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Miejsce na naklejkę
z kodem szkoły

EGZAMIN MATURALNY
Z HISTORII

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
Czas pracy 120 minutCzas pracy 120 minutCzas pracy 120 minutCzas pracy 120 minutCzas pracy 120 minut

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie  100 punktów

20082008200820082008

Wypełnia zdający
przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron (zadania 1–37).

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego
egzamin.

2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym
przy każdym zadaniu.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/
atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

6. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie
wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. Zama-
luj  pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne zazna-

czenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.

Życzymy powodzenia!

dysleksja



166166166166166

EGZAMIN  MATURALNY  Z  H ISTOR I I

Zadanie 1. (3 pkt)

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY

Zadanie 4. (3 pkt)
Uzupełnij tabelę, wpisując w kolejne jej rubryki (A, B, C) imiona ateńskich reformatorów.

Powyższa mapa przedstawia obszar tzw. Żyznego Półksiężyca. Około 10 tys. lat p.n.e. na tym obszarze
dokonały się ważne zmiany w życiu ludzi.

A. Podaj pojęcie określające te zmiany.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Wymień dwie najważniejsze spośród tych zmian.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2. (3 pkt)
Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C)
dopisz obok podanej informacji: prawda, fałsz.

A. Pierwszą cywilizację na terenie Mezopotamii stworzyli Babilończycy.

B. Sumerowie stworzyli silnie scentralizowane państwo ze stolicą w Ur.

C. Cywilizacje starożytnej Mezopotamii posługiwały się pismem klinowym.

Zadanie 3. (2 pkt)
Przeczytaj podane terminy i wykonaj polecenia.
teci, archonci, stratedzy, gerontowie
A. Wypisz termin, który dotyczy starożytnej Sparty.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Wyjaśnij powyższy termin.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A. W 621 r. p.n.e. spisał prawo zwyczajowe.

B. W 594 r. p.n.e. zniósł niewolę za długi, wprowadził podział na cztery klasy majątkowe
i Radę Czterystu.

C. W 508 r. p.n.e. wprowadził podział na 10 fyl, ustanowił Radę Pięciuset i ostracyzm.
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POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY

Zadanie 5. (1 pkt)

Wybierz tytuł dla powyższej mapy:
A. Rzym w okresie wojen punickich.
B. Cesarstwo rzymskie za panowania Oktawiana Augusta.
C. Terytorium Rzymu w okresie republiki.
D. Wielka wędrówka ludów.

Zadanie 6. (3 pkt)

Na podstawie planu Rzymu w czasach cesarstwa wskaż trzy obiekty, w których Rzymianie spędzali
czas wolny. Napisz, z jakich rozrywek w każdym z nich korzystali.

A. ………………………………………………………………………………………………………………………………

B. ………………………………………………………………………………………………………………………………

C. ………………………………………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 7. (3 pkt)
Rozstrzygnij, czy podane informacje na temat Arabów są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w kolej-
nych rubrykach (A, B, C) dopisz obok podanej informacji: prawda, fałsz.

A. Zostali zjednoczeni w VII w., tworząc państwo teokratyczne.

B. Po klęsce zadanej w 732 r. przez Franków wycofali się za Pireneje.

C. Wybudowali Hagię Sophię.

Zadanie 8. (3 pkt)
Podaj imiona władców, którym można przypisać następujące dokonania:

A. Przyjęcie chrztu w 496 r.

B. Koronacja cesarska w 800 r.

C. Koronacja cesarska w 962 r.

Zadanie 9. (6 pkt)
Plantagenetowie

Wilhelm II Rudy, król Anglii (1087–1100)

Robert III, książę Normandii (1087–1105), (�1134)

Henryk I, król Anglii (1100–1135), książę Normandii (od 1106)

Matylda (zm.1167)
∞ Gotfryd Plantagenet, hrabia Andegawenii (�1151)

Henryk II Plantagenet, książę Normandii od 1150, hrabia Andegawenii od 1151,
król Anglii od 1154 (�1189)
∞ Eleonora, księżna Akwitanii (1127–1204)

Ryszard Lwie Serce, król Anglii etc. (1189–1199)

Jan bez Ziemi, król Anglii etc. (1199–1216)

Wilhelm X, książę Akwitanii (1127–1137)
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Na podstawie drzewa genealogicznego Plantagenetów oraz własnej wiedzy odpowiedz na pytania.

A. Jakimi ziemiami władali Plantagenetowie na początku XII w.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Wyjaśnij pojęcie „polityka dynastyczna”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Podaj, który z Plantagenetów ogłosił Wielką Kartę Swobód.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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Zadanie 10. (2 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wykonaj polecenia.

Relacja niemieckiego kronikarza o wydarzeniach w Polsce w 2 poł. XI w.
„Książę polski, trybutariusz [płacący daninę z tytułu zależności od] naszych królów, którego państwo już

z dawna było podbite i przemienione w prowincję, gdy spostrzegł, że nasi panowie, zajęci sprawami do-
mowymi, (…) uniesiony pychą przywłaszczył sobie godność i imię królewskie, przywdział koronę i w sam
dzień Bożego Narodzenia poświęciło go piętnastu biskupów. (…) Książę (…) polski sięgnął bezwstydnie
po koronę królewską przeciw prawom i na hańbę naszego królestwa niemieckiego”.

H. Paszkiewicz, Dzieje Polski. Podręcznik szkolny, cz. 1: Czasy piastowskie, Warszawa 1924, s. 222–223

A. Podaj imię wymienionego w tekście księcia polskiego, który koronował się na króla.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Podaj, z jakimi wydarzeniami europejskimi miała związek ta koronacja.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 11. (1 pkt)

Na podstawie mapy podaj, jaki był najważniejszy nabytek terytorialny państwa polskiego w czasach
Kazimierza Wielkiego.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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Zadanie 12. (2 pkt)
A. B.

Napisz, w jakim stylu wzniesiono budowle przedstawione na zdjęciach.

A. ………………………………………………………………………………………………………………………………

B. ………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 13. (3 pkt)

Porównując mapy i korzystając z wiedzy pozaźródłowej, podaj:

A. Ziemie, które stały się celem podbojów litewskich w XIV w.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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B. Co umożliwiło Litwinom podbój tych terytoriów.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Nazwę miasta, w którym w 1385 r. podpisano akt unii między Polską a Litwą.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 14. (3 pkt)
Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.

Konstytucja Nihil novi, 1505 r.
„Ponieważ prawa ogólne i ustawy dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym

walnym sejmie radomskim wraz ze wszystkimi Królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za
słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego (nihil novi)
stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców, bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów
ziemskich, co było ujmą i ku uciążeniu Rzeczypospolitej oraz ze szkodą i krzywdą czyjąśkolwiek, tudzież
zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej”.

Wiek XVI-XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 95

A. Podaj, który stan w przywileju jest nazwany „narodem”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Podaj imię władcy, który ustanowił powyższe prawo.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Wyjaśnij zawartą w przywileju zasadę stanowienia prawa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 15. (4 pkt)
Uzupełnij tabelę informacjami związanymi z reformacją.

Rzesza Niemiecka

Rzesza Niemiecka

Rok Terytorium Wydarzenie

1525

1555

1572

Wystąpienie Marcina Lutra

Sekularyzacja zakonu krzyżackiego

Noc św. Bartłomieja

Zadanie 16. (3 pkt)
Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.

Testament polityczny Fryderyka II Wielkiego, 1752 r.
„W takim państwie jak pruskie jest rzeczą konieczną, aby władca sprawował rządy osobiście, ponieważ

– o ile rozumny – będzie dbał o interes publiczny, który jest jego interesem (…).
Finanse, rządy wewnętrzne, polityka i sprawy wojskowe są tak ściśle ze sobą związane, że nie sposób

zajmować się jedną z tych dziedzin, obchodząc się bez innych. (…) Dobry rząd winien opierać się na
systemie tak dobrze zbudowanym jak filozoficzny; wszystkie środki muszą być dokładnie rozważone, finan-
se, polityka, wojsko zmierzać winny do jednego celu, jakim jest wzmocnienie państwa i powiększenie jego
potęgi. System musi jednak z jednej tylko wypływać głowy; a zatem z głowy panującego. Lenistwo, żądza
użycia i głupota, oto przyczyny przeszkadzające władcom w pełnieniu ich szlachetnego urzędu, jakim jest
uszczęśliwianie ich ludów. (…) Zaniedbywanie obowiązków względem poddanych staje się wprost czymś

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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zbrodniczym (…). Panujący jest pierwszym sługą państwa; jest dobrze opłacony za to, by podtrzymywał
godność swego stanowiska; żąda się jednak od niego, aby pracował skutecznie dla dobra państwa i przy-
najmniej zasadniczym sprawom poświęcał swą uwagę”.

Historia nowożytna 1648–1789. Wybór tekstów, oprac. K. Piwarski, Warszawa 1954, s. 138–140

A. Podaj dwie główne przyczyny, dla których zdaniem Fryderyka II Wielkiego władca powinien skupiać
w swoim ręku pełnię władzy w państwie.

1. ……………………………………………………………………………………………………………………….…

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….…

B. Nazwij typową dla Europy w XVIII wieku formę rządów, którą realizował Fryderyk II Wielki.

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

Zadanie 17. (1 pkt)
Wstaw podpis „świątynia klasycystyczna” pod odpowiednią fotografię.

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY

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

C. ..........................................................................

D. ..........................................................................
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Zadanie 18. (1 pkt)
Zanalizuj poniższą mapę, a następnie napisz, w jaki sposób kolej przyczyniła się do rozwoju przemysłu
w Anglii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY

Zadanie 20. (2 pkt)
Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie na podstawie tekstu i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Dekret o podejrzanych z 17 września 1793 r.
1. Niezwłocznie po ogłoszeniu niniejszego dekretu wszystkie osoby podejrzane, znajdujące się na teryto-

rium Republiki, a pozostające jeszcze na wolności, zostaną aresztowane.
2. Za podejrzanych uważa się: 1) wszystkich, którzy przez swoje postępowanie bądź stosunki, bądź wreszcie

przez to, że w wypowiedziach swoich okazali się stronnikami tyranii czy feudalizmu albo też nieprzyjaciółmi
wolności; 2) wszystkich, którzy nie będą w stanie wykazać w trybie przewidzianym przez dekret z 21 marca
(1793 r.) swoich źródeł dochodu i nie zdołają udowodnić, iż wypełnili powinności obywatelskie; 3) wszyst-
kich, którym odmówiono świadectw lojalności obywatelskiej; 4) urzędników publicznych zawieszonych lub
usuniętych ze stanowisk przez Konwencję Narodową lub przez komisarzy i nie przywróconych do urzędu;
5) wszystkich pochodzących z byłego stanu szlacheckiego, tj. mężów, żony, ojców, matki, braci, synów,
córki, braci, siostry i agentów osób przebywających na emigracji, którzy nie okazali stale swego przywiązania
do rewolucji; 6) wszystkich, którzy wyemigrowali w czasie od lipca 1789 r. do dnia ogłoszenia dekretu
z 30 marca 1792, choćby powrócili do kraju w terminie oznaczonym przez dekret lub wcześniej.

Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 501–504

A. Napisz, dlaczego jakobinów, którzy wprowadzili we Francji powyższy dekret, chciano odsunąć
od władzy.

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

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

B. Podaj, jakie wydarzenie zakończyło rządy jakobinów we Francji.

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

Zadanie 21. (2 pkt)
Zapoznaj się z tablicą genealogiczną Romanowów i wykonaj polecenia.

A. Wypisz imię władcy, który panował w Rosji w czasach I cesarstwa francuskiego.

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

B. Podaj imię władcy, który był królem polskim.

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

A. Sejm konwokacyjny z 1764 r. wybrał Stanisława Poniatowskiego na króla.

B. Konfederaci radomscy występowali w obronie przywilejów katolików.

C. Konfederacja barska została zawiązana w celu ratowania praw Stanisława
Poniatowskiego do tronu.

D. Powołana w 1773 r. Rada Nieustająca była organem władzy wykonawczej.

Zadanie 19. (4 pkt)
Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B,
C, D) dopisz obok podanej informacji: prawda, fałsz.
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Aleksy I (ur. 1629), car (1645–1676)

Zofia (1657–1704), regentka (1682–1689)

Fiodor III (ur. 1661), car (1676–1682)

Iwan V (1666–1696), car (1682–1689)

Piotr I (ur. 1672), car (od 1682), samodzielnie (1689–1721), imperator (1721–1725)

∞ druga żona Marta Skowrońska, (ur. 1648)
    imperatorowa Katarzyna I (1725–1727)

Aleksy (1690–1718) Anna (1708–1728)

Piotr II (ur. 1715), Elżbieta I (ur. 1709),
imperator (1727–1730) imperatorowa (1741–1762)

Piotr III (1728–1762), imperator (1762)

∞ Zofia Augusta Fryderyka, ks. Anhalt Zerbst (ur. 1729),
   imperatorowa Katarzyna II (1762–1796)

Paweł I (ur. 1754), imperator (1796–1801)

Aleksander I (ur. 1777), imperator (1801–1825)

Konstanty (1779–1831)

Mikołaj I (ur. 1796), imperator (1825–1855)

Michał I Romanow (ur. 1596), car (1613–1645)

Aleksander II (ur. 1818),
imperator (1855–1881)

Aleksander III (ur. 1845),
imperator (1881–1894)

Mikołaj II (1868–1918),
imperator (1894–1917)
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Zadanie 22. (4 pkt)
Dopasuj wymienione niżej postacie do ich opisów. Wpisz w odpowiednie rubryki (A, B, C, D) ich
imiona i nazwiska

A. W 1834 r. założył organizację Młoda Europa. Konsekwentny antymonarchista.

B. Minister spraw zagranicznych i kanclerz Austrii. Zmuszony do ustąpienia w okresie
Wiosny Ludów.

C. Minister skarbu Królestwa Polskiego w latach 1821–30. Przyczynił się do modernizacji
i rozbudowy polskiego przemysłu.

D. Angielski arystokrata. Wybitny poeta. W latach 20. XIX wieku zaangażował się w walkę
Greków o niepodległość.

Giuseppe Mazzini, Klemens von Metternich, Franciszek Ksawery Lubecki-Drucki, George Byron

Zadanie 23. (2 pkt)
Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest drugie.
W tabeli obok wydarzenia pierwszego umieść literę A, obok drugiego – B.

powstanie II Republiki we Francji

przyłączenie Lombardii do Królestwa Sardynii

proklamowanie II Rzeszy Niemieckiej

powstanie styczniowe

wojna krymska

powstanie Austro-Węgier

Zadanie 24. (3 pkt)
Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.

Henry Ford o wprowadzeniu i doskonaleniu nowych metod produkcji
„[…] Przy naszym pierwszym zestawianiu rozpoczęliśmy po prostu składanie wozu na jednym miejscu

fabryki, a robotnicy przynosili do wozu części w miarę potrzeby, dokładnie tak samo, jak się buduje dom. […]
Pierwszy postęp w zestawianiu polegał na tym, że poczęliśmy przenosić robotę do robotnika, zamiast

robotnika do roboty. Dziś mamy 2 ogólne zasady […]: robotnik nie powinien – o ile możności – nigdy
ruszać się ze swego miejsca dalej niż o krok jeden i nie powinien nigdy się schylać. […] Około 1 kwietnia
1913 roku po raz pierwszy próbowaliśmy użycia pasa transmisyjnego przy pracy zestawiania. Wypróbo-
waliśmy go, składając nasze magneto […]. Przedtem składaliśmy magneto zwykłym sposobem i jeden robotnik,
wykonujący całą robotę, mógł w […] dniu pracy wykończyć trzydzieści do czterdziestu sztuk, czyli że na
jeden układ przypadało około dwudziestu minut. To, co on robił sam, podzielono potem na dwadzieścia
dziewięć czynności; tym skróciliśmy czas zestawienia do trzynastu minut i dziesięciu sekund. Potem pod-
wyższyliśmy wysokość pasa o osiem cali – było to w roku 1914 – i obniżyliśmy czas do siedmiu minut.
Pokrótce wynik jest taki: dzięki naukowemu zbadaniu jeden robotnik może teraz zrobić trochę więcej, niż
robiło czterech przed laty […]”.

G. Chomicki, L. Śliwa, Wiek XIX. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 309–311

A. Określ, jaki był efekt opisanych udoskonaleń produkcji.

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

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

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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B. Podaj dwa negatywne skutki opisanych zmian procesu produkcji, które towarzyszyły rozwojowi
przemysłu w XX wieku.

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

Zadanie 25. (2 pkt)
Zanalizuj poniższą mapę i wykonaj polecenia.

A. Określ pozycję USA wobec europejskich potęg kolonialnych.

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

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

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

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

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

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

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

B. Wyjaśnij przyczynę takiej pozycji.

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

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

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

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

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

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

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

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

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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……………………………………………………………………………………………….…………………………………………

Zadanie 26. (2 pkt)
Zanalizuj tabelę i wykonaj polecenia.

Polacy Żydzi Niemcy
Rosjanie
Ukraińcy

Białorusini
Inni

Królestwo
Polskie

Ziemie wciel.
do Rosji

Galicja

Pomorze
Gdańskie

Wielkie
Ks. Poznańskie

80

15

50

35

60

14

13

10

–

1

2

1

–

65

39

2

10

–

–

–

2

61

40

–

–

Społeczeństwo polskie w 1910 r. (w procentach)
Tabela własna na podstawie danych z podręcznika A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1789–1871, PWN, Warszawa 1995

A. Podaj, w którym zaborze odsetek ludności żydowskiej był największy?

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

B. Podaj jedną przyczynę takiego stanu rzeczy.
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………

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

Zadanie 27. (1 pkt)
Roman Dmowski był twórcą ideologii, która na przełomie XIX i XX wieku cieszyła się popularnością wśród
Polaków, a działacze Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego próbowali ją realizować.
Spośród wymienionych haseł programowych zaznacz to, które nie było głoszone przez endeków.
a) prymat narodu nad państwem
b) antysemityzm
c) solidaryzm społeczny
d) antyrosyjskość

Zadanie 28. (1 pkt)
Przedstawione na zdjęciach fasady kamienic reprezentują styl, który był popularny na przełomie XIX i XX
wieku. Nazwij ten styl.
A. kamienica w Rydze B. kamienica w Tallinie

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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A. Rosja dążyła do zdobycia kolonii.

B. Austro-Węgry dążyły do zdobycia wpływów na Bałkanach.

C. Wielka Brytania dążyła do terytorialnego ograniczenia Niemiec w Europie.

D. Francja dążyła do odwetu za porażkę w wojnie z Niemcami (Prusami).

Zadanie 30. (5 pkt)

Zanalizuj poniższy wykres i wykonaj polecenia.
A. Wymień okresy wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce dwudziestolecia międzywojennego.

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

B. Podaj przyczyny wzrostu gospodarczego w wymienionych okresach.

1. …………………………………………………………………………………………….………………………………

2. …………………………………………………………………………………………….………………………………

C. Wymień okres największego spadku produkcji.

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

D. Podaj przyczyny tego spadku.

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

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

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY

Zadanie 29. (4 pkt)
Rozstrzygnij, czy podane informacje na temat przyczyn wybuchu I wojny światowej są prawdziwe,
czy fałszywe. W tabeli w kolejnych rubrykach (A, B, C, D) dopisz obok podanej informacji: prawda, fałsz.
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Zadanie 31. (4 pkt)
Rozpoznaj dokumenty na podstawie cytowanych fragmentów i podaj ich nazwę.

A. „[…] 1. W przypadku terytorialno-politycznych przeobrażeń na terenach należących
do państw nadbałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa) północna granica Litwy
będzie zarazem granicą stref interesów Niemiec i ZSRR. Przy tej okazji obie Strony
uznają zainteresowanie Litwy rejonem Wilna.
2. W wypadku terytorialno-politycznych przeobrażeń na terenach należących do
Polski strefy interesów Niemiec i ZSRR zostaną rozgraniczone w przybliżeniu wzdłuż
rzek Narwi, Wisły i Sanu. […]”

B. „[…] 1. Rząd ZSRR uznaje, że traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 r., dotyczące
zmian terytorialnych w Polsce, utraciły swą moc. […]
2. Stosunki dyplomatyczne między obu rządami będą przywrócone po podpisaniu
niniejszego układu i nastąpi niezwłocznie wymiana ambasadorów. […]”

C. „[…] Po pierwsze, ich kraje [USA, Wielka Brytania i in.] nie dążą do żadnego rozrostu
ani pod względem terytorialnym, ani pod żadnym innym względem;
Po wtóre, nie pragną oni zrealizowania żadnych zmian terytorialnych, które by nie
zgadzały się ze swobodnie wyrażonymi życzeniami ludów zainteresowanych; […]”

D. „[…] Rodacy! Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
działają na podstawie Konstytucji z 17 marca 1921 r., jedynie obowiązującej kon-
stytucji legalnej, uchwalonej prawnie. […]”

Zadanie 32. (2 pkt)
Ustal kolejność wydarzeń związanych z II wojną światową, oznaczając chronologicznie pierwsze literą
A, ostatnie – B.

wojna sowiecko-fińska

konferencja w Wansee

niemiecki atak na Francję

otwarcie II frontu w Normandii

konferencja w Jałcie

klęska wojsk niemiecko-włoskich w Afryce

Zadanie 33. (2 pkt)
Rozpoznaj przedstawione na zdjęciach osoby, wpisz pod zdjęciami ich imiona i nazwiska.

A. ……………………………………………………....... B. …………………………………………………….......

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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Zadanie 34. (2 pkt)
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.

Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton z 5 marca 1946 r.
„Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu.

Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy: Warszawa, Praga,
Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt i Sofia – wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca wokół nich ludność leżą,
że tak się wyrażę, w sferze radzieckiej i wszystkie, w takiej czy innej formie, podlegają nie tylko wpływom
radzieckim, ale kontroli z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu […]”.

Historia 1789–1990. Wybór tekstów źródłowych dla szkół średnich, oprac. J. Eisler, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1995

A. Wyjaśnij pojęcie „żelazna kurtyna”.

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

B. Przemówienie to zapoczątkowało nowy etap w stosunkach między niedawnymi sojusznikami: ZSRR
z jednej strony a USA i Wielką Brytanią z drugiej. Podaj nazwę, nadawaną od tego wystąpienia stosun-
kom między Wschodem a Zachodem.

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

Zadanie 35. (2 pkt)

Wyjaśnij symbolikę plakatu „Olbrzym i zapluty karzeł reakcji” z 1945 r., określając, kogo przedstawia
olbrzym, a kogo karzeł.

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

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

Zadanie 36. (4 pkt)
Dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie nazwiska przywódców radzieckich.

A. Wygłoszenie tajnego referatu na XX Zjeździe KPZR.

B. Interwencja w Czechosłowacji.

C. Wprowadzenie „pieriestrojki” i „głastnosti”.

D. Podpisanie układu o rozwiązaniu ZSRR.

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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Zadanie 37. (5 pkt)
Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie na podstawie tekstu i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku z 17 sierpnia 1980 r. (fragment)

„1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikająca z ratyfiko-
wanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej wolności związkowych. […]”

M. Giełżyński, L. Stefański, Gdańsk-Sierpień 80, Warszawa 1981

A. Podaj, w jakich okolicznościach przyjęto 21 postulatów (m.in. wymieniony).

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

B. Podaj pełną nazwę związku zawodowego, który powołano po przyjęciu powyższego postulatu.

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

C. Podaj imię i nazwisko pierwszego przewodniczącego tego związku.

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

D. Podaj nazwę najwyższej nagrody, którą został on uhonorowany w 1983 r.

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

E. Napisz, jakie wydarzenie zakończyło pierwszy etap działalności tego związku.

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

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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BRUDNOPIS

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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BRUDNOPIS
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OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY

Zasady oceniania:
– za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 100 punktów,
– model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorem sformułowania (poza

odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych); uznaje się każdą inną pełną i poprawną
merytorycznie odpowiedź, przyznając za nią maksymalną liczbę punktów,

– za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty,
– za zadania otwarte, oceniane w skali 0–1, punkt przyznaje się wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną,
– za zadania, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych

elementów odpowiedzi przedstawił zdający,
– jeżeli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niż wynika z polecenia w zadaniu, ocenie

podlega tylko tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest wymaganych w poleceniu,
– jeżeli podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe) świadczą o zupełnym braku zrozumienia

omawianego zagadnienia i zaprzeczają logice udzielonej odpowiedzi, odpowiedź taką należy ocenić na
zero punktów.

Zadanie Model odpowiedzi

Schemat punktowania

Punkty
za poszczególne
części zadania

Liczba
pkt za

zadanie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A. rewolucja neolityczna
B. osiadły tryb życia, rolnictwo i hodowla

A. fałsz
B. fałsz
C. prawda

A. gerontowie
B. członkowie geruzji, rady starszych

A. Drakon
B. Solon
C. Klejstenes

D. Wielka wędrówka ludów.

Przykładowe odpowiedzi:
– termy i łaźnie – zażywanie kąpieli, spotkania towarzyskie
– Koloseum – oglądanie walk gladiatorów
– teatry – oglądanie przedstawień, widowisk
– ogrody – spacery

A. prawda
B. prawda
C. fałsz

A. Chlodwig
B. Karol Wielki
C. Otton I

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

3 pkt

3 pkt

2 pkt

3 pkt

1 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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Zadanie Model odpowiedzi

Schemat punktowania

Punkty
za poszczególne
części zadania

Liczba
pkt za

zadanie

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

A. Anglią, Normandią, Andegawenią, Akwitanią
B. osiąganie korzyści politycznych, nabytków terytorialnych drogą

związków małżeńskich
C. Jan bez Ziemi

A. Bolesław Śmiały (Szczodry)
B. spór o inwestyturę

Ruś Halicka

A. Kolegiata w Tumie pod Łęczycą – styl romański
B. Kościół Mariacki w Krakowie – styl gotycki

A. ziemie ruskie (księstw ruskich, Rusi)
B. upadek potęgi tatarskiej
C. Krewo

A. stan szlachecki (szlachta),
B. Aleksander
C. zgoda izby poselskiej (szlachty) i senatu

Rok: 1517
Terytorium: państwo zakonne
Wydarzenie: pokój w Augsburgu
Terytorium: Francja

A. 1. Konieczność (nieuchronność) synchronizacji (koordynacji)
działań podejmowanych w różnych obszarach funkcjonowa-
nia państwa.

2. Obowiązek dbania o poddanych.
B. absolutyzm oświecony

C.

Transport surowców materiałowych i energetycznych (zaopatrze-
nie w węgiel), maszyn, siły roboczej do ośrodków przemysłowych
i wyrobów przemysłowych do ośrodków zbytu; zaopatrzenie
ośrodków przemysłowych w żywność

A. fałsz
B. prawda
C. fałsz
D. prawda

A. Realizowali rządy oparte na terrorze, zbiorowej odpowiedzialności.
Nikt w państwie nie mógł czuć się bezpiecznie, gdyż każdy
mógł być uznany za wroga rewolucji.

B. przewrót termidoriański (zamach z 27 lipca 1794 r.)

A. 1 pkt
za wymienienie
każdego
z czterech
terytoriów
B., C. 1 pkt
za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

6 pkt

2 pkt

1 pkt

2 pkt

3 pkt

3 pkt

4 pkt

3 pkt

1 pkt

1 pkt

4 pkt

2 pkt

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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Zadanie Model odpowiedzi

Schemat punktowania

Punkty
za poszczególne
części zadania

Liczba
pkt za

zadanie

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

A. Aleksander I
B. Aleksander I

A. Giuseppe Mazzini
B. Klemens von Metternich
C. Franciszek Ksawery Lubecki-Drucki
D. George Byron

A. powstanie II Republiki we Francji
B. wojna krymska

A. większa wydajność pracy
B. monotonia pracy, ograniczanie liczby miejsc pracy

A. USA nie były potęgą kolonialną, miały mało terytoriów zależ-
nych, nieliczne wyspy na Pacyfiku i Karaibach

B. Względy ideologiczne – USA jako kraj postkolonialny odrzucały
ideę kolonializmu; izolacjonizm, późne odejście od doktryny
Monroego

A. w zaborze rosyjskim
B. antyżydowska polityka caratu (wysiedlenia Żydów z Rosji, chęć

wzbudzenia konfliktów narodowościowych na ziemiach polskich)

D. antyrosyjskość

secesja

A. fałsz
B. prawda
C. fałsz
D. prawda

A. 1. 1926–1929
2. 1932–1938

B. 1. napływ obcego kapitału i stabilizacja polityczna po zamachu
majowym

2. inwestycje państwowe, m.in. budowa COP-u
C. 1929–1932
D. światowy (wielki) kryzys ekonomiczny (gospodarczy)

A. tajny protokół paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 sierpnia 1939 r.
B. Układ Sikorski–Majski z 30 lipca 1941 r.
C. Karta Atlantycka z 14 sierpnia 1941 r.
D. Manifest PKWN z 22 lipca 1944 r.

A. wojna sowiecko-fińska
B. konferencja w Jałcie

A. Stefan Rowecki („Grot”)
B. Tadeusz Komorowski („Bór”)

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

2 pkt

4 pkt

2 pkt

3 pkt

2 pkt

2 pkt

1 pkt

1 pkt

4 pkt

5 pkt

4 pkt

2 pkt

2 pkt

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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Zadanie Model odpowiedzi

Schemat punktowania

Punkty
za poszczególne
części zadania

Liczba
pkt za

zadanie

A. granica między Europą Zachodnią, światem zachodnim a Eu-
ropą Środkową i Wschodnią, pozostającą w zależności i pod
wpływami ZSRR

B. zimna wojna

Olbrzym symbolizuje ludowe Wojsko Polskie, a karzeł Armię
Krajową.

A. Nikita Chruszczow
B. Leonid Breżniew
C. Michaił Gorbaczow
D. Borys Jelcyn

A. zakończenie strajku i podpisanie tzw. porozumień sierpniowych
B. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
C. Lech Wałęsa
D. pokojowa Nagroda Nobla
E. stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r.

34.

35.

36.

37.

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za wyja-
śnienie każde-
go z symboli

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

2 pkt

2 pkt

4 pkt

5 pkt

POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWYPOZIOM PODSTAWOWY
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Miejsce na naklejkę
z kodem szkoły

EGZAMIN MATURALNY
Z HISTORII

POZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy 180 minutCzas pracy 180 minutCzas pracy 180 minutCzas pracy 180 minutCzas pracy 180 minut

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie  50 punktów

20082008200820082008

Wypełnia zdający
przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1–24).

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego
egzamin.

2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym
przy każdym zadaniu.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/
atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

6. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie
wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. Zama-
luj  pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne zazna-

czenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.

Życzymy powodzenia!

dysleksja
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CZĘŚĆ I

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań egzaminacyj-
nych z historii (20 punktów)

Zadanie 1. (1 pkt)
Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia, zaczynając od najwcześniejszego. We wskazanym
miejscu wpisz w odpowiedniej kolejności liczby. Najwcześniejsze wydarzenie oznacz 1, zaś kolejne 2,
3, 4, 5, 6.

bitwa pod Akcjum

śmierć Aleksandra Macedońskiego

wojna peloponeska

bitwa pod Cheroneą

bitwa pod Farsalos

śmierć Filipa II Macedońskiego

Zadanie 2. (2 pkt)
Rzymska formuła SPQR – Senatus Populusque Romanus – oznaczała sprawowanie władzy przez senat
i lud rzymski. Napisz, kto wchodził w skład senatu i ludu rzymskiego oraz jakie kompetencje przynależne
były senatowi, a jakie ludowi.

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

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

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

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

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

Zadanie 3. (2 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst źródłowy dotyczący św. Jadwigi Śląskiej, a następnie na podstawie tekstu
i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

„Gruby chleb i trochę gorącej zupy stanowiło zwykłe jej pożywienie […]. Na ciele nosiła twardą włosienicę,
a biodra pasem z końskich włosów utkanym tak mocno ściskała, że się od niego rany w tym miejscu robiły.
Zimą i latem chodziła boso, w jednej tylko sukni, bez żadnego futrzanego okrycia, a ponieważ nigdy się nie
zdarzyło, aby pomimo mrozu i śniegu […] do kościoła nie poszła, zdawała się być cała zziębnięta, a z ran na
rękach i nogach krople krwi się sączyły. Zewnętrznie to jednak zimno było łatwiejszym do zniesienia, bo ją
wewnątrz ogrzewał ogień niebieski […]”.

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 9, oprac. L. Matusik, Warszawa 1960, s. 17

A. Podaj termin, jakim określa się przejaw religijności praktykowany przez św. Jadwigę.

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

B. Podaj dowolny szczegół biografii św. Jadwigi.

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

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
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Zadanie 4. (1 pkt)

Na podstawie mapy wymień państwa, w których wyznania reformowane narzucili poddanym władcy.

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

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

Zadanie 5. (2 pkt)
Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.

O Janie Zamoyskim
„W swych rozległych dobrach pragnął kanclerz stworzyć centralny ośrodek kultury i gospodarki w możli-

wie najlepszych warunkach ekonomicznych i obronnych. Miało to być miasto piękne, bogate i warowne.
Po wszechstronnych rozważaniach wybrano dlań równinę nad prawobrzeżnym dopływem Wieprza, rzeką
Łabuńką, na gruntach wsi Skokówki, na północ od starego Zamościa. Zajmowało niezbyt duży obszar,
około 24 ha, i było obliczone na około 3000 mieszkańców. Jego obronność podnosiły rozciągnięte wokół
bagna i trzęsawiska, a zwłaszcza rozlewiska rzek. […]”

D. Wójcik-Góralska, W służbie czterech monarchów, Warszawa 1978, s. 179–189

A. Podaj imię i nazwisko kanclerza, który założył wspomniane miasto.

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

B. Napisz, w jaki sposób kanclerz wszedł w posiadanie znacznego majątku, pozwalającego na założe-
nie miasta.

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

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
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Zadanie 6. (1 pkt)
A.    B.       C.

………………………………………  ………………………………………  ………………………………………

Spośród podanych rozpoznaj i podpisz strój polski.

Zadanie 7. (2 pkt)

W
ła

d
ys

ła
w

 II
 J

ag
ie

łło
 (�

14
34

),
 w

lk
. k

s.
 li

te
w

sk
i (

13
77

–1
43

4)
,

kr
. P

o
ls

ki
 (1

38
6–

14
34

) Władysław III Warneńczyk (�1444), kr. Polski (1434–1444), kr. Węgier (1440–1444)

Kazimierz IV Jagiellończyk (�1492), wlk. ks. litewski (1440–1492),
kr. Polski (1447–1492)
∞ Elżbieta Rakuszanka (�1505), c. ces. Albrechta II Habsburga

Władysław II Jagiellończyk (�1516), kr. Czech (1471–1516),
kr. Węgier (1490–1516)
∞ Anna (�1506), c. Gastona II de Foix-Grailly, hr. de Candale

Ludwik II Jagiellończyk (�1526), kr. Czech i Węgier (1516–1526)

Jan I Olbracht (�1501), kr. Polski (1492–1501)

Zofia (�1512)
∞ Fryderyk Hohenzollern (�1536), s. elektora brandenburskiego

Albrecht Hohenzollern (�1568), wlk. mistrz krzyżacki, ks. pruski

Aleksander (�1506), wlk. ks. litewski (1492–1506), kr. Polski (1501–1506)

Zygmunt I Stary (�1548), wlk. ks. litewski (1506–1548), kr. Polski (1506–1548)
∞ Bona Sforza (�1557), c. Giangaleazza Sforzy, ks. Mediolanu

Zygmunt II August (�1572), wlk. ks. litewski (1522–1572), kr. Polski (1548–1572)

Anna Jagiellonka (�1596)
∞ Stefan Batory (�1586), ks. siedmiogrodzki (1571–1576), kr. Polski (1576–1586)

Katarzyna Jagiellonka (�1583)
∞ Jan III Waza (�1592), ks. Finlandii (1560–1592), kr. Szwecji (1569–1592)

Zygmunt III Waza (�1632), kr. Polski (1587–1632),
kr. Szwecji (1594–1598)

Opracowanie własne na podstawie: Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Monarchia Jagiellonów, Warszawa-Wrocław 2003

Drzewo genealogiczne Jagiellonów (fragment)
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Na podstawie tablicy genealogicznej Jagiellonów wykonaj polecenia.

A. Podaj, jaki był stopień pokrewieństwa Jagiellonów z władcami Prus.

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

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

B. Podaj, jaki był stopień pokrewieństwa Jagiellonów z władcami Szwecji.

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

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

Zadanie 8. (1 pkt)
Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w kolejnych rubrykach
(A, B, C) dopisz obok podanej informacji: prawda, fałsz.

A. Konstytucja z 1791 roku ustanawiała we Francji monarchię konstytucyjną.

B. Konstytucja z 1793 roku ograniczała we Francji uprawnienia króla.

C. Konstytucja z 1795 roku przywracała we Francji cenzus majątkowy.

Zadanie 9. (1 pkt)
Podaj imiona i nazwiska osób, których dotyczą kolejne zdania.

Założyciel międzynarodowej organizacji wolnościowej, do której należała
Młoda Polska.

Premier Królestwa Sardynii, inicjator zjednoczenia Włoch.

Car rosyjski, który ogłosił uwłaszczenie chłopów w Rosji.

Premier rządu pruskiego, który sprowokował wojnę z Francją.

Zadanie 10. (1 pkt)
Spośród wymienionych haseł programowych zaznacz to, które nie było hasłem Polskiej Partii Socjalistycznej.

A. niepodległość Polski.
B. polepszenie sytuacji ekonomicznej robotników.
C. Polak-katolik.
D. uzyskanie swobód politycznych przez robotników.

Zadanie 11. (1 pkt)
Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia, zaczynając od najwcześniejszego. We wskazanym
miejscu wpisz w odpowiedniej kolejności liczby. Najwcześniejsze wydarzenie oznacz 1, kolejne zaś
– 2, 3, 4, 5, 6.

zawiązanie Trójprzymierza

zamach w Sarajewie

internowanie Józefa Piłsudskiego

traktat brzeski

Akt 5 listopada

rewolucja październikowa w Rosji
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Zadanie 12. (1 pkt)

Wyjaśnij związek między rosnącą popularnością partii głoszących hasła radykalne w Niemczech a liczbą
bezrobotnych.

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

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

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

Zadanie 13. (2 pkt)
Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.

Obóz w Treblince
„[…] Prokurator Smirnow: Proszę świadka, proszę nam powiedzieć, ile osób zabijano przeciętnie w obo-

zie w ciągu dnia?
Rajzmann: Sądzę, że przeciętnie zabijano w Treblince od dziesięciu do dwunastu tysięcy ludzi dziennie…”.

                                                N. Davies, Boże igrzysko, tłum. E. Tabakowska, Kraków 1992
A. Podaj, jakiego typu obóz utworzono w Treblince.

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

B. Określ, wykorzystując wiedzę pozaźródłową, grupę narodowościową dominującą wśród ofiar obozów.

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

Zadanie 14. (2 pkt)
A. Podaj, kto był autorem zamieszczonego w 1989 roku w „Gazecie Wyborczej” artykułu pod tytułem

„Wasz prezydent, nasz premier”.

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

B. Napisz, kto w wyniku wcielenia tej idei w życie został premierem, a kto prezydentem.

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
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CZĘŚĆ II

Zadania związane z analizą źródeł wiedzy historycznej (10 pkt)

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi (A–L). Następnie wykonaj polecenia zamieszczone w arku-
szu odpowiedzi (zadania 15.–23.).

Ziemie Inflant od średniowiecza do czasów współczesnych

Źródło A
Mapa. Rozwój państwa krzyżackiego

Źródło B
Ruiny zamku Kawalerów Mieczowych w Siguldzie
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Źródło C
Ruiny zamku Kawalerów Mieczowych w Cesis (Wenden, Kieś)

Źródło D
Wieża katedry w Rydze
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Źródło E
Mapa. Polska i Litwa od połowy XV do połowy XVI w.

Źródło F
Pałac w Mitawie (dzisiejsza Jelgawa)
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Źródło G
Sarkofagi książąt kurlandzkich w pałacu w Mitawie.

Źródło H
Książęta Kurlandii
Gotard Kettler (wielki mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych 1559; książę Kurlandii 1561–1587)
Wilhelm Kettler (1587–1616)
Fryderyk Kettler (1587–1642)
Jakub Kettler (1638/1642–1682)
Fryderyk Kazimierz Kettler (1682–1698)
Fryderyk Wilhelm Kettler (1698–1711)
Ferdynand Kettler (1711/1731–1737)
Ernest Jan Biron (1737–1741)
Karol Chrystian Józef Wettin (książę saski i kurlandzki; 1759–1763)
Ernest Jan Biron (1763–1769) – ponownie
Piotr Biron (1769–1795)

Źródło I
Tajny protokół dodatkowy do paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 sierpnia 1939 r.
„[…] 1. W przypadku terytorialno-politycznych przeobrażeń na terenach należących do państw nadbał-

tyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa), północna granica Litwy będzie zarazem granicą stref interesów
Niemiec i ZSRR. Przy tej okazji obie Strony uznają zainteresowanie Litwy rejonem Wilna”.

Historia powszechna 1919–1991. Wybór tekstów źródłowych, oprac. L. Mularska-Andziak, Pułtusk 1997

Źródło J
Tablica na murach miejskich Tallinna, upamiętniająca ucieczkę internowanego w Estonii ORP „Orzeł”.
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Źródło K
Plakat przedstawiający trasę „żywego łańcucha” utworzonego przez mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii
w dniu 23 sierpnia 1989 roku.

Źródło L
Wejście do polskiej ambasady w Tallinie.
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ARKUSZ ODPOWIEDZI

Na podstawie źródła A

Zadanie 15. (1 pkt)
Podaj rok powstania Zakonu Kawalerów Mieczowych.

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

Na podstawie źródeł B, C oraz wiedzy pozaźródłowej.

Zadanie 16. (1 pkt)
Napisz, w jakim celu Kawalerowie Mieczowi wznieśli w swym kraju liczne zamki.

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

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

Na podstawie źródła D

Zadanie 17. (1 pkt)
Określ, jakie funkcje miała spełniać w Rydze katedra, której budowę rozpoczęto w 1211 r.

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

Na podstawie źródeł E, F, G, H

Zadanie 18. (1 pkt)
Określ, co stało się z państwem Kawalerów Mieczowych w XVI wieku.

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

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

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

Na podstawie źródła H

Zadanie 19. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego panowanie książąt Kurlandii zostało przerwane w 1795 r.

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

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

Na podstawie źródła I

Zadanie 20. (1 pkt)
Podaj, jakie konsekwencje polityczne dla dawnych Inflant wynikały z paktu Ribbentrop–Mołotow.

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

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
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Na podstawie źródła J

Zadanie 21. (1 pkt)
Wymień konsekwencje dla Estonii ucieczki ORP „Orzeł” z Tallina we wrześniu 1939 r.

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

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

Na podstawie źródła K

Zadanie 22. (2 pkt)
A. Napisz, jakie wydarzenie chcieli przypomnieć mieszkańcy trzech republik nadbałtyckich.

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

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

B. Wyjaśnij, jakie dążenie chcieli zamanifestować mieszkańcy Litwy, Łotwy i Estonii.

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

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

Na podstawie źródła L

Zadanie 23. (1 pkt)
Napisz, do jakiej organizacji europejskiej należą Polska i Estonia.

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………
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CZĘŚĆ III

Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (20 punktów)

Zadanie 24. (20 pkt)
Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania i napisz dłuższą pracę.

Temat I
Przedstaw problem Inflant w polityce mocarstw w XVI–XVIII wieku.

Temat II
Przedstaw propaństwowe aspiracje Łotyszów oraz Estończyków i ich realizacje w XX wieku.
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EGZAMIN MATURALNY  Z HISTORII
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OCENIANIE ARKUSZA POZIOM ROZSZERZONY

Zasady oceniania:
– za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 50 punktów (za

test 20 punktów, za rozwiązanie zadań związanych z analizą źródeł 10 punktów i za zadanie rozszerzonej
odpowiedzi 20 punktów),

– model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorem sformułowania (poza
odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych); uznaje się każdą inną pełną i poprawną
merytorycznie odpowiedź, przyznając za nią maksymalną liczbę punktów,

– za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty,
– za zadania otwarte, oceniane w skali 0–1, punkt przyznaje się wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną,
– za zadania, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych

elementów odpowiedzi przedstawił zdający,
– jeżeli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech itp.) niż wynika z polecenia w zadaniu, ocenie

podlega tylko tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), ile jest wymaganych w poleceniu,
– jeżeli podane w odpowiedzi informacje (również dodatkowe) świadczą o zupełnym braku zrozumienia

omawianego zagadnienia i zaprzeczają logice udzielonej odpowiedzi, odpowiedź taką należy ocenić na
zero punktów.

Zadanie Model odpowiedzi

Schemat punktowania

Punkty
za poszczególne
części zadania

Liczba
pkt za

zadanie

1.

2.

3.

4.

5.

1. wojna peloponeska
2. bitwa pod Cheroneą
3. śmierć Filipa II Macedońskiego
4. śmierć Aleksandra Macedońskiego
5. bitwa pod Farsalos
6. bitwa pod Akcjum

senat – rada składająca się z byłych urzędników, przedstawicieli
nobilów, najzamożniejszych; opiniował ustawy, wyznaczał kierunki
polityki państwa

lud – wszyscy obywatele bez względu na zamożność, w komicjach
lud wybierał urzędników i przyjmował lub odrzucał ustawy

A. asceza
B. np. żona Henryka Brodatego, matka Henryka Pobożnego,

księżna Śląska i patronka Śląska, żyła na przełomie XII/XIII wieku,
po śmierci męża przebywała w klasztorze cysterek w Trzebnicy

Anglia, Dania, Szwecja, Prusy Książęce, Kurlandia

A. Jan Zamoyski
B. dzięki królewszczyznom, nadawanym za pełnienie najwyższych

urzędów w państwie

1 pkt za pełną
odpowiedź

1 pkt za pełną
odpowiedź
na temat senatu

1 pkt za pełną
odpowiedź
na temat ludu

1 pkt za wymie-
nienie dowol-
nego szczegółu
biografii

1 pkt za wy-
mienienie
wszystkich
państw

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt

2 pkt

2 pkt

1 pkt

2 pkt

CZĘŚĆ I
Zadania 1.–14. – test sprawdzający wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań egza-
minacyjnych z historii – 20 punktów
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Zadanie Model odpowiedzi

Schemat punktowania

Punkty
za poszczególne
części zadania

Liczba
pkt za

zadanie

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

C. polski

A. córka Kazimierza Jagiellończyka Zofia była matką pierwszego
księcia Prus Albrechta Hohenzollerna

B. córka Zygmunta Starego Katarzyna była żoną Jana III Wazy

A. prawda
B. fałsz
C. prawda

Giuseppe Mazzini
Camillo Cavour
Aleksander II Romanow
Otto von Bismarck

C. Polak-katolik

1. zawiązanie Trójprzymierza
2. zamach w Sarajewie
3. Akt 5 listopada
4. internowanie Józefa Piłsudskiego
5. rewolucja październikowa w Rosji
6. traktat brzeski

Wzrost liczby bezrobotnych powodował wzrost liczby głosujących
na partie ekstremistyczne.

A. obóz zagłady
B. Żydzi

A. Adam Michnik
B. Premierem został Tadeusz Mazowiecki, a prezydentem

gen. Wojciech Jaruzelski.

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

1 pkt

2 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

2 pkt

2 pkt

CZĘŚĆ II
Zadania 15.–23. – zadania związane z analizą źródeł wiedzy historycznej – 10 punktów

Zadanie Model odpowiedzi

Schemat punktowania

Punkty
za poszczególne
części zadania

Liczba
pkt za

zadanie

15.

16.

17.

1202 r.

wzmocnienia (ugruntowania, zabezpieczenia) swojej władzy
nad podbitymi ziemiami (plemionami) Bałtów

Miała być manifestacją chrześcijaństwa i siedzibą władz kościel-
nych (biskupa).

1 pkt

1 pkt

1 pkt
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Zadanie Model odpowiedzi

Schemat punktowania

Punkty
za poszczególne
części zadania

Liczba
pkt za

zadanie

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W 1561 r. państwo Kawalerów Mieczowych zostało sekularyzowa-
ne. Część jego terytorium włączono do Polski i Litwy, a Kurlandia
stała się dziedzicznym księstwem Kettlerów. Stolicą księstwa
została Mitawa. Księstwo było lennem Polski.

Wraz z trzecim rozbiorem Polski Kurlandia (lenno Polski) przeszła
pod władzę rosyjską.

Utrata przez Łotwę i Estonię niepodległości.

Ucieczka ORP „Orzeł” stała się pretekstem dla ZSRR do założenia
baz wojskowych w Estonii, a następnie inkorporacji republiki
w skład Związku Radzieckiego.

A. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop–Mołotow, w wyniku
którego państwa nadbałtyckie utraciły niepodległość

B. dążenia niepodległościowe

Unia Europejska

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

2 pkt

1 pkt

1 pkt za każdą
poprawną
odpowiedź

CZĘŚĆ III
Zadanie 24. – zadanie rozszerzonej odpowiedzi (20 punktów)

Temat I

I poziom
Uczeń poprawnie umieścił temat w czasie i przestrzeni; podał jedynie kilka informacji o kon-
fliktach polityczno-militarnych, które dotyczyły Inflant, i o ich uczestnikach.

II poziom
Uczeń uwzględnił podstawową faktografię dotyczącą konfliktów o Inflanty w XVI, XVII
i XVIII wieku; poszerzył ramy czasowe i przestrzenne omawianego tematu, w porządku
chronologicznym przedstawił podstawowe informacje; podał niektóre przyczyny i skutki;
dostrzegł podstawowe etapy, umieścił je poprawnie w czasie i podjął próbę ich omówienia.

III poziom
Zdający dokonał trafnej selekcji faktów, przedstawił problem w ujęciu dynamicznym, wyraźnie
wyodrębnił etapy konfliktów; dostrzegł złożoność wydarzeń, podjął próbę powiązania
aspektów polityczno-militarnych z gospodarczymi i kulturowymi, odnotowując kontekst
międzynarodowy; podjął próbę oceny omawianego procesu.

IV poziom
Zdający w pełni scharakteryzował omawiane wydarzenia, ukazując ich różne aspekty;
dostrzegł specyfikę poszczególnych faz konfliktów o Inflanty na tle złożoności sytuacji między-
narodowej i wewnętrznej państw uczestniczących w konfliktach; sformułował wnioski;
dokonał własnej oceny wydarzeń i ich następstw oraz uwzględnił oceny historiografii.

Kryterium szczegółowe dla poszczególnych poziomów Punkty

1–5

6–10

11–15

16–20

Przy przyznawaniu punktów na określonym poziomie w ćwiczeniu rozszerzonej odpowiedzi oceniający
będzie uwzględniał również: poprawność językową oraz estetykę pracy.
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Temat II

I poziom
Zdający poprawnie umieścił temat w czasie i przestrzeni; podał jedynie kilka informacji
o powstaniu państw łotewskiego i estońskiego w XX wieku.

II poziom
Zdający uwzględnił podstawową faktografię, dotyczącą tworzenia państw łotewskiego
i estońskiego w XX wieku, umieścił fakty poprawnie w czasie i podjął próbę ich omówienia.

III poziom
Zdający dokonał trafnej selekcji faktów, przedstawił problem w ujęciu dynamicznym, wyraźnie
wyodrębnił etapy tworzenia i funkcjonowania państw łotewskiego i estońskiego; dostrzegł
złożoność wydarzeń, podjął próbę powiązania aspektów politycznych z militarnymi,
gospodarczymi i kulturowymi, odnotowując kontekst międzynarodowy; podjął próbę oceny
omawianego procesu.

IV poziom
Zdający w pełni scharakteryzował omawiane wydarzenia, ukazując ich różne aspekty;
dostrzegł specyfikę poszczególnych faz tworzenia i  funkcjonowania państw łotewskiego
i estońskiego na tle złożoności sytuacji międzynarodowej; sformułował wnioski; dokonał
własnej oceny wydarzeń i ich następstw oraz uwzględnił oceny historiografii.

Kryterium szczegółowe dla poszczególnych poziomów Punkty

1–5

6–10

11–15

16–20

Przy przyznawaniu punktów na określonym poziomie w ćwiczeniu rozszerzonej odpowiedzi oceniający
będzie uwzględniał również: poprawność językową oraz estetykę pracy.


