niego samego, i dla państwa jest
lepiej, by nie żyło, jeżeli natura od początku nie dała mu zdro-
wia i siły Dbano też umiejętnie o karmicielki, by bez powijaków
chowając niemowlęta, już wtedy nadawały im kształt i wygląd
wolnych jednostek, uczyły je zadowalać się prostym pożywie-
niem, przyzwyczajały znosić odważnie ciemność i samotność,
oduczały kaprysów i kwileń. (…)

Wychowanie rozpościerało się także na wiek dojrzały. Ni-
komu nie wolno było żyć wedle upodobania, lecz, jak w obozie,
wszyscy mieli w mieście przepisany rozkład czynności pań-
stwowych i w ogóle uważali, ze nie należą do siebie, lecz do oj-
czyzny. (…)”.

ŹRÓDŁO: MAREK WĘCOWSKI, „STAROŻYTNOŚĆ KLASYCZNA”,
WSIP,WARSZAWA 1999

AA..  JJaakkiieeggoo  ppaańńssttwwaa  ssttaarroożżyyttnneeggoo  ddoottyycczzyy  tteenn  ooppiiss??
…………………………………….....................................................................
…………………………………….....................................................................

BB..  CCoo  TTwwooiimm  zzddaanniieemm  zzddeeccyyddoowwaałłoo  oo ttaakkiimm  mmooddeelluu  wwyycchhoo--
wwaanniiaa  cchhłłooppccóóww  ww ttyymm  ppaańńssttwwiiee??
…………………………………….....................................................................
…………………………………….....................................................................

Zadanie 4. (0-3)
ZZiiddeennttyyffiikkuujj  ppoossttaacciiee  hhiissttoorryycczznnee  zz ookkrreessuu  ssttaarroożżyyttnneeggoo  nnaa

ppooddssttaawwiiee  iicchh  ssłłaawwnnyycchh  ccyyttaattóóww..  WWppiisszz  ttee  ppoossttaacciiee  ww kkoolleejjnnyycchh
rruubbrryykkaacchh  ttaabbeellii  ((AA,,  BB,,  CC))..

Zadanie 5 (0-3)
PPoonniiżżeejj  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ppllaann  bbiittwwyy  ppoodd  KKaannnnaammii..  KKoorrzzyyssttaajjąącc

zz iilluussttrraaccjjii  ii wwiieeddzzyy  ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj,,  ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiaa  AA,,  BB  ii CC..

AA..  JJaakkiiee  bbyyłłyy  pprrzzyycczzyynnyy  wwyyggrraanneejj  KKaarrttaaggiinnyy??
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………......

BB..  WW cczzaassiiee  kkttóórreejj  wwoojjnnyy  mmiiaałłaa  mmiieejjssccee  ttaa  bbiittwwaa??  PPooddaajj  ddaattęę
tteejj  wwoojjnnyy..
……………………………………………………………………………………………………

CC..  JJaakkiiee  bbyyłłyy  sskkuuttkkii  tteejj  bbiittwwyy??
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………......

Zadanie 6. (0-2)
ZZaappoozznnaajj  ssiięę  zz ffrraaggmmeennttaammii  tteekkssttóóww  TThhiieettmmaarraa  ii GGaallllaa  AAnnoo--

nniimmaa,,  aa nnaassttęęppnniiee  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..

Kronika Thietmara (fragment)
„(…) Minąwszy granicę Milczan doszedł do ziemi Dziadoszan,

gdzie z niezmierną serdecznością wyszedł na powitanie Bole-
sław – którego imię tłumaczy się większa sława, nie za zasługi, lecz
w myśl dawnego zwyczaju – przygotowawszy dla cesarza kwate-
ry w miejscowości zwanej Oława. W jaki zaś sposób był cesarz
przez niego wówczas podejmowany i przez jego kraj aż do Gniez-
na wiedziony, rzecz to nie do uwierzenia i wprost nie da się opo-
wiedzieć. Widząc z daleka miasto upragnione, szedł doń poboż-
nie bosymi stopami, a przyjęty z czcią niezwykłą przez biskupa
tamecznego Ungera, wprowadzony został do kościoła, błagając
zlany łzami wstawiennictwa świętego męczennika dla pozyska-
nia sobie łaski Chrystusowej. I niezwłocznie ustanowił tam arcy-
biskupstwo, jak sadzę: prawnie, jednakże bez zgody pomienio-
nego biskupa [Ungera], do którego diecezji należała cała ta oko-
lica. Archidiecezję tę powierzył bratu wspomnianego męczen-
nika, Radymowi, poddając mu Rajnberna, biskupa katedry ko-
łobrzeskiej, Pompona krakowskiego, Jana wrocławskiego, wy-
łączywszy Ungera poznańskiego, a sporządziwszy tamże ołtarz,
złożył na nim z niezmierną czcią święte relikwie. 

Dokonawszy tego wszystkiego, uczczony został cesarz przez
pomienionego księcia ogromnymi darami i – co mu się najbar-
dziej podobało – trzystu żołnierzami pancernymi”.

ŹRÓDŁO: „WIEK V-XV W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1999

Kronika Galla Anonima
„(…) Bolesław więc, tak chlubnie wyniesiony na królewski tron

przez cesarza, okazał wrodzoną sobie hojność, urządzając pod-
czas trzech dni swej konsekracji prawdziwie królewskie i cesar-
skie biesiady i codziennie zmieniając wszystkie naczynia i sprzę-
ty, a zastawiając coraz to inne i jeszcze bardziej kosztowne. Po
zakończeniu bowiem biesiady nakazał cześnikom i stolnikom ze-
brać ze wszystkich stołów z trzech dni złote i srebrne naczynia,
bo żadnych drewnianych tam nie było, mianowicie kubki, pucha-
ry, misy, czarki i rogi, i ofiarował je cesarzowi dla uczczenia go,
nie zaś jako dań [należną] od księcia. Komornikom zaś rozkazał
zebrać rozciągnięte zasłony i obrusy, dywany, kobierce, serwe-
ty, ręczniki i cokolwiek użyte było do nakrycia, i również znieść
to wszystko do izby zajmowanej przez cesarza. A nadto jeszcze
złożył [mu] wiele innych darów, mianowicie naczyń złotych i srebr-
nych rozmaitego wyrobu i różnobarwnych płaszczy, ozdób nie-
widzianego [dotąd] rodzaju i drogich kamieni; a tego wszystkie-
go tyle ofiarował, że cesarz tyle darów uważał za cud. Poszcze-
gólnych zaś jego książąt tak okazale obdarował, że z przyjaznych
zrobił ich sobie największymi przyjaciółmi. Lecz któż zdoła wy-
liczyć, ile i jakich darów dał przedniejszym, skoro nawet nikt z tak
licznej służby nie odszedł bez podarunku! Cesarz tedy wesoło
z wielkimi darami powrócił do siebie, Bolesław zaś, podniesiony
do godności królewskiej, wznowił dawny gniew ku wrogom”.

ŹRÓDŁO: „WIEK V-XV W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1999

AA..  JJaakkiieeggoo  wwyyddaarrzzeenniiaa  ddoottyycczząą  ttee  ooppiissyy??  PPooddaajj  rróówwnniieeżż  jjeeggoo
ddaattęę..
…………………………………………..................................................................

BB..  NNaa  jjaakkiiee  eelleemmeennttyy  zzwwrraaccaajjąą  sszzcczzeeggóóllnniiee  uuwwaaggęę  oobbaajj  kkrroonnii--
kkaarrzzee..  ZZ cczzeeggoo  wwyynniikkaajjąą  rróóżżnniiccee??
…………………………………………..................................................................
………………………………………….................................................................. 

Zadanie 7. (0-4)
PPoonniiżżeejj  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ttaabblliiccęę  ggeenneeaallooggiicczznnąą  ppiieerrwwsszzyycchh  PPiiaa--

ssttóóww..  PPrrzzeeaannaalliizzuujj  jjeejj  ttrreeśśćć  ii wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA,,  BB  ii CC..

Uwaga: Tablica uwzględnia tylko wybranych członków dynastii
ŹRÓDŁO: OPRACOWANO NA PODSTAWIE: ANDRZEJ GARLICKI (RED.),

„POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH”, WARSZAWA 1991

AA..  UUzzuuppeełłnniijj  ttaabblliiccęę  ggeenneeaallooggiicczznnąą..  WW ppooggrruubbiioonnyycchh  rraammkkaacchh
((oozznnaacczzoonnyycchh  ccyyffrraammii  „„11””  ii „„22””))  ww wwyykkrrooppkkoowwaannyycchh  mmiieejjssccaacchh
wwppiisszz  ooddppoowwiieeddnniicchh  wwłłaaddccóóww..

BB..  PPooddaajj  wwłłaaddccęę,,  kkttóórryy  ppaannoowwaałł  ww PPoollssccee  ww cczzaassiiee  bbiittwwyy  ppoodd
CCeeddyynniiąą..
…………………………………………………………………………………………………… 

CC..  PPooddaajj  wwłłaaddccęę  zz ddyynnaassttiiii  PPiiaassttóóww,,  kkttóórryy  pprrzzyycczzyynniiłł  ssiięę  ddoo
ppookkoonnaanniiaa  MMaassłłaawwaa  ((MMiieeccłłaawwaa)),,  kkssiięęcciiaa  mmaazzoowwiieecckkiieeggoo..
…………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 8. (0-4)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ffrraaggmmeenntt  rreegguułłyy  śśww..  BBeenneeddyykkttaa  ii wwyykkoonnaajj  ppoolleeccee--

nniiaa  AA ii  BB
„(Rozdział) XXXIII 
Przede wszystkim trzeba wykorzenić w klasztorze tę wadę,

aby nikt nie ważył się cokolwiek darować lub przyjmować bez
pozwolenia opata lub mieć cokolwiek na własność; i to żadnej rze-
czy, ani książki, ani tabliczek, ani rylca, w ogóle niczego. Nie wol-
no bowiem mnichom rozporządzać sobą samym, ani ciałem, ani
swoją wolą. Wszystkiego, czego potrzebują, mają się spodziewać
od ojca klasztoru, więc nie wolno im mieć czegokolwiek, czego
opat nie dał lub na co nie pozwolił. Wszystko ma być wspólne dla
wszystkich, jak napisano; niech nikt nie nazywa jakiejkolwiek
rzeczy swoją ani nie ośmiela się przywłaszczyć jej sobie (...)”.

ŹRÓDŁO: „WIEK V-XV W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1999

AA..  DDllaacczzeeggoo,,  TTwwooiimm  zzddaanniieemm,,  rreegguułłaa  zzaawwaarrttaa  ww ttyymm  rroozzddzziiaa--
llee  bbyyłłaa  ttaakk  wwaażżnnaa??
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

BB..  PPooddaajj  nnaazzwwyy  ttrrzzeecchh  iinnnnyycchh  zzaakkoonnóóww  ppoowwssttaałłyycchh  ww śśrreedd--
nniioowwiieecczzuu  ((XXII  ii XXIIIIII  ww..))
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 9. (0-3)
RRoozzssttrrzzyyggnniijj,,  cczzyy  ppooddaannee  iinnffoorrmmaaccjjee  ssąą  pprraawwddzziiwwee,,  cczzyy  ffaałł--

sszzyywwee..  WW ttaabbeellii,,  ww kkoolleejjnnyycchh  rruubbrryykkaacchh  ((AA,,  BB,,  CC)),,  ddooppiisszz  oobbookk
ppooddaannyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  „„pprraawwddaa””  lluubb  „„ffaałłsszz””

Zadanie 10. (0-4)
PPoonniiżżsszzee  zzddjjęęcciiaa  pprrzzeeddssttaawwiiaajjąą  bbuuddoowwllee  zzbbuuddoowwaannee  ww rróóżż--

nnyycchh  ssttyyllaacchh  aarrcchhiitteekkttoonniicczznnyycchh..  WWppiisszz  nnaazzwwyy  ttyycchh  ssttyyllóóww  ww wwyy--
kkrrooppkkoowwaannee  mmiieejjssccaa  ppoodd  zzddjjęęcciiaammii..

AA  
FFeeuuddaalliizzmm  jest to ustrój społeczno -polityczno-
-ekonomiczny opierający się na hierarchicznej 
zależności (wasalności) jednostek pomiędzy 
sobą, istnieniu podzielonej własnośc i ziemi i 
poddaństwa chłopów. 

 

BB  
SSppóórr  oo  iinnwweessttyyttuurręę  był to konflikt cesarza 
Henryka IV z książętami niemieckimi 
dotyczący prawa nadawania lenna feudalnego.  

 

CC  
PPrreezzbbiitteerriiuumm  to część kościoła przeznaczona 
dla duchowieństwa.  

 

AA  
„Kości zostały rzucone” 

 

BB  
„Wiem, że nic nie wiem” 

 

CC  
„Nie jestem winny krwi tego 
Sprawiedliwego. To wasza rzecz" 
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A

Katedra Notre Dame
w Reims (Francja )

………………………………......................................................

B
Kolegiata łęczycka w Tumie (Polska)

……………………………………………......................................................

C
Teatr Wielki w Warszawie 

………………………………………………….....................

D
Pałac wersalski (Francja)

……………………………………...............................

Zadanie 11. (0-4)
UUzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę,,  wwppiissuujjąącc  ww kkoolleejjnnee  rruubbrryykkii  ((AA,,  BB,,  CC,,  DD))  wwłłaadd--

ccóóww  PPoollsskkii,,  zzaa  ppaannoowwaanniiaa  kkttóórryycchh  mmiiaałłyy  mmiieejjssccee  wwyymmiieenniioonnee  wwyy--
ddaarrzzeenniiaa..

Zadanie 12. (0-2)
ZZaappoozznnaajj  ssiięę  zz iilluussttrraaccjjąą  ii ffrraaggmmeenntteemm  tteekkssttuu  aauuttoorrssttwwaa  ppoo--

ssttaaccii  nnaa  nniieejj  pprrzzeeddssttaawwiioonneejj,,  aa nnaassttęęppnniiee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  źźrróóddłłaa
ii wwiieeddzzyy  ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..

ŹRÓDŁO: MULTIMEDIALNY
ATLAS HISTORYCZNY PWN

„(…)
20. A zatem papież, mówiąc o całkowitym odpuszczeniu wszyst-

kich kar, nie ma na myśli po prostu w wszystkich kar, lecz te je-
dynie, które sam nałożył.

21. Mylą się więc ci kaznodzieje odpustów, którzy twierdzą,
że przez odpust papieża człowiek zostaje uwolniony od wszel-
kich kar i zbawiony.

22. Nie odpuszcza zaiste papież duszom w czyśćcu żadnej ka-
ry, które miały według kanonów ponieść w tym życiu.

23. Jeżeli jest możliwe udzielenie komuś odpuszczenia wszyst-
kich w ogóle kar, to niewątpliwie otrzymać je mogą tylko najdo-
skonalsi a zatem bardzo nieliczni.

24. Zwodzi się zatem większość ludu, głosząc ową dla wszystkich
bez różnic przeznaczoną wspaniałą obietnicę zwolnienia od kary.

25. Jaką władzę, biorąc ogólnie, posiada papież nad czyśćcem,
taką samą, biorąc szczegółowo, posiada każdy biskup i duszpa-
sterz w swojej diecezji i parafii.

26. Bardzo dobrze czyni papież, dając duszom odpuszczenie
nie na mocy władzy nad kluczami (św. Piotra) (bo tej nie posiada
w ogóle), lecz na drodze wstawiennictwa.

27. Wysoko stawiają człowieka ci, którzy twierdzą, że dusza
ulatuje natychmiast, gdy tylko zadźwięczy moneta wrzucona do
puszki”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XVI-XVIII W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1999

AA..  JJaakk  ssiięę  nnaazzyywwaa  ppoossttaaćć  pprrzzeeddssttaawwiioonnaa  nnaa  iilluussttrraaccjjii??
…………………………………………………….....................................................

BB..  CCoo  jjeesstt  ggłłóówwnnyymm  cceelleemm  kkrryyttyykkii  ww ttyymm  ffrraaggmmeenncciiee  tteekkssttuu??
…………………………………………………….....................................................

Zadanie 13. (0-2)
PPrrzzeecczzyyttaajj  tteekksstt  ii wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..

„Na oczywistość i moc tego obiecuje wielki książę Jagiełło zło-
żyć i wydać wszystkie swoje skarby dla odzyskania utrat, które
poniosły tak Polska jak Litwa, jeżeli tylko królowa węgierska cór-
kę swoją, Jadwigę, królową polską, ślubem małżeńskim z nim
skojarzy. Wielki książę Jagiełło obiecuje sumę, zaręczoną mię-
dzy królową węgierską a księciem Austryi, mianowicie dwakroć
sto tysięcy florenów, złożyć i wypłacić. Tenże wielki książę Ja-
giełło obiecuje i zaręcza własnym kosztem i staraniem przywró-
cić królestwu polskiemu wszystkie kraje, przez kogokolwiek oder-
wane od niego i zabrane. Tenże wielki książę Jagiełło obiecuje
wrócić pierwotną wolność wszystkim chrześcijanom, zwłaszcza
ludziom obojej płci, z ziemi polskiej, obyczajem wojennym za-
branym i przesiedlonym, a to tak, że każdy lub każda będzie się
mógł udać tam, gdzie będzie chciał. Nareszcie tenże wielki ksią-
żę Jagiełło obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne
czasy do korony Królestwa Polskiego przyłączyć”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XVI-XVIII W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1999

AA..  JJaakkiieeggoo  ddookkuummeennttuu  jjeesstt  ttoo  ffrraaggmmeenntt??
……………………………………………………..................................................... 

BB..  PPooddaajj  ddaattęę  ii 22  ggłłóówwnnee  sskkuuttkkii  tteejj  uummoowwyy..
……………………………………………………..................................................... 

Zadanie 14. (0-2)
WWśśrróódd  wwyymmiieenniioonnyycchh  sszzeeśścciiuu  wwyyddaarrzzeeńń  wwsskkaażż  ttoo,,  kkttóórree  cchhrroo--

nnoollooggiicczznniiee  jjeesstt  ppiieerrwwsszzee,,  ii ttoo,,  kkttóórree  jjeesstt  oossttaattnniiee..  WW ttaabbeellii  oobbookk
wwyyddaarrzzeenniiaa  cchhrroonnoollooggiicczznniiee  ppiieerrwwsszzeeggoo  uummiieeśśćć  „„11””,,  aa oobbookk  oossttaa--
ttnniieeggoo  „„66””..

Zadanie 15. (0-2)
PPrrzzeeaannaalliizzuujj  ttrreeśśćć  zzaammiieesszzcczzoonneejj  nniiżżeejj  mmaappyy  ii wwyykkoonnaajj  ppoollee--

cceenniiaa  AA ii  BB..

AA..  PPooddkkrreeśśll  wwłłaaśścciiwwąą  ooddppoowwiieeddźź  nnaa  ppyyttaanniiee,,  cczzyy  zzaammiieesszzcczzoo--
nnaa  wwyyżżeejj  mmaappaa  pprrzzeeddssttaawwiiaa::

a) Państwo krzyżackie po 1525 r.
b) Państwo krzyżackie po I pokoju toruńskim
c) Państwo krzyżackie po II pokoju toruńskim
d) Państwo krzyżackie w latach 1305-1350

BB..  KKttóórree  zz ssiieeddmmiiuu  nnaajjwwiięękksszzyycchh  mmiiaasstt  kkrrzzyyżżaacckkiicchh  pprrzzeeddssttaa--
wwiioonnyycchh  nnaa  mmaappiiee  nniiee  nnaalleeżżyy  oobbeeccnniiee  ddoo  PPoollsskkii??  PPooddaajj  ttaakkżżee  jjee--
ggoo  oobbeeccnnąą  nnaazzwwęę..
………………………………………………..........................................................
……………………………………………….......................................................... 

Zadanie 16. (0-4)
PPoonniiżżsszzaa  mmaappaa  pprrzzeeddssttaawwiiaa  EEuurrooppęę  ppoo  wwoojjnniiee  ssttuulleettnniieejj  ww rroo--

kkuu  11446666..  ZZaappoozznnaajj  ssiięę  zz nniiąą  ii zzaazznnaacczz  nnaa  nniieejj  ((wwssttaawwiiaajjąącc  ww kkoonnttuu--
rryy  ppaańńssttww  ooddppoowwiieeddnniiee  lliitteerryy  AA,,  BB,,  CC  ii DD))  nnaassttęęppuujjąąccee  ppaańńssttwwaa::

A – Królestwo Węgier
B – Wielkie Księstwo Moskiewskie
C – Sułtanat Turecki
D – Królestwo Neapolu

Zadanie 17. (0-3)
PPrrzzeecczzyyttaajj  tteekksstt..  NNaa  ppooddssttaawwiiee  mmaatteerriiaałłuu  ii wwiieeddzzyy  ppoozzaaźźrróó--

ddłłoowweejj  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..
„My, Rady Stanu, szlachta i rycerstwo królestwa Polskiego,

narodów tak polskiego, jako i litewskiego, niemniej z Rusi, Prus,
Żmudzi, Mazowsza, Inflant, tudzież ze wszystkich innych pro-
wincji i ziem do tej Rzeczypospolitej należących, to sobie głów-
nie niniejszym pismem, czyli dyplomem, zastrzegamy, aby przy-
szły nasz książę i pan świeżo przez nas obrany był obowiązanym
dać nam przywilej, czyli pismo, przez które by niżej wyrażone
artykuły zawierające w sobie pewne nasze prawa i prerogatywy
zostały uznane i zatwierdzone, a to w sposób następujący: Hen-
ryk, z bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski,
mazowiecki, żmudzki pan, tudzież andegawski, Burbonu i Al-
vernii książę etc. Wiadomo czynimy niniejszym pismem, komu
o tym wiedzieć należy, wszystkim w ogóle i każdemu z osobna,
radom, senatorom, szlachcie i Stanom Królestwa Polskiego i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi, Wo-
łynia, Podlasia i innych posiadłości”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XVI-XVIII W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1999

AA..  JJaakkiieeggoo  ddookkuummeennttuu  jjeesstt  ttoo  ffrraaggmmeenntt??
……………………………………………………..................................................... 

BB..  CCzzeeggoo  ddoottyycczzyyłł  tteenn  ddookkuummeenntt??
……………………………………………………..................................................... 

CC..  JJaakkii  bbyyłł  jjeeggoo  cceell??
…………………………………………………….....................................................

Zadanie 18. (0-2)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ffrraaggmmeenntt  tteessttaammeennttuu  ppoolliittyycczznneeggoo  kkaarrddyynnaałłaa  RRii--

cchheelliieeuu  ii ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiaa  AA ii  BB..
„(…) Pierwszą mą myślą był zatem majestat królewski, drugą:

wielkość państwa. Znalazłem Francję mniejszą od samej siebie.
Wszystko dawne zmniejszyło się, z wyjątkiem języka, który prze-
kraczając granice Francji pozostał nadal francuskim. Narody nie-
gdyś nam podległe, teraz wyrzekały się nas – w naszym języku.
Byli Francuzami, a wrogami Francji: zbroiła się Francja – prze-
ciwko samej sobie: wróg posługiwał się nami przeciwko nam,
a Francuz był równocześnie zwycięzcą i zwyciężonym, równie
waleczny na cudzą chwałę, jak własną zgubę. (…)

Drugą chorobą Francji była swawola. Kochano godność kró-
lewską, ale nie władzę. Król obawiał się poddanych, ci zaś grze-
szyli, by wzbudzić postrach: płacił im za usługi należące się dar-
mo; złotem odkupywano występki, za które należało karać gar-
dłem, dawano pensje, by powstrzymać od rokoszu. Swawola by-
ła sumienia, a konieczność zbrodni. Głaskano chorobę podarka-
mi, a ona wzmagała się dzięki takiej łagodności.

By uleczyć tę chorobę, chciałem, by Francja kochała swego
króla jako Ludwika, a bała się go jako Sprawiedliwego. Chciałem,
by władza była przy jednym, a przy wszystkich posłuszeństwo;
by miłowano króla z obowiązku, a nie za pieniądze; by złoto sta-
nowiło nagrodę cnót, a nie zbrodni. Uczyłem ślepego posłuszeń-
stwa i chciałem, by było ono dla Francuzów niemal religią. (...)”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XVI-XVIII W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1999

AA..  KKiimm  bbyyłł  aauuttoorr  ttyycchh  ssłłóóww??  
……………………………………………………..................................................... 

BB..  JJaakk  nnaazzyywwaałł  ssiięę  uussttrróójj,,  kkttóórreeggoo  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  jjeesstt  ttuu  pprrzzeedd--
ssttaawwiioonnaa..
……………………………………………………..................................................... 

Zadanie 19. (0-5)
UUppoorrzząąddkkuujj  ww kkoolleejjnnoośśccii  ppaannoowwaanniiaa  kkoolleejjnnyycchh  kkrróóllóóww  eelleekk--

ccyyjjnnyycchh,,  wwppiissuujjąącc  ww rruubbrryykkii  pprrzzyy  iimmiioonnaacchh  ii pprrzzyyddoommkkaacchh  ccyyff--
rryy  oodd  „„11””  ((ddllaa  ppaannuujjąącceeggoo  nnaajjwwcczzeeśśnniieejj))  ddoo  „„55””  ((ddllaa  ppaannuujjąącceeggoo
nnaajjppóóźźnniieejj))..

Zadanie 20. (0-1)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ffrraaggmmeenntt  wwssppoommnniieeńń  SSeewweerryynnaa  GGoosszzcczzyyńńsskkiieeggoo,,

aa nnaassttęęppnniiee  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiee..
„(…) Przy moście Sobieskiego złączyliśmy się ze szkołą pod-

chorążych, która po napadzie na koszary jazdy cofnęła się na
chwilę i zajęła to stanowisko. Wkroczyliśmy wreszcie na Nowy
Świat. Była to część miasta zamieszkana najwięcej przez wyż-

Władysław IV  
Henryk Walezy  
Stefan Batory  
Jan Kazimierz  
Zygmunt III Waza  

A. Unia w Horodle  
B. Bitwa pod Grunwaldem  
C. II pokój toruński  
D. Utworzenie Związku Pruskiego  
E. Hołd pruski  
F. I pokój toruński  

WWyyddaarrzzeenniiee   WWłłaaddccaa    
((iimmiięę  ii  pprrzzyyddoommeekk))   

A. Podbój Milska i Łużyc  
B. Obrona Głogowa (XII w.)  
C. Zabór Pomorza Gdańskiego 
przez zakon krzyżacki 

 

D. Przywilej koszycki  

Dokończenie na s. 6 uuu
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szych oficerów i urzędników moskiewskich. Weszliśmy jakby
w pustkę, jakby w atmosferę grobu. Żadnego ruchu, żadnego
życia; domy pozamykane, okna podobnież. Na próżno wołamy
»do broni«, bijemy w drzwi i okiennice kolbami karabinów. Ża-
den głos, żaden ruch życia nie odpowiada. Smutek, oburzenie,
w końcu pewna wściekłość opanowuje nasz oddział. Wchodzi-
my na Krakowskie Przedmieście. Oblicze i atmosfera ta sama.
Jakby sen zaklęty ogarnął wszystkich, a my jedni żyjący, samot-
ni na tym cmentarzu. Duch powstańców nie upadł, ale rozdraż-
nienie doszło do wysokiego stopnia. Odtąd biada temu, kto się
z nim zetrze. Ciosy krwawe, śmiertelne, będą budziły śpiących
lub zamyślających uśpienie. W takim usposobieniu chorążych
wpadł pierwszy w ich ręce jenerał Trębicki”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XIX W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 2001

WWssppoommnniieenniiaa  ttee  ddoottyycczząą  ((ppooddkkrreeśśll  wwłłaaśścciiwwąą  ooddppoowwiieeddźź))::
A) insurekcji kościuszkowskiej
B) powstania listopadowego
C) powstania krakowskiego
D) powstania styczniowego

Zadanie 21. (0-3)
RRoozzssttrrzzyyggnniijj,,  cczzyy  ppooddaannee  iinnffoorrmmaaccjjee  ssąą  pprraawwddzziiwwee,,  cczzyy  ffaałł--

sszzyywwee..  WW ttaabbeellii,,  ww kkoolleejjnnyycchh  rruubbrryykkaacchh  ((AA,,  BB,,  CC)),,  ddooppiisszz  oobbookk
ppooddaannyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  „„pprraawwddaa””  lluubb  „„ffaałłsszz””

Zadanie 22. (0-3)
DDoo  ppooddaannyycchh  ww ttaabbeellii  nnaazzww  ssttrroonnnniiccttww  ppoolliittyycczznnyycchh  WWiieell--

kkiieejj  EEmmiiggrraaccjjii  ((AA,,  BB,,  CC))  pprrzzyyppoorrzząąddkkuujj  ppoo  JJEEDDNNEEJJ ppoossttaaccii  zz wwyy--
mmiieenniioonnyycchh  ppoonniiżżeejj..

Adam Jerzy Czartoryski, Maurycy Mochnacki, Józef Chło-
picki, Joachim Lelewel, Tadeusz Krępowiecki, Piotr Wysocki,
Józef Sowiński

Zadanie 23. (0-3)
PPoonniiżżsszzaa  ttaabbeellaa  pprrzzeeddssttaawwiiaa  ddłłuuggoośśćć  lliinniiii  kkoolleejjoowwyycchh  ww kkrraa--

jjaacchh  eeuurrooppeejjsskkiicchh  ww XXIIXX  ww..  ((ww  kkmm))..  DDookkoonnaajj  aannaalliizzyy  ddaannyycchh
zz ttaabbeellii  ii wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA,,  BB  ii CC..

ŹRÓDŁO: „WIEK XIX W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 2001

AA..  WWsskkaażż  kkrraajj,,  ww kkttóórryymm  nnaajjwwcczzeeśśnniieejj  ddoosszzłłoo  ddoo  ggwwaałłttooww--
nneeggoo  rroozzwwoojjuu  kkoolleeii..
…………………………………………………….....................................................

BB..  WWsskkaażż  ppaańńssttwwoo,,  ww kkttóórryymm  ww llaattaacchh  11885500--11888800  ddoosszzłłoo  ddoo
nnaajjwwiięękksszzeeggoo  ppoodd  wwzzggllęęddeemm  iilloośścciioowwyymm  pprrzzyyrroossttuu  ddłłuuggoośśccii  llii--
nniiii  kkoolleejjoowwyycchh.
…………………………………………………….....................................................

CC..  OOddwwoołłuujjąącc  ssiięę  ddoo  wwiieeddzzyy  ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj,,  wwyyjjaaśśnniijj  pprrzzyy--
cczzyynnęę  ggwwaałłttoowwnneeggoo  rroozzwwoojjuu  kkoolleeii  ww ddrruuggiieejj  ppoołłoowwiiee  XXIIXX  ww..
…………………………………………………….....................................................

Zadanie 24. (0-4)
DDoo  ppooddaannyycchh  nniiżżeejj  iilluussttrraaccjjii  pprrzzeeddssttaawwiiaajjąąccyycchh  zznnaacczząąccyycchh

ppoolliittyykkóóww  XXIIXX  ww..  ((11,,  22,,  33,,  44))  pprrzzyyppoorrzząąddkkuujj  ooddppoowwiieeddnniiee  ffrraagg--
mmeennttyy  tteekkssttóóww  ((AA,,  BB,,  CC,,  DD))  zzaawwiieerraajjąąccyycchh  iicchh  ppoogglląąddyy,,  mmyyśśllii
ii wwyyssttąąppiieenniiaa  ppoolliittyycczznnee..  

11 22

33 44

ŹRÓDŁO FOTOGRAFII: MULTIMEDIALNY ATLAS HISTORYCZNY PWN

A
„(…) Wśród ochotników krążyły pogłoski o oddziałach fran-

cuskich, które rzekomo maszerują przeciw nam; czas nie poz-
walał dotrzeć do źródła tych pogłosek, którego rzecz jasna na-
leżało szukać u naszych nieprzyjaciół, u czarnych diabłów. Wie-
dziano, że wojsko włoskie wyruszyło przeciw nam: zatrzyma-
ło naszych na granicy (…). Krótko: rząd włoski, książęta i maz-
ziniści doprowadzili do tego, że w szeregi nasze wkradło się
zwątpienie”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XIX W ŹRÓDŁACH”,
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 2001

B
„Obrońcy niewolnictwa dowodzą w licznych publikacjach, ze

jest ono »bardzo dobrą rzeczą«. Ale nie słyszeliśmy dotąd o czło-
wieku, który pragnąłby wykorzystać tę »dobrą rzecz« i zostać
niewolnikiem. (…) Niewolnictwo jest złem, a opór przeciw nie-
mu – dobrem. Dobro zaś nie może ustąpić przed złem, tym bar-
dziej przed podwójnym złem, jakim jest rozszerzanie zasięgu nie-
wolnictwa na zachodnie ziemie kraju. Czyż ustępstwo przed złem
udoskonali naszą Konstytucję? Naszą Unię? Naszą wolność? Nie,
nie ma innej drogi... Rozważywszy wszystkie możliwości, uwa-
żam, że nie ma innej drogi”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XIX W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 2001

C
„Żołnierze! Druga wojna polska zaczęta. Pierwsza skończy-

ła się pod Frydlandem i Tylżą; w Tylży Rosja poprzysięgła
wieczne z Francją przymierze i wojnę z Anglią. Dziś łamie swe
przysięgi. Przeznaczenie Rosji musi się wypełnić. Czyż sądzi,
że przestaliśmy być żołnierzami spod Austerlitz? Stawia nas
między hańbą i wojną. Wybór nie może dla nas ulegać wątpli-
wości. Przejdźmy Niemen! Przenieśmy na jej terytorium woj-
nę! Druga wojna polska przyniesie taką dla oręża francuskie-
go sławę jak pierwsza, lecz pokój, który zawrzemy, będzie na
silnych podstawach oparty i położy kres owemu butnemu wpły-
wowi, jaki Rosja od 50 lat zaczęła wywierać na sprawy euro-
pejskie”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XIX W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 2001

D
„Jeżeli mówię, że musimy stale dążyć, by być przygotowany-

mi na wszystkie ewentualności, tym samym roszczę sobie pra-
wo do tego, że musimy czynić jeszcze większe wysiłki od innych
mocarstw, a to z powodu naszego położenia geograficznego. Znaj-
dujemy się pośrodku Europy. Mamy co najmniej trzy fronty, na
których możemy być napadnięci. Francja ma tylko swą wschod-
nią granicę; Rosja tylko swą zachodnią granicę, może być zaata-
kowana. Poza tym, bardziej niż każdy inny naród, jesteśmy wy-
stawieni na niebezpieczeństwo koalicji [przeciwko Niemcom],
a to z powodu zarówno naszego położenia geograficznego, sła-
bego dotychczas związku wewnętrznego narodu niemieckiego,
jak i ze względu na tendencje rozwojowe dziejów świata. Bóg
umieścił nas w takiej pozycji, w której, dzięki naszym sąsiadom,
nie mogliśmy popaść w gnuśność i zniedołężnienie. Ulokował On
przy boku naszym najbardziej wojowniczy i niespokojny naród
– Francuzów, a również w Rosji dopuścił do rozszerzenia się skłon-
ności wojennych, które w wiekach ubiegłych były obce masom
ludowym [rosyjskim]. W pewnej mierze zatem dostaliśmy ze
stron obu bodźca i zostaliśmy zmuszeni do czynienia wysiłków,
których, być może, przy innym układzie warunków, nie bylibyś-
my czynili (...)”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XIX W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 2001

Zadanie 25. (0-1)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ffrraaggmmeenntt  mmoowwyy  ttrroonnoowweejj  WWiillhheellmmaa  IIII  zz 11889977 rr..  ii wwyy--

kkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..
„Rozwój naszej floty wojennej nie odpowiada tym zadaniom, ja-

kich Niemcy od swej siły zbrojnej na morzu domagać się są zmu-
szeni. Nie wystarcza on, w razie powikłań wojennych, do ochrony
i obrony rodzimych portów i wybrzeży przed blokadą i dalej sięga-
jącymi przedsięwzięciami wroga. Nie dotrzymał on również kroku
żywemu rozrostowi naszych interesów zamorskich. Podczas bo-
wiem kiedy handel niemiecki w zwiększającym się stopniu bierze
udział we wszechświatowej wymianie towarów, liczba naszych
okrętów wojennych nie wystarcza, aby zapewnić naszym za grani-
cą czynnym ziomkom odpowiedniej ochrony, a tym samym odpo-
wiedniego poparcia, jakie zapewnić może tylko rozwinięcie siły.
Iaczkolwiek zadaniem naszym nie może być dorównanie pierwszo-
rzędnym potęgom morskim, to przecież muszą być Niemcy posta-
wione w możności, również przez swe zbrojenia na morzu, utrzy-
mania swego znaczenia pomiędzy ludami globu ziemskiego”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XIX W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 2001

AA..  CCzzeeggoo  ddoottyycczzyyłłaa  mmoowwaa  WWiillhheellmmaa  IIII??
……………………………………………………..................................................... 

BB..  JJaakkii  bbyyłł  ppoowwóódd  ttaakkiieeggoo  wwyyssttąąppiieenniiaa  cceessaarrzzaa??
…………………………………………………….....................................................

Zadanie 26. (0-3)
Poniżej i na następnej stronie znajdują się mapy Europy (A,

B, C) w trzech różnych okresach XX wieku. Po ich przeanalizo-
waniu zaproponuj tytuły każdej z nich. Odpowiedzi wpisz w wy-
kropkowanych miejscach pod mapami.

Zadanie 27. (0-2)
PPrrzzeeaannaalliizzuujj  ppooddaannee  nniiżżeejj  wwyybbrraannee  aarrttyykkuułłyy  KKoonnssttyyttuuccjjii  IIII

RRPP  zz rrookkuu  11992211  ii 11993355,,  aa nnaassttęęppnniiee  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..

Konstytucja z 1921 r.
„„AArrtt..11..  Państwo Polskie jest Rzecząpospolitą. 
AArrtt..22..  Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nale-

ży do Narodu. Organami Narodu w zakresie ustawodawstwa są
Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent Rze-
czypospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakre-
sie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe Sądy. 

AArrtt..3399..  Prezydenta Rzeczypospolitej wybierają na lat siedem
bezwzględną większością głosów Sejm i Senat, połączone w Zgro-
madzenie Narodowe. Zgromadzenie Narodowe zwołuje Prezy-
dent Rzeczypospolitej w ostatnim kwartale siedmiolecia swego
urzędowania.

Jeżeli zwołanie nie nastąpi na 30 dni przed upływem siedmio-
lecia, Sejm i Senat łączą się z samego prawa w Zgromadzenie Naro-
dowe na zaproszenie Marszałka Sejmu ipod jego przewodnictwem”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XX W ŹRÓDŁACH”,
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1998

Konstytucja z 1935 r.
„„AArrtt.. 22.
(1) Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej. 
(2) Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i histor-

ji za losy Państwa. 

 1  
2  
3  
4  

PPaańńssttwwoo   11884400   11885500   11888800   
Austria 
Belgia 
Francja 
Hiszpania 
Niemcy 
Rosja 
Szwajcaria 
Wielka Brytania 
Włochy 

144 
334 
497 

- 
459 
27 
- 

2390 
20 

1579 
903 
2915 

28 
5856 
501 
25 

9797 
620 

18507 
4112 

23089 
7490 
33838 
22865 
2575 

25060 
9290 

A. Towarzystwo Demokratyczne Polskie  

B. Komitet Narodowy Polski  

C. Hotel Lambert   

AA  
Zwycięstwo Napoleona pod Austerlitz 
miało miejsce w czasie wojny  
z IV koalicją. 

 

BB  
Napoleon ogłosił się cesarzem  
w 1804 roku. 

 

CC  
Księstwo Warszawskie zostało 
utworzone na mocy pokoju w Tylży,  
po zwycięstwie Napoleona w bitwie 
pod Wagram. 
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(3) Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Państwa,
gotowość obronną i stanowisko wśród narodów świata. 

(4) W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza
państwowa.

AArrtt.. 33.
(1) Organami Państwa, pozostającemi pod zwierzchnictwem

Prezydenta Rzeczypospolitej, są: 
Rząd, 
Sejm, 
Senat, 
Siły Zbrojne, 
Sądy, 
Kontrola Państwowa. 
(2) Ich zadaniem naczelnem jest służenie Rzeczypospolitej”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XX W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1998, S. 172

AA  PPoorróówwnnaajj  uupprraawwnniieenniiaa  pprreezzyyddeennttaa  ww oobbuu  kkoonnssttyyttuuccjjaacchh..
WW kkttóórreejj  zz nniicchh  ssąą  oonnee  ssiillnniieejjsszzee..  OOddppoowwiieeddźź  uuzzaassaaddnniijj..
……………………………………………………..................................................... 

BB..  OOddwwoołłuujjąącc  ssiięę  ddoo  wwiieeddzzyy  ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj,,  wwyyjjaaśśnniijj  pprrzzyycczzyy--
nnyy  ttaakkiieejj  zzmmiiaannyy..
…………………………………………………….....................................................

Zadanie 28. (0-3)
OOddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiaa,,  wwyybbiieerraajjąącc  ((ppooddkkrreeśśllaajjąącc))  ppoopprraawwnnąą

ooddppoowwiieeddźź  zz ppooddaannyycchh  ppoonniiżżeejj..  UUwwaaggaa::  mmoożżlliiwwaa  jjeesstt  wwiięęcceejj  nniiżż
jjeeddnnaa  ppoopprraawwnnaa  ooddppoowwiieeddźź  ((tteesstt  wwiieellookkrroottnneeggoo  wwyybboorruu))..

11..  AAddoollff  HHiittlleerr  ddoosszzeeddłł  ddoo  wwłłaaddzzyy  ww wwyynniikkuu  wwyybboorróóww  ppaarrllaa--
mmeennttaarrnnyycchh  ww rrookkuu::

a) 1931 b) 1932 c) 1933
d) 1934 e) 1935

22..  „„NNooccąą  ddłłuuggiicchh  nnoożżyy””  zz 11993344 rr..  ww NNiieemmcczzeecchh  nnaazzyywwaammyy::
a) Wymordowanie grupy Żydów zamieszkałych w Berlinie
b) Czystkę w rządzie niemieckim
c) Fizyczną rozprawę z opozycją wewnątrz ruchu hitlerow-

skiego, a zwłaszcza z grupą związaną z SA
d) Fizyczną rozprawę z opozycją wewnątrz ruchu hitlerow-

skiego, a zwłaszcza z grupą związaną z SS
e) Rozwiązanie dotychczasowych służb specjalnych Rzeszy
f) Usunięcie z urzędu prezydenckiego Paula von Hindenburga

33..  KKoonnffeerreennccjjaa  mmoonnaacchhiijjsskkaa
a) Odbyła się w roku 1938
b) Była wyrazem twardej polityki Wielkiej Brytanii i Francji

wobec Hitlera
c) Dotyczyła aneksji części terytorium Czechosłowacji do Niemiec
d) Odbyła się w roku 1937
e) Sankcjonowała „Anschluss” Austrii
f ) Była wyrazem polityki tzw. appeasmentu wobec polityki

niemieckiej.
g) Odbyła się w roku 1939

Zadanie 29. (0-2)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ffrraaggmmeenntt  pprrzzeemmóówwiieenniiaa  ppoollsskkiieeggoo  ppoolliittyykkaa  ww SSeejjmmiiee

RRPP  zz 55  mmaajjaa  11993399  rrookkuu,,  aa nnaassttęęppnniiee  ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiaa  AA ii  BB..

„Wysoka Izbo!
Ażeby sytuację należycie ocenić, trzeba sobie przede wszyst-

kim postawić pytanie, o co właściwie chodzi? Bez tego pytania
i naszej na nie odpowiedzi nie możemy właściwie ocenić istoty
oświadczeń niemieckich w stosunku do spraw Polskę obchodzą-
cych. (…)

Ale z chwilą, kiedy po tylokrotnych wypowiedzeniach się
niemieckich mężów stanu, którzy respektowali nasze stano-
wisko i wyrażali opinię, że »to prowincjonalne miasto nie bę-
dzie przedmiotem sporu między Polską i Niemcami« – słyszę
żądanie aneksji Gdańska do Rzeszy, z chwilą, kiedy na naszą
propozycję, złożoną dn. 26 marca, wspólnego gwarantowania
istnienia i praw Wolnego Miasta, nie otrzymuję odpowiedzi,
a natomiast dowiaduję się następnie, że została ona uznana za
odrzucenie rokowań – to muszę sobie postawić pytanie, o co
właściwie chodzi? Czy o swobodę ludności niemieckiej Gdań-
ska, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe, czy też

o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odep-
chnąć się nie da!”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XX W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1998, S. 178

AA..  KKttoo  jjeesstt  aauuttoorreemm  tteeggoo  pprrzzeemmóówwiieenniiaa..  PPooddaajj  iimmiięę,,  nnaazzwwiisskkoo
oorraazz  zzaajjmmoowwaannee  pprrzzeezz  tteeggoo  ppoolliittyykkaa  ww ttaammttyymm  cczzaassiiee  ssttaannoowwiisskkoo..
……………………………………………………..................................................... 

BB..  RReeaakkccjjąą  nnaa  jjaakkii  ffaakktt  bbyyłłaa  ttaa  mmoowwaa??
……………………………………………………..................................................... 

Zadanie 30. (0-4)
WWyyppeełłnniijj  ppoonniiżżsszząą  ttaabbeellęę,,  pprrzzyyppoorrzząąddkkoowwuujjąącc  ppooddaannee  mmiieejj--

ssccaa  kklluucczzoowwyycchh  bbiitteeww  IIII  wwoojjnnyy  śśwwiiaattoowweejj  ddoo  ddaatt..  

\

Miejsca bitew: Normandia, Midway, Stalingrad, Kursk

Zadanie 31. (0-2)
ZZaappoozznnaajj  ssiięę  zz ffrraaggmmeenntteemm  pprrzzeemmóówwiieenniiaa  ppoolliittyykkaa  eeuurrooppeejj--

sskkiieeggoo  zz XXXX  ww..,,  aa nnaassttęęppnniiee  ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiaa  AA ii  BB..
„Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem za-

padła żelazna kurtyna, dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozo-
stały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XX W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1998, S. 301

AA..  KKttoo  wwyyppoowwiieeddzziiaałł  ttee  ssłłoowwaa??
……………………………………………………..................................................... 

BB..  JJaakk  rroozzuummiieesszz  ookkrreeśślleenniiee  „„żżeellaazznnaa  kkuurrttyynnaa””??
……………………………………………………..................................................... 

Zadanie 32. (0-2)
WWśśrróódd  wwyymmiieenniioonnyycchh  sszzeeśścciiuu  wwyyddaarrzzeeńń  ddoottyycczząąccyycchh  ppiieerr--

wwsszzyycchh  llaatt  ppoowwoojjeennnneejj  PPoollsskkii  wwsskkaażż  ttoo,,  kkttóórree  cchhrroonnoollooggiicczznniiee
jjeesstt  ppiieerrwwsszzee,,  ii ttoo,,  kkttóórree  jjeesstt  oossttaattnniiee..  WW ttaabbeellii  oobbookk  wwyyddaarrzzeenniiaa
cchhrroonnoollooggiicczznniiee  ppiieerrwwsszzeeggoo  uummiieeśśćć  „„11””,,  aa oobbookk  oossttaattnniieeggoo  „„66””..

\

Zadanie 33. (0-2)
PPoonniiżżeejj  zzaammiieesszzcczzoonnoo  ffoottooggrraaffiięę  pprrzzeeddssttaawwiiaajjąąccąą  ddeemmoonnssttrraa--

ccjjęę  zz cczzaassóóww  PPRRLL..  OOddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiee,,  ww kkttóórryymm  rrookkuu  wwyykkoo--
nnaannoo  ffoottooggrraaffiięę..  WWyybbrraannyy  rrookk  ppooddkkrreeśśll,,  aa nnaassttęęppnniiee,,  ooddwwoołłuujjąącc
ssiięę  ddoo  wwiieeddzzyy  ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj,,  uuzzaassaaddnniijj  sswwóójj  wwyybbóórr..

\

Demonstracja na placu Stalina w Poznaniu
ŹRÓDŁO: MULTIMEDIALNY ATLAS HISTORYCZNY PWN

AA..  FFoottooggrraaffiiaa  zzoossttaałłaa  wwyykkoonnaannaa  ww rrookkuu::
1. 1946 2. 1956 3. 1968 4. 1970
BB..  AArrgguummeennttaaccjjaa

……………………………………………………..................................................... 

Zadanie 34. (0-1)
ZZaappoozznnaajj  ssiięę  zz ffrraaggmmeenntteemm  ppiioosseennkkii  KKaazziimmiieerrzzaa  ŚŚwwiittaałłyy  pptt..

„„PPaann  pprrookkuurraattoorr  mmaa  rraaccjjęę””,,  aa nnaassttęęppnniiee  ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiee..

„Jak cenzura zdjęła »Dziady«
Związek Literatów
Rozpoczął obrady. (bis)
Tylko jeden wielki feler
Nie wie PZPR (bis),
Co w tym jest.

Towarzysz Wiesław ma rację
Mamy w Polsce demokrację,
Towarzysz Wiesław ma rację
Demokracja jest”.

ŹRÓDŁO: „WIEK XX W ŹRÓDŁACH”, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1998

JJaakkiicchh  wwyyddaarrzzeeńń  zz hhiissttoorriiii  PPRRLL  ddoottyycczzyy  ttaa  ppiioosseennkkaa??
……………………………………………………..................................................... 

Zadanie 35. (0-2)
PPoonniiżżsszzaa  iilluussttrraaccjjaa  ppoocchhooddzzii  zz rroo--
kkuu  11998833..  PPoo  jjeejj  pprrzzeeaannaalliizzoowwaanniiuu
wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..

ŹRÓDŁO: „WIEK XX W ŹRÓDŁACH”,
M. SOBAŃSKA-BONDARUK,

S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE
PWN,WARSZAWA 1998

AA..  JJaakkiiee  ppoossttaacciiee  ssąą  pprrzzeeddssttaawwiioonnee  nnaa  ttyymm  rryyssuunnkkuu
…………………………………………………….....................................................

BB..  JJaakkaa  jjeesstt  wwyymmoowwaa  tteejj  kkaarryykkaattuurryy??  WW ooddppoowwiieeddzzii  uuwwzzggllęędd--
nniijj  rrookk  jjeejj  ppoowwssttaanniiaa..
…………………………………………………….....................................................

Zadanie 36. (0-5)
DDoo  ppooddaannyycchh  kkrróóttkkiicchh  cchhaarraakktteerryyssttyykk  zznnaacczząąccyycchh  ppoolliittyykkóóww

XXXX  ww..  ddooppaassuujj  iicchh  ffoottooggrraaffiiee  ((AA,,  BB,,  CC,,  DD,,  EE))..  OOddppoowwiieeddzzii  wwppiisszz
ww ppoonniiżżsszzeejj  ttaabbeellii..

AA.. BB.. CC..

\

DD.. EE..

\

Polityk ZSRR, sekretarz generalny KC KPZR 
od III 1985 do VIII 1991 r. 

 

W latach 1995-2007 był prezydentem Francji  
Polityk niemiecki, w latach 1982-1990  
był kanclerzem RFN, a w latach 1990-1997  
był kanclerzem Niemiec. 

 

Prezydent USA w latach 1981-1989  
Premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990  

A. Referendum (tzw. Głosowanie ludowe)  
B. Wybory do Sejmu PRL  
C. Utworzenie PZPR  
D. Uchwalenie Konstytucji PRL  
E. Wybór Bieruta na prezydenta   
F. Uchwalenie Małej Konstytucji  

IX 1942 – I 1943  
3-5 VI 1942  

5 VII – 23 VIII 1943  
6 VI – koniec VIII 1944  

1 GWE
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Mapa do zadania 26. 

BB CC
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8 Kujon Polski

Model odpowiedzi i schemat punktowania

ZZaaddaanniiee   MMooddeell  ooddppoowwiieeddzzii   SScchheemmaatt  ppuunnkkttoowwaanniiaa   
nnrr  

zzaadd..   
cczzęęśśćć  
zzaadd..   

  PPuunnkkttyy  zzaa  
ppoosszzcczzeeggóóllnnee  

cczzęęśśccii  zzaadd..   

PPuunnkkttyy  
zzaa  ccaałłee  

zzaaddaanniiee   
11  A 

B 
C 

Stoicyzm 
Cynizm 
Hedonizm 

11  
11  
11  

  
33  

22  A 
B 

Rzym 
Siłą tego ustroju jest umiejętność współdziałania w trudnych 
dla państwa syt uacjach, np. w obliczu zagrożenia 
zewnętrznego. 

11  
11  

  
  

22  

33  A 
B 
 

Sparta 
Przyczyną była szczupłość terytorialna pierwotnego państwa. 
Drogą podbojów Sparta powiększyła swe terytorium, ale 
rodowici Spartanie stali się mniejszością w państwie. Sytuacja 
taka wymagała od nich stałej czujności, gdyż mogli obawiać się 
buntu podległych warstw społecznych. Stała mobilizacja  
i zagrożenie zdecydowały o militarnym charakterze Sparty.  

11  
11  

  
  
  
  
  

22  

44  A 
B 
C 

Juliusz Cezar  
Sokrates 
Poncjusz Piłat  

11  
11  
11  

  
33  

55  A 
 
 
 

B 
C 

Przyczyną klęski Rzymu była taktyka Hannibala, który po raz 
pierwszy w historii świadomie zastosował manewr 
oskrzydlenia przeciwnika. Kawaleria punicka otoczyła legiony 
rzymskie i zniszczyła prawie całą armię.  
II wojna punicka, 218 -201 p.n.e.  
Skutkiem tej wygranej  był krótkotrwały kryzys Rzymu. Część 
sojuszników odwróciła się od imperium, zagrożona atakiem 
była stolica państwa. Częściowo z powodu swojego 
niezdecydowania, a częściowo z powodu braku machin 
oblężniczych Hannibal nie zdecydował się na marsz na Rzym, 
co zdecydowało o szybkiej odbudowie armii rzymskiej i w 
konsekwencji porażce Kartaginy w II wojnie punickiej.  

11  
  
  
  

11  
11  

  
  
  
  
  
  
  
  

33  

66  A 
B 

Zjazd gnieźnieński, 1000 r.  
Thietmar jako kronikarz niemiecki zwraca większą uwagę na 
religijny aspekt wydarzenia. Podkreśla religijność i utworzenie 
arcybiskupstwa przez Ottona III. Zwraca też uwagę na 
wymierne korzyści w postaci 300 zbrojnych żołni erzy, których 
otrzymał od Bolesława. Gall Anonim szczególnie podkreśla 
bogactwo monarchii piastowskiej, dokładnie opisuje wszystkie 
kosztowne dary, jakie otrzymał cesarz od polskiego księcia. 
Jako kronikarz związany z polskim księciem chce szczególnie 
pokazać potęgę swojego kraju.  

11  
11  

  
  
  

22  

77  A 
 

B 
C 

1. Mieszko II Lambert  
2. Władysław Herman  
Mieszko I 
Kazimierz Odnowiciel  

11  
11  
11  
11  

  
44  

88  A 
 
 
 
 

B 

Jednym z problemów Kościoła katolickiego był przepych  
i bogactwo biskupów i księży. Św. Benedykt z Nursji uważał, 
że należy kultywować ubóstwo, tak aby całkowicie poświęcić 
się Bogu. Poprzez to ubóstwo benedyktyni chcieli naśladować 
Jezusa i powrócić do korzeni chrześcijaństwa.  
Cystersi, dominikanie, franciszkanie (Bracia Mniejsi)  

11  
  
  
  
  

11  
  

  
  
  
  

22  

99  A 
B 
C 

Prawda 
Fałsz 
Prawda 

11  
11  
11  

  
33  

1100   A 
B 
C 
D 

gotyk 
styl romański  
klasycyzm 
barok 

11  
11  
11  
11  

  
44  

1111   A 
B 
C 
D 

Bolesław Chrobry  
Bolesław Krzywousty  
Władysław Łokietek  
Ludwik Węgierski (Andegaweński)  

11  
11  
11  
11  

  
  

44  

1122   A 
B 

Marcin Luter  
W tekście przedstawiona jest krytyka odpustów. Lu ter 
sprzeciwił się powszechnej w ówczesnym Kościele praktyce 
polegającej na odpuszczaniu grzechów w zamian za datek na 
rzecz Kościoła.  

11  
11  

  
  
  

22  

1133   A 
B 

Unia w Krewie  
1385 r.; osadzenie dynastii jagiellońskiej na tronie polskim, 
unia z Litwą  

11  
11  

  
22  

1144    B-1 
E-6 

11  
11  

22  

1155   A 
B 

B 
Królewiec, obecna nazwa Kaliningrad  

11  
11  

22  

ZZaaddaanniiee   MMooddeell  ooddppoowwiieeddzzii   SScchheemmaatt  ppuunnkkttoowwaanniiaa   
NNrr  

zzaadd..   
CCzzęęśśćć  

zzaadd..   
  PPuunnkkttyy  zzaa  

ppoosszzcczzeeggóóllnnee  
cczzęęśśccii  zzaadd..   

PPuunnkkttyy  
zzaa  ccaałłee  

zzaaddaanniiee   
1177   A 

B 
 
 
 

C 

Artykuły henrykowskie  
Był to zbiór przepisów prawnych, które musiały być 
przestrzegane przez każdego kolejnego króla el ekcyjnego. 
Wraz z pacta conventa (osobistymi zobowiązaniami króla) 
stanowiły podstawę ustroju Rzeczypospolitej.  
Celem tego dokumentu było zagwarantowanie pozycji 
politycznej, społecznej i gospodarczej szlachty.  

11  
11  
  
  
  

11  
  

  
  
  

33  

1188   A 
 
 

B 

Był to francuski pol ityk, kardynał i książę, w latach 1624 -1642 
był pierwszym ministrem króla Ludwika XIII, faktycznie 
kierował polityką Francji.  
Absolutyzm 

11  
  
  

11  

  
  

22  

1199    Władysław IV                           - 4 
Henryk Walezy                        - 1 
Stefan Batory                            - 2 
Jan Kazimierz   - 5 
Zygmunt III Waza   - 3 

11  
11  
11  
11  
11  

  
  

55  

2200    B) Powstania listopadowego.  11  11  
2211   A 

B 
C 

Fałsz 
Prawda 
Fałsz 

11  
11  
11  

  
33  

2222   A 
B 
C 

Tadeusz Krępowiecki  
Joachim Lelewel  
Adam Jerzy Czartoryski  

11  
11  
11  

  
33  
  

2233   A 
B 
C 

Wielka Brytania 
Niemcy 
Do rozwoju kolei żelaznych przyczyniła się rewolucja 
przemysłowa, a w szczególności wynalezienie i 
udoskonalenie maszyny parowej. W 1829 r. Stephenson 
skonstruował parowóz, który zastąpił pojazdy szynowe 
ciągnięte przez konie. Znaczne przyspies zenie czasu 
przejazdu przyczyniło się do popularyzacji tego środka 
transportu.  

11  
11  
11  

  
  
  
  

33  
  

2244    1 – D 
2 – B 
3 – A 
4 – C 

11  
11  
11  
11  

  
44  

2255  A 
 

B 

Mowa Wilhelma II dotyczyła konieczności rozbudowy floty 
niemieckiej.  
Pod koniec XIX w. mocarstwa kontynentalne przy stąpiły do 
zdobywania wpływów w świecie. Proces ten nazywamy 
kolonializmem. Dysponujące znacznie słabszą od Wielkiej 
Brytanii i Francji flotą Niemcy nie były w stanie konkurować 
z tymi krajami w podbojach kolonialnych. Stąd też postulat 
rozbudowy potęgi mo rskiej Niemiec.  

11  
  

11  

  
  
  
  
  

22  

2266   A 
 

B 
C 

Europa w 1914 roku (Europa przed wybuchem I wojny 
światowej)  
Europa w latach 1923 - 1938 (przed Anschlussem Austrii)  
Europa w latach 1945 -1989 

11  
  

11  
11  

  
  

33  

2277   A 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

Silniejsze uprawnienia prezydenckie ustanowiła 
konstytucja z 1935 r. W Konst ytucji marcowej czytamy,  
że „władza zwierzchnia należy do Narodu”, natomiast w 
Konstytucji kwietniowej zapisane jest, że prezydent stoi na 
czele państwa i odpowiada jedynie przed „Bogiem i 
historią”. Konstytucja marcowa ustaliła trójpodział władzy, 
z przewagą władzy ustawodawczej. Kwietniowa zaś 
wskazuje na podległość wszystkich organów władzy wobec 
prezydenta. 
Konstytucja kwietniowa była wyrazem tendencji 
autorytarnych jakie miały miejsce w Polsce po zamachu 
majowym w 1926 r. Piłsudski był przeciwnikiem d emokracji 
parlamentarnej ustanowionej na mocy Konstytucji 1921 r. i 
konsekwentnie dążył do wzmocnienia władzy 
prezydenckiej. Takie tendencje możemy zaobserwować 
także w innych krajach europejskich  
w latach 30. XX w.  

11  
  
  
  
  
  
  
  
  

11  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

22  

2288   1 
2 
3 

C 
C 
A, C, F 

11  
11  
11  

  
33  

2299   A 
B 

Józef Beck, minister spraw zagranicznych RP  
Mowa Becka była odpowiedzią na niemieckie żądania 
dotyczące włączenia Gdańska do Rzeszy i  wyznaczenia 
eksterytorialnych linii komunikacyjnych przez polskie 
Pomorze do Prus Wschodnich. Żądan ia takie sformułował 
Hitler w swoim przemówieniu z 28 kwietnia 1939 r.  

11  
11  

  
  
  

22  

3300    IX 1942 – I 1943 – Stalingrad  
3-5 VI 1942 – Midway 
5 VII – 23 VIII 1943 – Kursk 
6 VI – koniec VIII 1944 – Normandia  

11  
11  
11  
11  

  
  

44  

3311   A 
B 

Winston Churchill  
Termin użyty prze z byłego premiera Wielkiej Brytanii 
oznacza granicę pomiędzy światem zachodnim a blokiem 
sowieckim. Na mocy ustaleń zawartych w Jałcie i 
Poczdamie Stalin uzyskał kontrolę nad krajami Europy 
Środkowo-Wschodniej. Dało to początek tzw. zimnej 
wojnie. 

11  
11  

  
  
  

22  

3322    A-1 
D-6 

11  
11  

22  

3333   A 
B 

1956 
W 1956 roku w Poznaniu miały miejsce najpoważniejsze 
protesty przeciwko władzy ludowej. Dodatkowo plac  
z fotografii nosi nazwę Józefa Stalina, co sugeruje datę  
z wczesnego okresu PRL.  

11  
11  

  
  
  
  

22  
3344    Wydarzenia marcowe 196 8 11  11  
3355   A 

B 
Papież Jan Paweł II i  gen. Wojciech Jaruzelski  
Karykatura powstała w roku 1983, z okazji pielgrzymki Ojca 
Świętego do Polski. W roku tym został oficjalnie zakończony 
stan wojenny w Polsce. Postać papieża trzyma tablicę 
stylizowaną na tekst d ziesięciu przykazań,  która zawiera 
prawa człowieka. Postać generała ma charakterystyczne 
ciemne okulary i laskę, która kojarzy się z osobami 
niewidomymi. Rysunek sugeruje „ślepotę” władz PRL na 
kwestię praw człowieka i brak chęci dialogu w tej kwestii.  

11  
11  

  
  
  
  
  

22  

ZZaadd..  3366   
Polityk ZSRR, sekretarz generalny KC KPZR od III 1985 do VIII 1991 r.  DD  
W latach 1995-2007 był prezydentem Francji  EE  
Polityk niemiecki, w latach 1982 -1990 był kanclerzem RFN,  
a w latach 1990 -1997 był kanclerzem Niemiec  

AA  

Prezydent USA w latach 1981-1989 BB  
Premier Wielkiej Brytanii w latach 1979 -1990 CC  

ZZaadd..  1166

BB

AA

CC
DD
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