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Test z historii i geografii
Maturzyści! Dziś drukujemy próbne testy maturalne na poziomie podstawowym – z historii i geografii. 
Od poniedziałku 28 kwietnia ruszamy z poziomem rozszerzonym. Na początek języki obce i matematyka

Historia
poziom podstawowy
Czas pracy 120 minut

Zadanie 1. (4 pkt)
PPrrzzyyppoorrzząąddkkuujj  ddzziieełłoomm  aarrcchhiitteekkttuurryy  kkrręę--

ggii  ccyywwiilliizzaaccyyjjnnee,,  ww kkttóórryycchh  ttee  bbuuddoowwllee  ppoo--
wwssttaałłyy..  WWppiisszz  ww mmiieejjssccee  wwyykkrrooppkkoowwaannee  wwłłaa--
śścciiwwąą  lliicczzbbęę..

AA..  ………….......................................................

BB..  ………….......................................................

CC..  ………….......................................................

DD..  ………….......................................................
11..  CCyywwiilliizzaaccjjaa  rrzzyymmsskkaa
22..  CCyywwiilliizzaaccjjaa  hheelllleeńńsskkaa
33..  CCyywwiilliizzaaccjjaa  eeggiippsskkaa
44..  CCyywwiilliizzaaccjjaa  ppeerrsskkaa
55..  CCyywwiilliizzaaccjjaa  mmeezzooppoottaammsskkaa

Zadanie 2. (3 pkt)
NNaazzwwiijj  aakkttyy  pprraawwnnee,,  kkttóórryycchh  ffrraaggmmeennttyy  lluubb

ooppiissyy  zznnaajjdduujjąą  ssiięę  ww ttaabbeellii..

Zadanie 3. (1 pkt)
PPooddkkrreeśśll  wwłłaaśścciiwwąą  ddaattęę  bbiittwwyy  pprrzzeeddssttaawwiioo--

nneejj  nnaa  ppoonniiżżsszzyymm  ppllaanniiee..
AA..  221166 rr..  pp..nn..ee..
BB..  333388 rr..  pp..nn..ee..
CC..  448800 rr..  pp..nn..ee..
DD..  449900 rr..  pp..nn..ee..

Zadanie 4. (3 pkt)
ZZiiddeennttyyffiikkuujj  ppoossttaacciiee  hhiissttoorryycczznnee,,  kkttóórryycchh

ddzziiaałłaanniiaa  zzoossttaałłyy  pprrzzeeddssttaawwiioonnee  ww ccyyttoowwaannyycchh
bbiiooggrraammaacchh..  WWppiisszz  ttee  ppoossttaacciiee  ww kkoolleejjnnyycchh  rruu--
bbrryykkaacchh  ttaabbeellii  ((AA,,  BB,,  CC))..

BBiiooggrraamm    PPoossttaaćć   
AA..   Kartagiński wódz i polityk; przeciwnik 

Rzymu w II wojnie punickiej i pogromca 
Rzymian pod Kannami; po przegranej 
wojnie uciekł do Bitynii, gdzie zagrożony 
wydaniem Rzymianom popełnił 
samobójstwo. 

 

BB..   Ateński mówca i polityk; przywódc a 
stronnictwa antymacedońskiego  
w Atenach, mobilizował Ateńczyków  
do obrony wolności przed 
Macedończykami poprzez mowy - tzw.  
filipiki. 

 

FFrraaggmmeenntt  tteekkssttuu  //  ooppiiss   
NNaazzwwaa  aakkttuu  

pprraawwnneeggoo   
AA..   „Gdy tak ja, Konstantyn August, jak i ja, 

Licyniusz August, zeszliśmy się 
szczęśliwie w Mediolanie i omawiali 
wszystko, co należy do pożytku  
oraz bezpieczeństwa publicznego (…) 
uradziliśmy dać chrześcijanom  
i wszystkim innym wolność wyznania 
religii, jaką kto chce…” 
 

 

BB..  „Jeśli syn uderzył ojca, utną mu jego 
rękę. 
Jeśli pełnoprawny obywatel wybił oko 
człowiekowi klasy 
pełnoprawnych obywateli, wydłubią 
mu oko. 
Jeśli wybił ząb poddanego, zapłaci 
jedną trzecią miny srebra.” 

 

CC..   „Cezar (…) pogodził na nowo 
Pompejusza z Markiem Krassusem, 
dawnym jego przeciwnikiem z czasów 
konsulatu, który wspólnie sprawowali 
w najwyższej niezgodzie. Wreszcie z 
obydwoma zawarł porozumienie, w 
myśl którego nic nie miało się dziać 
odtąd w państwie, co mogłoby się nie 
podobać jednemu z trzech.” 
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Zadanie 5. (4 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  tteekksstt  ii ooddwwoołłuujjąącc  ssiięę  ddoo  wwiieeddzzyy

ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj,,  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..

„Kiedy (…) po rozbrojeniu Lepidusa i śmier-
ci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie zo-
stał inny przywódca prócz Cezara Oktawia-
na, złożył on tytuł triumwira, chcąc tylko za
konsula być uważany (…). Lecz skoro żołnie-
rzy przynęcił darami, lud rozdawnictwem zbo-
ża, a wszystkich słodyczą pokoju, powoli za-
czął (…) zagarniać w swe ręce przywileje se-
natu (…). Nikt mu nie stawiał oporu, gdyż naj-
butniejsi padli w bojach albo wskutek pro-
skrypcji, a z pozostałej szlachty im bardziej
kto był gotowy do służalstwa, tym więcej wy-
różniano go bogactwami i zaszczytami (…).
Także prowincje nie były temu stanowi rze-
czy przeciwne: wszak podejrzliwie patrzyły
one na rządy senatu (…) z powodu (…) chciwo-
ści urzędników(…). Wewnątrz panował spo-
kój, nazwy urzędów zostały te same; młodsi
urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum,
a także większość starców podczas wojen do-
mowych: jakżeż niewielu z tych pozostało, co
rzeczpospolitą widzieli!”

AA..  PPooddaajj  ddaattęę  rroocczznnąą  bbiittwwyy  ppooddkkrreeśślloonneejj
ww tteekkśścciiee  ……………

BB..  NNaa  ppooddssttaawwiiee  źźrróóddłłaa  wwyymmiieeńń  pprrzzyynnaajj--
mmnniieejj  ttrrzzyy  cczzyynnnniikkii,,  kkttóórree  uummoożżlliiwwiiłłyy  OOkkttaa--
wwiiaannoowwii  AAuugguussttoowwii  pprrzzeejjęęcciiee  wwłłaaddzzyy  ww iimm--
ppeerriiuumm  rrzzyymmsskkiimm..
.................................................................................
................................................................................. 

Zadanie 6. (1 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  uuwwaażżnniiee  tteekksstt  ii ppooddaajj  ggłłóówwnnąą

pprrzzyycczzyynnęę  uuppaaddkkuu  iimmppeerriiuumm  rrzzyymmsskkiieeggoo..

„Sukcesem Rzymian było to, że ludność
prowincjonalna, a więc niegdyś przez nich
podbita, uznała państwo rzymskie za swoje,
zidentyfikowała się z nim. Niezwykle skutecz-
na polityka w zakresie obywatelstwa (…) ni-
welowała stopniowo różnice, a jednocześnie
tworzyła świadomość możliwego awansu spo-
łecznego. (…) 

Dlaczego Rzym upadł? (…) Wydaje się, że
najtrafniej problem ujął Géza Alföldy, dopa-
trując się generalnej przyczyny w powstaniu
wyraźnej przepaści między instytucją pań-
stwa rzymskiego i symbolizującą go armią
a szerokimi rzeszami ludności Imperium Ro-
manum. Coraz powszechniej bowiem pań-
stwo zaczynało kojarzyć się z restrykcjami,
obowiązkami, anarchią, samowolą soldateski,
a przede wszystkim nie było w stanie zapew-
nić bezpieczeństwa własnym obywatelom.
Doprowadziło to do tego, że ludność (…) ak-
ceptowała państwa barbarzyńskie, powstałe
na terytorium Cesarstwa Rzymskiego, jako
(…) dające jej poczucie bezpieczeństwa i pew-
ności.”

ŹRÓDŁO: L. MROZEWICZ, HISTORIA POWSZECHNA.
STAROŻYTNOŚĆ, POZNAŃ 1999, S. 270-271

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

Zadanie 7. (4 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  tteekkssttóóww  źźrróóddłłoowwyycchh  ii wwiiee--

ddzzyy  ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj,,  ookkrreeśśll  pprroocceedduurryy  wwyybboo--
rruu  ppaappiieeżżyy  ww llaattaacchh  881177,,  996633  ii 11005599  ii ooddppoowwiieeddzz
nnaa  ppyyttaanniiee..

Akt Ludwika Pobożnego z 817 roku:
„A kiedy za boskim powołaniem arcykap-

łan najświętszej siedziby opuści ten padół ziem-
ski, niechaj żaden człowiek z naszego króle-
stwa, czy to Frank, czy Longobard (…) znajdu-
jący się pod naszą władzą, nie posiada wolno-
ści występowania przeciw Rzymianom (…) al-
bo dokonywania elekcji (…). Lecz niech będzie
wolno Rzymianom (…) bez jakichkolwiek wąt-
pliwości i sprzeciwu wedle zwyczaju kano-
nicznego wyświęcić tego, którego za boskim
natchnieniem i pośrednictwem św. Piotra
wszyscy Rzymianie jednomyślnie i zgodnie
wybiorą do stanu arcykapłana.”

Biskup Liudprand o przybyciu Ottona I do
Rzymu w 963 roku:

„Otto I zebrawszy wojska (…) przybył do
Rzymu. Cesarz pod miastem rozłożył się obo-
zem (…) obywatele zaś przyjmują do miasta
świętego cesarza wraz z jego załogą i wierność
mu przyrzekają, to dodając i przysięgając, że

nigdy papieża nie obiorą lub nie wyświęcą wbrew
zgodzie i wyborowi pana cesarza Ottona, Ceza-
ra Augusta.”

Dekret synodu laterańskiego z 1059 r. o wy-
borze papieża:

„3. Po śmierci papieża tego powszechnego
Kościoła naprzód kardynałowie-biskupi mają
najsumienniej się naradzić, a następnie kardy-
nałów-duchownych [tj. kapłanów i diakonów] do
narad zawezwać, w końcu reszta duchowieństwa
i lud mają udzielić zgody na nowy wybór (…)

5. Mają zaś go wybrać z łona samego Kościo-
ła [rzymskiego], jeśli znajdzie się odpowiedni,
jeśli zaś nie, z innego ma być wzięty …” 

WWyybbóórr  ppaappiieeżżaa  ww rrookkuu  881177::  ……………...............
…………………………………………………………………………

WWyybbóórr  ppaappiieeżżaa  ww rrookkuu  996633::  ……………………..
…………………………………………………………………………

WWyybbóórr  ppaappiieeżżaa  ww rrookkuu  11005599::  ......……………….
…………………………………………………………………………

KKttóórraa  zz ppoowwyyżżsszzyycchh  pprroocceedduurr  zzaappeewwnniiaałłaa
nniieezzaalleeżżnnoośśćć  wwłłaaddzzyy  kkoośścciieellnneejj  oodd  śśwwiieecckkiieejj??
………………………………………………………………………… 

Zadanie 8. (5 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  tteekksstt  ii ooddwwoołłuujjąącc  ssiięę  ddoo  wwiieeddzzyy

ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj,,  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA,,  BB  ii CC..
„Poszedł Bolesław ze Świętopełkiem na Ja-

rosława z Lachami. Jarosław zaś zebrawszy Ruś
i Waregów i Słowian, poszedł naprzeciw Bole-
sława i Świętopełka. I przyszedł ku Wołyniowi
i stali po obu stronach rzeki Bugu. A był u Jaro-
sława piastun i wojewoda imieniem Bady. Po-
czął lżyć Bolesława, mówiąc: „Po co ty tu? Oto
oszczepem przeporzem brzuch twój tłusty”.
Był bowiem Bolesław wielki i ciężki, że ledwie
na koniu mógł usiedzieć, ale bystrego umysłu.
I rzekł Bolesław do swojej drużyny:,,Jeśli wam
nie wstyd tej obelgi, to ja polegnę sam!”. Wsiadł
na koń, puścił się w bród przez rzekę, a za nim
wojsko jego. Jarosław zaś nie uścignął uszyko-
wać się i zwyciężył Bolesław Jarosława. Jaro-
sław tedy uciekł samoczwart do Nowogrodu,
a Bolesław wszedł do Kijowa ze Świętopełkiem.
[...] A głupi Świętopełk rzekł: „Ile tylko Lachów
po grodach, zabijajcie”. I pobili Lachów. Bole-
sław tedy uciekł z Kijowa, zabrawszy dostatki
i bojarów Jarosławowych i siostry jego. [...] I mnó-
stwo ludzi prowadził ze sobą. I zajął dla siebie
Grody Czerwieńskie i przyszedł na swój kraj.”

AA..  PPooddaajj  pprrzzyyddoommeekk  wwłłaaddccyy  ppoollsskkiieeggoo  ooppii--
ssaanneeggoo  ww tteekkśścciiee  ……………………………

BB..  NNaa  ppooddssttaawwiiee  tteekkssttuu  ookkrreeśśll  ttrrzzyy  cceecchhyy  ttee--
ggoo  wwłłaaddccyy  …………………………………..
………………………………………………………………………… 

CC..  PPooddaajj  rroocczznnąą  ddaattęę  ooppiissaanneejj  ww tteekkśścciiee  wwyy-
pprraawwyy  …………………………………........

Zadanie 9. (3 pkt)
RRoozzssttrrzzyyggnniijj,,  cczzyy  ppooddaannee  iinnffoorrmmaaccjjee  ssąą  pprraaww--

ddzziiwwee,,  cczzyy  ffaałłsszzyywwee..  WW ttaabbeellii,,  ww kkoolleejjnnyycchh  rruu--
bbrryykkaacchh  ((AA,,  BB,,  CC)),,  ddooppiisszz  oobbookk  ppooddaannyycchh  iinnffoorr--
mmaaccjjii::  pprraawwddaa,,  ffaałłsszz..

Zadanie 10. (4 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  tteekksstt  ii ooddwwoołłuujjąącc  ssiięę  ddoo  wwiieeddzzyy

ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj,,  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA,,  BB  ii CC..

„Często (…) stawia się pytanie: dlaczego na-
si ojcowie, tyleż mniej od nas liczni, z powodze-
niem potrafili powstrzymać napór o wiele licz-
niejszych sił wroga i niewielkimi siłami dopro-
wadzić do zniszczenia ich mrowie?

(…) pierwsza przyczyna, jaka się tu jawi, ty-
czy spraw Boga (…) jako że oto z ojców naszych,
ludzi pobożnych i znających co to strach przed
Bogiem, zrodzili się zatraceni i opętani złem
podli synowie, którzy za nic sobie mają nauki
wiary chrześcijańskiej. (…) Tak więc, i słusznie,
Pan, sprowokowany do gniewu za sprawą grze-
chów ich, wycofał nam swą łaskę i wsparcie.

Druga przyczyna (…) jest taka: w czasach mi-
nionych, gdy ci ludzie szacowni, powodowani
zapałem i przepełnieni płomienną wiarą, po raz
pierwszy stanęli na ziemi Wschodu, byli zwyczaj-
ni wojennej dyscypliny, wprawieni w boju i uży-
cie broni było ich chlebem powszednim. Wprost
przeciwnie jest dziś z ludźmi Orientu, rozleni-
wionymi długotrwałym pokojem, nieumiejący-
mi posługiwać się bronią, niedoświadczonymi
w boju i żyjącymi niczym na wywczasach. (…)

Trzecia przyczyna wreszcie (…): w dawnych
czasach każde tutejsze miasto miało swego włas-
nego pana, tak że (…) ich cele rzadko bywały ta-
kie same, przeważnie w sprzeczności ze sobą
pozostając. (…) Skutek tego był taki, że nawet dla
odparcia wspólnego wroga nie potrafiły – lub też
nie chciały – się jednoczyć. (…) Teraz jednak
wszystkie te księstewka leżące u naszych granic
podporządkowane zostały (…) jednej władzy (…)
i wszystkie one podlegają dziś władzy jednego
człowieka, odpowiadają (…) na rozkazy jednego
człowieka i zbroją się, na naszą zgubę, na wez-
wanie jednego człowieka (…), ponieważ Saladyn
dzierży to wszystko swą mocarną ręką.”

AA..  WWyymmiieeńń  ttrrzzyy  pprrzzyycczzyynnyy  nniieeppoowwooddzzeeńń
kkrrzzyyżżoowwccóóww::

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

BB..  OOkkrreeśśll,,  ww kkttóórryymm  wwiieekkuu  ppoowwssttaałłoo  ppoowwyyżż--
sszzee  źźrróóddłłoo::  ……………………………..........

Zadanie 11. (4 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  tteekkssttyy  źźrróóddłłoowwee  ii wwyykkoonnaajj  ppoollee--

cceenniiaa  AA ii  BB..

Jan Długosz 
„Wielka zaraza morowa, rozszerzywszy

śmiertelność w całym królestwie polskim, nie
tylko Polskę, ale i Węgry, Czechy, Danię, Fran-
cję, Niemcy i wszystkie niemal kraje chrześci-
jańskie i barbarzyńskie mocno spustoszyła.
A gdy niektórzy domyślali się, że takową klęskę
zarządzili Żydzi przez zatrucie powietrza ja-
kimś zabójczym jadem, w wielu miejscowo-
ściach mordowano ich, palono, wieszano (…)”

Giovanni Boccaccio, Dekameron,
„(…) w roku od narodzenia Pana naszego, Je-

zusa Chrystusa, tysiąc trzysta czterdziestym
ósmym, w sławnym mieście Florencji (…) wy-
buchła zaraza morowa, sprowadzona wpływem
ciał niebieskich albo też słusznie przez Boga ze-
słana dla ukarania grzechów naszych.”

Kronika Oliwska
„W roku 1347 w pewnej prowincji Indii, czy

to ze zbyt wielkiej gęstości chmur, czy z nagro-
madzenia się w powietrzu złych wyziewów, czy
też raczej z dopustu Bożego, nastały zarazy
straszliwe, które nękały ten kraj przez 3 dni. (…)
Przez cuchnący powiew wiatru południowego
zakażone zostały z tego źródła wszystkie ziemie
sąsiednie (…)”

AA..  JJaakkiiee  pprrzzyycczzyynnyy  ppoojjaawwiieenniiaa  ssiięę  zzaarraazzyy  ppoo--
ddaajjąą::

11..  JJaann  DDłłuuggoosszz::  ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………

22..  GGiioovvaannnnii  BBooccccaacccciioo::  ………………………………..
…………………………………………………………………………

33..  KKrroonniikkaa  OOlliiwwsskkaa::  …………………………………..
………………………………………………………………………… 

BB..  JJaakk  nnaazzwwaannoo  ooppiissaannąą  ww tteekkssttaacchh  eeppiiddee--
mmiięę??  ……………………………………………

Zadanie 12. (3 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ffrraaggmmeennttyy  ppoollsskkiicchh  pprrzzyywwiilleejjóóww

sszzllaacchheecckkiicchh..  WW kkoolluummnniiee  oobbookk  wwppiisszz  ddaattyy  iicchh
nnaaddaanniiaa  oorraazz  iimmiioonnaa  ii pprrzzyyddoommkkii  wwłłaaddccóóww,,  kkttóó--
rrzzyy  jjee  nnaaddaallii..

Zadanie 13. (3 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  uuwwaażżnniiee  tteekksstt  źźrróóddłłoowwyy  ii wwyykkoo--

nnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..
Tegoż roku w dzień Wszystkich Świętych

rozpoczął się sobór, czyli obrady duchownych
zebranych w cesarskim mieście Konstancji dla
zaprowadzenia jedności i pokoju w Kościele.
(…)Na soborze tym spośród duchowieństwa
obecny był sam papież Jan XXIII, prócz tego 
3 patriarchów, 23 kardynałów, 27 arcybiskupów,
106 biskupów, 33 biskupów tytularnych z klasz-
torów, 103 opatów, 18 sędziów dworu papieskie-
go. (…) Ponadto było 28 królów i książąt świec-
kich, 78 hrabiów, 676 [ludzi] szlachetnie urodzo-
nych, szlachty i rycerstwa; 48 złotników ze służ-
bą, 350 przekupniów ze swymi pachołkami, 
170 krawców z czeladnikami, 86 szewców z cze-
ladnikami, 89 kowali z pachołkami, 160 piekarzy

z pachołkami, 220 rzemieślników wyrabiających
nakrycia głowy, 45 oberżystów ze służbą, 
336 balwierzy, 516 trębaczy, muzykantów, pisz-
czków, kuglarzy i 718 prostytutek (…) i wielu róż-
nych ludzi, a także mistrz Jan Hus, głosiciel Pis-
ma Świętego (…) potępiający w swych kazaniach
hipokryzję, pychę, skąpstwo, chciwość, zbytek,
świętokupstwo i inne grzechy księży, nawołują-
cy duchowieństwo do powrotu do życia apostol-
skiego, gdyż zepsuty kler jest znienawidzony.

WAWRZYNIEC Z BRESOVÉ, KRONIKA HUSYCKA

AA..  ZZddeeccyydduujj,,  ppoo  cczzyyjjeejj  ssttrroonniiee  ooppoowwiiaaddaa  ssiięę
aauuttoorr  źźrróóddłłaa  –– ssoobboorruu  cczzyy  JJaannaa  HHuussaa??  
…………………………………………………………………………

BB..  UUzzaassaaddnniijj  sswwoojjee  ssttaannoowwiisskkoo,,  ppooddaajjąącc  ddwwaa
aarrgguummeennttyy::

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

Zadanie 14. (3 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  uupprroosszzcczzoonneeggoo  ddrrzzeewwaa  ggeennee--

aallooggiicczznneeggoo  JJaaggiieelllloonnóóww  ((ppaattrrzz  oobbookk))  ii wwiieeddzzyy
ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj,,  ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiaa  AA,,  BB  ii CC..  

AA..  OOkkrreeśśll  kkiimm  bbyyłł  ((ssttooppiieeńń  ppookkrreewwiieeńńssttwwaa))
oossttaattnnii  mmiissttrrzz  ZZaakkoonnuu  KKrrzzyyżżaacckkiieeggoo  ww PPrruussaacchh
ddllaa  ZZyyggmmuunnttaa  II SSttaarreeggoo  ………………………………..

BB..  NNaazzwwiijj  ddyynnaassttiięę,,  kkttóórraa  pprrzzeejjęęłłaa  ppoo  JJaaggiieell--
lloonnaacchh  wwłłaaddzzęę  nnaa  WWęęggrrzzeecchh  ii ww  CCzzeecchhaacchh  ww XXVVII
wwiieekkuu  …………………………………………………………

CC..  NNaazzwwiijj  kkrróóllaa  ppoollsskkiieeggoo,,  kkttóórreeggoo  iimmiioonnaa
ww ttaabblliiccyy  wwyykkrrooppkkoowwaannoo  ……….....…………

Zadanie 15. (4 pkt)
ZZaappoozznnaajj  ssiięę  zz lliissttąą  hheettmmaannóóww  wwiieellkkiicchh  kkoo--

rroonnnnyycchh  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  ii wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiee..

HHeettmmaannii  wwiieellccyy  kkoorroonnnnii  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj
OObboojjggaa  NNaarrooddóóww

1503-1515 Mikołaj Kamieniecki 
1515-1526 Mikołaj Firlej 
1526-1527 stanowisko nieobsadzone
1527-1561 Jan Tarnowski 
1561-1569 Mikołaj Sieniawski 
1569-1575 Jerzy Jazłowiecki 
1575-1579 stanowisko nieobsadzone 
1579-1580 Mikołaj Mielecki 
1580-1581 stanowisko nieobsadzone
1581-1605 Jan Zamoyski 
1605-1613 stanowisko nieobsadzone
1613-1620 Stanisław Zółkiewski 
1620-1632 stanowisko nieobsadzone
1632-1646 Stanisław Koniecpolski 
1646-1651 Mikołaj Potocki
1651-1654 stanowisko nieobsadzone
1654-1667 Stanisław Rewera Potocki
1667-1674 Jan Sobieski 
1674-1676 stanowisko nieobsadzone
1676-1682 Dymitr ks. Wiśniowiecki 
1682-1683 stanowisko nieobsadzone
1683-1702 Stanisław Jabłonowski 
1702 Feliks Szczęsny Potocki 
1702-1706 Stanisław Hieronim Lubomirski
1706-1726 Adam Sieniawski 
1726-1728 Stanisław Rzewuski 
1728-1735 stanowisko nieobsadzone
1735-1751 Józef Potocki 
1751-1752 stanowisko nieobsadzone
1752-1771 Jan Klemens Branicki 
1771-1773 stanowisko nieobsadzone
1773-1774 Wacław Rzewuski 
1774-1794 Franciszek Ksawery Branicki 

PPooddaajj  iimmiioonnaa  ii nnaazzwwiisskkaa  oossóóbb  ppiiaassttuujjąąccyycchh
uurrzząądd  hheettmmaańńsskkii  ppooddcczzaass::

AA..  oossttaattnniieejj  wwoojjnnyy  PPoollsskkii  zz ZZaakkoonneemm  KKrrzzyy--
żżaacckkiimm  ww PPrruussaacchh  --  ………………………….................
…………………………………………………………………………

BB..  eelleekkccjjii  nnaa  ttrroonn  ZZyyggmmuunnttaa  IIIIII  WWaazzyy  --………..
………………………………………………………………………… 

CC..  wwyybbuucchhuu  ppoowwssttaanniiaa  KKoozzaakkóóww  ppoodd  wwooddzząą
BB..  CChhmmiieellnniicckkiieeggoo  --  ………………………..
………………………………………………………………………… 

DD..  wwoojjnnyy  ww oobbrroonniiee  KKoonnssttyyttuuccjjii  33  MMaajjaa  -- ……….
………………………………………………………………………… 

Zadanie 16. (2 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  tteekkssttuu  źźrróóddłłoowweeggoo  ii wwiieeddzzyy

ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj  ooddppoowwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiaa  AA ii  BB..

Daleko mniej teraz w Polsce heretyków niż
katolików, dzięki królowi ……………, który lubo
skrępowany przysięgą wykonaną w czasie koro-
nacyi, a w niej obiecawszy wolność wyznania dy-
sydentom, nie mógł ich przymuszać do powró-
cenia na łono Kościoła, do dawnej wiary przod-
ków, potrafił jednak w ciągu długiego panowania
nawrócić ich niemało łagodnymi sposoby, to jest
dając urzędy, godności, starostwa samym tylko
katolikom. A że liczna szlachta polska, po wię-
kszej części niemajętna, mająca wstręt do han-
dlu, a chcąca żyć stosownie do swego stanu, nie
może obejść się bez starostw, które król prawie
co dzień ma do rozdania, i które są szczeblem do
najwyższych w kraju dostojeństw, heretycy wi-
dząc się dla swej religii od tych łask wyłączeni,

A. Chcemy zadowoliæ siê tym tylko,  
 aby corocznie na œw. Marcina wyznawcê 
nam i nastêpcom naszym na znak 
najwy¿szego panowania i uznania korony 
Królestwa Polskiego p³acono po dwa 
grosze zwyk³ej monety (…) z ka¿dego 
osiad³ego i dzier¿onego ³anu (…)  

 

B. Nieu¿ytecznego so³tysa pan w dziedzictwie 
maj¹c albo krn¹brnego mo¿e rozkazaæ mu 
so³ectwo sprzedaæ (…).  
I tak pan po zap³aceniu owej taksy 
pieniê¿nej dla siebie so³ectwo otrzyma.  

 

C. Dalej, zaradzaj¹c dowolnoœci m³odzie¿y 
plebejskiej, jak i opustoszeniu dób r, 
postanowiliœmy, aby tylko jeden syn ze wsi 
od ojca móg³ odchodziæ do s³u¿by,  
 a szczególnie do nauki albo do rzemios³a.  

 

AA..  IImmmmuunniitteett  eekkoonnoommiicczznnyy  to czasowe 
zwolnienie nowych   osadników  
ze świadczeń na rzecz pana feudalnego  
w umowie lokacyjnej wsi lub miasta.   

  

BB..  PPrraawwoo  sskkłłaadduu  to średniowieczny 
przywilej gwarantujący posiadającym go 
miastom, iż przewożony przez nie towar 
będzie wystawiony na sprzedaż  
dla miejscowych kupców.   

  

CC..  SSttaarroossttaa  to w średniowieczu osoba 
postawiona przez pana feudalnego  
na czele wsi lokowanej na prawie 
niemieckim. 

  

CC..   Ateński mąż stanu i wódz w okresie wojen 
perskich; przez rozbudowę floty Aten 
przyczynił się do zwycięstwa nad  Persami 
pod Salaminą; zatrudniając we flocie 
obywateli czwartej klasy majątkowej, 
zapewnił im tym samym pełnię praw 
obywatelskich w Atenach.  
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nawrócili się powoli i pojednali z Kościołem, nie
tylko we właściwej Polsce i Mazowszu, ale i w
Wielkim Księstwie Litewskim, Prusach, Inflan-
tach, na Podolu, Rusi i Wołyniu.

NUNCJUSZ PAPIESKI DE TORRES,
SPRAWOZDANIE Z 1622 R.

AA..  OO ddzziiaałłaanniiaacchh  jjaakkiieeggoo  kkrróóllaa  ppiisszzee  nnuunn--
ccjjuusszz??
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

BB..  PPooddaajj  jjeeddeenn  pprrzzyykkłłaadd  iinnnnyycchh  ddzziiaałłaańń  tteeggoo
wwłłaaddccyy  mmaajjąąccyycchh  nnaa  cceelluu  sszzeerrzzeenniiee  kkaattoolliiccyyzzmmuu..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Zadanie 17. (2 pkt)
WWśśrróódd  wwyymmiieenniioonnyycchh  sszzeeśścciiuu  wwyyddaarrzzeeńń

wwsskkaażż  ttoo,,  kkttóórree  cchhrroonnoollooggiicczznniiee  jjeesstt  ppiieerrwwsszzee  
ii  ttoo,,  kkttóórree  jjeesstt  oossttaattnniiee..  WW ttaabbeellii  oobbookk  wwyyddaarrzzee--
nniiaa  cchhrroonnoollooggiicczznniiee  ppiieerrwwsszzeeggoo  uummiieeśśćć  lliicczzbbęę
11,,  oobbookk  oossttaattnniieeggoo  ccyyffrręę  66..

Zadanie 18. (4 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  tteekkssttuu  źźrróóddłłoowweeggoo  ii wwiieeddzzyy

ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA,,  BB  ii CC..

„Od chwili objęcia rządów po śmierci kardy-
nała Mazariniego przestrzegał Ludwik XIV przez
całe życie dwóch zasad. Jedna z nich była wy-
śmienita, a polegała na tym, by nie mieć nadal
nigdy pierwszego ministra i nie dopuszczać do
swej Rady żadnego kardynała, biskupa ani pra-
łata [...]. Druga, daleka od tej trafności, zasadza-
ła się na tym, że umieszczał w Radzie jedynie
ludzi miernego stanu [...], którzy całe swe zna-
czenie zawdzięczaliby jedynie swemu stanowi-
sku sekretarza stanu, generalnego kontrolera
finansów lub ministra, których mógłby trakto-
wać i usuwać, jak i kiedy mu się spodoba, a któ-
rzy sami przez się nie będąc niczym, spadliby
z powrotem w nicość, z której ich wyciągnął [...].
Poza tą polityką trzymania magnatów z dala od
Rady, uprawiał jeszcze inną, dążąc do tego, by
ich poniżyć, upodlić, zawstydzić [...]”

AA..  OOkkrreeśśll  ddwwiiee  zzaassaaddyy,,  kkttóórryymmii  kkiieerroowwaałł  ssiięę
ww sswwyycchh  rrzząąddaacchh  LLuuddwwiikk  XXIIVV::
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

BB..  NNaazzwwiijj  uussttrróójj  FFrraannccjjii  zzaa  ppaannoowwaanniiaa  LLuudd--
wwiikkaa  XXIIVV
……………………………………………………………………… 

CC..  NNaazzwwiijj  ddyynnaassttiięę,,  ddoo  kkttóórreejj  nnaalleeżżaałł  LLuuddwwiikk
XXIIVV  
……………………………………………………………………… 

Zadanie 19. (6 pkt)
DDooppaassuujj  ppooddppiissyy  ddoo  pprrzzeeddssttaawwiioonnyycchh  mmaapp,,

wwppiissuujjąącc  ppoodd  nniimmii  ooddppoowwiieeddnniiąą  ccyyffrręę..

AA..  …………….

BB..  ……………

CC..  ……………..

DD..  ……………

EE..  ………………

FF..  …………….

DD..  Wojna siedmioletnia  

EE..  Klęska Wielkiej Armady  

FF..  Traktat karłowicki  

AA..  Bitwa pod Lepanto  

BB..  Ścięcie Karola I Stuarta  

CC..  Rokosz Lubomirskiego  
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11..  EEuurrooppaa  ww ddoobbiiee  hheeggeemmoonniiii  FFrraannccjjii  11666677 rr..
22..  EEuurrooppaa  zzaa  cczzaassóóww  OOttttoonnaa  IIIIII  11000000 rr..
33..  EEuurrooppaa  ww ookkrreessiiee  nnaappoolleeoońńsskkiimm  11881100 rr..
44..  EEuurrooppaa  ww cczzaassaacchh  KKaarroollaa  WWiieellkkiieeggoo  880000 rr..
55..  EEuurrooppaa  ppoo  zzaakkoońńcczzeenniiuu  wwoojjnnyy  ttrrzzyynnaa--

ssttoolleettnniieejj  11446666 rr..
66..  EEuurrooppaa  ww cchhwwiillii  śśmmiieerrccii  JJuussttyynniiaannaa  WWiieell--

kkiieeggoo  556655 rr..
77..  EEuurrooppaa  ppoo  ttrraakkttaacciiee  wweerrssaallsskkiimm  11992200 rr..

Zadanie 20. (4 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  tteekkssttuu  źźrróóddłłoowweeggoo  ii wwiieeddzzyy

ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..

Deklaracja Niepodległości kolonii angiel-
skich w Ameryce Północnej:

„Uważamy za niezbite i oczywiste następu-
jące prawdy: że wszyscy ludzie stworzeni zo-
stali równymi sobie; że Stwórca udzielił im
pewnych praw niepozbywalnych, w rzędzie
których na pierwszym miejscu postawić nale-
ży prawo do życia, do wolności i do poszuki-
wania szczęścia; celem zapewnienia sobie tych
praw ludzie ustanowili miedzy sobą rządy, któ-
rych władza wypływa ze zgody rządzonych;
że ilekroć jakakolwiek forma rządu sprzeciwia
się celowi, w jakim była ustanowiona, naród
ma prawo zmienić ją lub znieść zupełnie i usta-
nowić rząd nowy na takich zasadach i na takiej
organizacji władz oparty, jakie mu się wyda-
dzą najstosowniejszymi do zapewnienia włas-
nego bezpieczeństwa i pomyślności”.

AA..  NNaazzwwiijj  ppoopprraawwnniiee,,  ppoossłłuugguujjąącc  ssiięę  tteerr--
mmiinnoollooggiiąą  hhiissttoorryycczznnąą,,  ttrrzzyy  iiddeeee  oośśwwiieecceenniiaa
zzaawwaarrttee  ww ttyymm  ddookkuummeenncciiee..

IIddeeee  oośśwwiieecceenniiaa::
11..  ……………………………………………………………….
22..  …………………………………………………………….
33..  …………………………………………………………….
BB..  PPooddaajj  rrookk,,  ww kkttóórryymm  ppoowwssttaałł  tteenn  ddookkuu--

mmeenntt::  …………………….........
Zadanie 21. (4 pkt)

NNaazzwwiijj  ssttyyllee  aarrcchhiitteekkttoonniicczznnee  pprrzzeeddssttaa--
wwiioonnyycchh  nniiżżeejj  bbuuddyynnkkóóww,,  wwppiissuujjąącc  nnaazzwwyy
ww mmiieejjssccaa  wwyykkrrooppkkoowwaannee..

AA..  ………………………… BB..  …………………………

CC..  ………………………… DD..  …………………………

Zadanie 22. (2 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  tteekkssttuu  źźrróóddłłoowweeggoo  ii wwiieeddzzyy

ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..

Przemówienie Ottona von Bismarcka w ko-
misji budżetowej Landtagu Prus z 1862 r. 

„Mamy za gorącą krew, mamy skłonność
do nakładania zbyt obszernych zbroi na na-
sze drobne ciało, a powinniśmy ją przecież
użytkować. Niemcy nie oczekują od Prus li-
beralizmu, lecz siły. Bawaria, Wirtembergia,
Badenia mogą tolerować liberalizm i dlatego
nikt nie przeznacza im roli Prus. Prusy powin-
ny zebrać i zachować swoje siły aż do odpo-
wiedniej chwili, którą już niejednokrotnie
zmarnowały. Granice Prus po traktacie wie-
deńskim nie sprzyjają zdrowemu życiu pań-
stwowemu. Wielkich zagadnień chwili nie roz-
strzyga się za pomocą mów czy postanowień
większości (to właśnie był wielki błąd lat 1848
i 1849), lecz żelazem i krwią”.

AA..  WWyyjjaaśśnniijj,,  ww jjaakkiimm  cceelluu  kkaanncclleerrzz  PPrruuss  wwyy--
ggłłoossiiłł  ttoo  pprrzzeemmóówwiieenniiee..
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………

BB..  WWyyjjaaśśnniijj,,  ddoo  jjaakkiicchh  wwyyddaarrzzeeńń  ooddwwoołłuujjee
ssiięę  BBiissmmaarrcckk  ww ppooddkkrreeśślloonneejj  cczzęęśśccii  zzddaanniiaa..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Zadanie 23. (3 pkt)
UUzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę,,  wwppiissuujjąącc  ww jjeejj  kkoolleejjnnee  rruu--

bbrryykkii  ((AA,,  BB,,  CC))  nnaazzwwiisskkaa  ((iimmiioonnaa  nniiee  ssąą  kkoonniieecczz--
nnee))  PPoollaakkóóww  uucczzeessttnniicczząąccyycchh  ww ppoollsskkiicchh  ii eeuu--
rrooppeejjsskkiicchh  rruucchhaacchh  nniieeppooddlleeggłłoośścciioowwyycchh  ii rree--
wwoolluuccyyjjnnyycchh  ww XXIIXX  wwiieekkuu..

Zadanie 24. (1 pkt)
ZZaapprrooppoonnuujj  ttyyttuułł  ddllaa  ppoonniiżżsszzeejj  mmaappyy..  TTyyttuułł

mmuussii  zzaawwiieerraaćć  ookkrreeśślleenniiee  tteemmaattuu,,  pprrzzeessttrrzzeennii
ii cczzaassuu..

TTyyttuułł::  ………………………………………………………..

Zadanie 25. (2 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  tteekkssttuu  źźrróóddłłoowweeggoo  ii wwiieeddzzyy

ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..
„(…)Czeka was wielkie zadanie. Macie wy-

mierzyć pokutę za wielkie bezprawie, jakie zo-
stało popełnione. Chińczycy pogwałcili prawo
międzynarodowe, w sposób niesłychany w hi-
storii świata (…). Wykażcie czynem starą pru-
ską tężyznę, wykażcie, że jesteście chrześcija-
nami ochoczo znosząc cierpienia. (…) Wiecie
dobrze, że macie walczyć przeciwko chytremu,
odważnemu, dobrze uzbrojonemu, okrutnemu
wrogowi. Gdy staniecie w obliczu nieprzyjacie-
la, bijcie go. Wiedzcie: nie będzie żadnej litości!
Jeńców nie będziemy brać!

(...) Jak przed tysiącem lat Hunowie pod wo-
dzą swego króla Attyli pozyskali sławę, która
przetrwała jeszcze po dziś dzień w podaniach
i bajkach, tak niechaj przez was nazwa Niemiec
utrwali się w Chinach na 1000 lat w taki sposób,
aby nigdy już żaden Chińczyk nie odważył się
nawet krzywo spojrzeć na Niemca.

Błogosławieństwo Boże niech będzie z wa-
mi! (…) Otwórzcie drogę kulturze na zawsze!”

AA..  WWyyjjaaśśnniijj,,  ww jjaakkiimm  cceelluu  ooddddzziiaałłyy  nniieemmiieecc--
kkiiee  uuddaałłyy  ssiięę  ww 11990000 rr..  ddoo  CChhiinn..
…………………………………………………………………………

BB..  ZZddeeffiinniiuujj  ppoojjęęcciiee  ppooddkkrreeśślloonnee  ww tteekkśścciiee..
…………………………………………………………………………

Zadanie 26. (1 pkt)
WWyyjjaaśśnniijj,,  ddoo  jjaakkiicchh  wwyyddaarrzzeeńń  ooddnnoossii  ssiięę  ppoo--

nniiżżsszzaa  kkaarryykkaattuurraa..

BBóógg  NNiikkii  ((MMiikkoołłaajj  IIII));;
kkaarryykkaattuurraa  nniieemmiieecckkaa
zz 11990066  rrookkuu..

…………………………………………………………………………
Zadanie 27. (2 pkt)

NNaazzwwiijj  rruucchh  ssppoołłeecczz--
nnyy,,  kkttóórreeggoo  ppllaakkaatt
pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ppoonnii--
żżeejj..

Napis na plakacie głosi: Bez głosu. Bez jaj
AA..  RRuucchh  ssppoołłeecczznnyy::  …………………………………….
BB..  OOkkrreeśśll  cceell  ppoolliittyycczznnyy  tteeggoo  rruucchhuu::  …………….

…………………………………………………………………………

Zadanie 28. (1 pkt)
PPoonniiżżsszzaa  ffoottooggrraaffiiaa  ppoocchhooddzzii  zz 11991155  rrookkuu..  WWyy--

jjaaśśnniijj,,  jjaakkiiee  ookkoolliicczznnoośśccii  wwyymmuussiiłłyy  zzaattrruuddnniiaa--
nniiee  kkoobbiieett  nnaa  ttaakkiicchh  ssttaannoowwiisskkaacchh  pprraaccyy..

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

Zadanie 29. (3 pkt)
PPooddkkrreeśśll  rrookk,,  zz kkttóórreeggoo  ppoocchhooddzzii  ppoonniiżżsszzaa

uulloottkkaa  pprrooppaaggaannddoowwaa..  UUzzaassaaddnniijj  sswwóójj  wwyybbóórr,,
ppooddaajjąącc  ddwwaa  aarrgguummeennttyy..

,,Rzołnierze Armii Polskiej! Pańsko-burżua-
zyjny Rząd Polski, wyciągnowszy Was wawantu-
rystyczną wojnę pozornie przewaliło się. Ono oka-
zało się bezsilnym rządzić krajem i zorganizować
obronu. Ministrzy i gienierałowie, schwycili na-
grabione Imi złoto, tchórzliwie uciekli, pozosta-
wiając armię i cały lud Polski na wolę losu. (…)

W te ciężkie dni dla Was potężny Związek
Radziecki wyciąga Wam ręce braterskiej pomo-
cy. Nie przeciwcie się Robotniczo-Chłopskiej
Armii Czerwonej. (…) My idziemy do Was nie
jako zdobywcy, a jako wasi bracia po klasu, ja-
ko wasi wyzwoleńcy od ucisku obszarników
i kapitalistów.

Wielka i niezwolczona Armia Czerwona nie-
sie na swoich sztandarach procującym, brater-
stwo i szczęśliwe życie.

Rzołnierze Armii Polskiej! Nie proliwacie
daremnie krwi za cudze Wam interesy obszar-
ników i kapitalistów.

Was przymuszą uciskać białorusinów, ukra-
ińców. Rządzące koła Polskie sieją narodową
rużność między polakami, białorusinami i ukra-
ińcami. (…)

Rzucajcie broń! Przechodźcie na stronę Ar-
mii Czerwonej. Wam zabezpieczona swoboda
i szczęśliwe życie.

Naczelny Dowódca Białoruskiego Frontu” 

AA..  UUlloottkkaa  ttaa  ppoocchhooddzzii  zz rrookkuu::
11..  11991144
22..  11992200
33..  11993399
44..  11994444

BB..  UUzzaassaaddnniieenniiee::
11..  ……………………………………………………………….
22..  ……………………………………………………………….

Zadanie 30. (3 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ppoonniiżżsszzyy  tteekksstt  źźrróóddłłoowwyy  ii ooddppoo--

wwiieeddzz  nnaa  ppyyttaanniiaa  AA,,  BB  ii CC..
„W dniu wczorajszym (…) – będzie to na za-

wsze data haniebna – Stany Zjednoczone zosta-
ły nagle i zgodnie ze znacznie wcześniej powzię-
tym zamiarem zaatakowane siłami morskimi
i powietrznymi (…).

Stany Zjednoczone znajdowały się w stanie
pokoju (…) i (…) prowadziły jeszcze rozmowy
(…) starając się utrzymać pokój na Pacyfiku. Oto
w godzinę po rozpoczęciu bombardowania (…)
ambasador (…) udzielił Sekretarzowi Stanu for-
malnej odpowiedzi na niedawne amerykańskie
orędzie. Odpowiedź ta stwierdzała, że wydaje
się pożyteczne kontynuowanie istniejących ne-
gocjacji dyplomatycznych i nie zawierała żad-
nych gróźb lub zapowiedzi wojny czy zbrojne-
go ataku”.

AA..  NNaazzwwiijj  kkrraajj,,  oo kkttóórreeggoo  aattaakkuu  nnaa  UUSSAA  ooppoo--
wwiiaaddaa  tteekksstt  …………………………………

BB..  NNaazzwwiijj  tteerryyttoorriiuumm  nnaalleeżżąąccee  ddoo  UUSSAA,,  kkttóó--
rree  ssttaałłoo  ssiięę  ppiieerrwwsszzyymm  oobbiieekktteemm  wwssppoommnniiaannee--
ggoo  aattaakkuu  ……………………………………………………….

CC..  PPooddaajj  ddaattęę  rroocczznnąą  ooppiissaanneeggoo  aattaakkuu  ……………

Zadanie 31. (3 pkt)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  ddaannyycchh  zzaawwaarrttyycchh  ww ttaabbeellii

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

AA..  WWyymmiieeńń  ddwwaa  ppaańńssttwwaa  eeuurrooppeejjsskkiiee,,  kkttóó--
rree  oottrrzzyymmaałłyy  nnaajjwwiięękksszząą  ppoommoocc  mmaatteerriiaallnnąą  ww rraa--
mmaacchh  ppllaannuu  MMaarrsshhaallllaa..    …………………………………

BB..  WWyyjjaaśśnniijj,,  ddllaacczzeeggoo  wwłłaaśśnniiee  ttee  ddwwaa  ppaańń--
ssttwwaa  oottrrzzyymmaałłyy  nnaajjwwiięękksszząą  ppoommoocc..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

CC..  WWyyjjaaśśnniijj,,  ddllaacczzeeggoo  wwśśrróódd  ppaańńssttww  wwyymmiiee--
nniioonnyycchh  ww ttaabbeellii  bbrraakkuujjee  PPoollsskkii..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

PPoommoocc  UUSSAA  ddllaa  EEuurrooppyy  ww rraammaacchh  ppllaannuu
MMaarrsshhaallllaa  ww llaattaacchh  11994488--11995544  ((ww  mmllnn  ddoollaarróóww))

Zadanie 32. (2 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  tteekksstt  źźrróóddłłoowwyy  ii ooddppoowwiieeddzz  

nnaa  ppyyttaanniiaa  AA ii  BB..

„W styczniu 1976 Czerwoni Khmerzy zabra-
li się ostatecznie do zastosowania w praktyce
swojej teorii. Słowami kluczami tej teorii były –
co nam powtarzano w kółko na mityngach –  „nie-
zależność i suwerenność”. Oznaczało to dla
Czerwonych Khmerów całkowite uniezależnie-
nie się od jakichkolwiek, nawet kulturalnych,
obcych wpływów. My, Khmerzy, ze wszystkim
poradzimy sobie sami, trzeba się tylko przeor-
ganizować, ażeby właściwie rozłożyć narodo-
wą energię, siły narodu, należy wyeliminować
wszystko, co mogłoby nas oderwać od pracy.
W ten sposób staniemy się narodem postępo-
wym, rozwiniętym – i to z dnia na dzień”.

AA..  JJaakkiieeggoo  kkrraajjuu  ddoottyycczzyy  ppoowwyyżżsszzyy  ooppiiss??..........
BB..  CCzzyyjjąą  kkoolloonniiąą  bbyyłł  tteenn  kkrraajj  pprrzzeedd  IIII  wwoojjnnąą

śśwwiiaattoowwąą??  ……………………………............................

Zadanie 33. (4 pkt)
WW  wwyykkrrooppkkoowwaannee  mmiieejjssccaa  wwppiisszz  iimmiioonnaa  ii nnaa--

zzwwiisskkaa  pprrzzeeddssttaawwiioonnyycchh  nnaa  ffoottooggrraaffiiaacchh  pprrzzyy--
wwóóddccóóww  cczztteerreecchh  ppaańńssttww  śśwwiiaattaa..

AA..  ………………………… BB..  …………………………

CC..  ………………………… DD..  …………………………

Zadanie 34. (2 pkt)
PPoonniiżżsszzaa  bbrryyttyyjjsskkaa  kkaarryykkaattuurraa  ppoocchhooddzzii

zz 11999900 rr..  

AA..  OOkkrreeśśll,,  jjaakkiiee  wwyyddaarrzzeenniiee  hhiissttoorryycczznnee
pprrzzeeddssttaawwiiaa  kkaarryykkaattuurraa..
…………………..........................................................................
..................……………………………………………..…………
…………………………………………………………………………

BB..  PPooddaajj  iimmiięę  ii nnaazzwwiisskkoo  ppoolliittyykkaa  pprrzzeeddssttaa--
wwiioonneeggoo  nnaa  kkaarryykkaattuurrzzee..
………………………...................................................................
........................…………………………………………..………
…………………………………………………………………………

OPRACOWALI PATRYK TUCHOŁKA I AGNIESZKA GABRYELSKA

AA..  Walczył na terenie Wielkopolski w 1848 
roku, w 1849 dowodził powstaniem  
na Sycylii i w Badenii; był pierwszym 
dyktatorem powstania styczniowego.   

  

BB..  Walczył w powstaniu listopadowym, w 
1848 roku dowodził obroną rewolucyjnego 
Wiednia. W 1849 został nac zelnym wodzem 
powstańczej armii węgierskiej.  
Wstąpił do armii tureckiej i przyjął islam.   

  

CC..  Członek Towarzystwa Filomatów; w 1848 
roku utworzył we Włoszech Legion Polski 
walczący przeciw Austriakom, zmarł 
podczas tworzenia w Turcji oddziałów 
polskich mających walczyć przeciw Rosji  
w wojnie krymskiej.   

  

uuuDokończenie ze s. 3 
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Zadanie 1. (4 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt 

A – 5. Cywilizacja mezopotamska
B – 2. Cywilizacja helleńska
C – 1. Cywilizacja rzymska
D – 3. Cywilizacja egipska
Zadanie 2. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt 
A – Edykt mediolański
B – Kodeks Hammurabiego
C – I Triumwirat
Zadanie 3. (1 pkt)
B. 338 r. p.n.e.
Zadanie 4. (3pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt 
A – Hannibal
B – Demostenes
C – Temistokles
Zadanie 5. (4 pkt)
A – 31 r. p.n.e. (1 pkt)
B – Trzy z podanych: (3 pkt)
– eliminacja konkurentów w walce o władzę
– skorumpowanie ludu i żołnierzy
– śmierć przeciwników
– nagradzanie posłusznych członków elit
– zniechęcenie prowincji do rządów senatu
– pozostawienie przez Oktawiana republikań-

skich urzędów 
– niewielu żyjących pamiętało ustrój republi-

kański
Zadanie 6. (1 pkt)
Społeczeństwo wskutek ucisku podatkowego
ze strony państwa, samowoli armii i niesku-
teczności obrony z jej strony przestało iden-
tyfikować się z państwem rzymskim.
Zadanie 7. (4 pkt)
Wyboru papieża dokonują: 
w 817 – wszyscy Rzymianie (ludność Rzymu)
(1 pkt)
w 963 – Rzymianie za zgodą cesarza (1 pkt)
w 1059 – kardynałowie za zgodą reszty ducho-
wieństwa i ludności Rzymu (1 pkt)
Niezależność władzy kościelnej od świeckiej
zapewniała procedura z 1059 r. (1 pkt)
Zadanie 8. (5 pkt)
A – Chrobry (1 pkt)
B – tłusty, bystry, odważny (3 pkt)
C – 1018 r. (1 pkt)
Zadanie 9. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt 
A – fałsz
B – prawda
C – fałsz

Zadanie 10. (4 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt 
A. Przyczyny niepowodzeń krzyżowców:
– Bóg nie sprzyja już krzyżowcom z powodu ich
grzechów
– Krzyżowcy na Wschodzie stali się leniwi i nie-
chętni walce
– Państwa muzułmańskie zostały zjednoczone
pod jedną władzą
B. wiek XII (1 pkt)
Zadanie 11. (4 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. 1 – zatrucie „powietrza” przez Żydów
2 – wpływ ciał niebieskich lub kara boska
3 – wielka gęstość chmur lub złe wyziewy w po-
wietrzu lub kara boska
B. czarna śmierć (1 pkt)
Zadanie 12. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. 1374, Ludwik Węgierski (Wielki)
B. 1423, Władysław Jagiełło
C. 1496, Jan Olbracht
Zadanie 13. (3 pkt)
A. po stronie Jana Husa (1 pkt)
B. argumenty: – autor nazywa Husa „mistrzem”
– przytoczony przez autora drobiazgowy wykaz
osób świeckich towarzyszących obradom sobo-
ru świadczy o przepychu życia duchowieństwa,
a taki przepych Hus potępiał
– źródło nosi nazwę „Kronika husycka”, czyli
jego autor sam był husytą/ zwolennikiem 
Husa
Za dwa spośród podanych argumentów – 2 pkt
Zadanie 14. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A – był siostrzeńcem
B – Habsburgowie
C – Zygmunt August
Zadanie 15. (4 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A – Mikołaj Firlej
B – Jan Zamoyski
C – Mikołaj Potocki
D – Franciszek Ksawery Branicki
Zadanie 16. (2 pkt)
A – Zygmunta III Wazy (1 pkt)
B – Można podać jeden z podanych przykładów:
– unia brzeska
– próba zdobycia tronu Rosji
– odmowa uchwalenia przepisów wykonawczych
do aktu konfederacji warszawskiej
Za jeden spośród podanych przykładów- 1 pkt
Zadanie 17. (2 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt

A – 1
D – 6
Zadanie 18. (4 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. zasady:
– nie mianował już pierwszego ministra
– wynosił na wysokie urzędy ludzi niskiego po-
chodzenia
B. absolutyzm (1 pkt)
C. Burboni (1 pt)
Zadanie 19. (6 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A – 5
B – 6
C – 7
D – 1
E – 2
F – 3
Zadanie 20. (4 pkt)
Za każdą prawidłowo nazwaną ideę po 1 pkt
A. Trzy spośród poniższych idei: 
– równość wobec prawa
– prawa naturalne człowieka
– umowa społeczna
– prawo do buntu przeciw tyranii
B. 1776 rok. (1 pkt)
Zadanie 21. (4 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A – romanizm
B – barok
C – gotyk
D – klasycyzm
Zadanie 22. (2 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Aby uzyskać od Landtagu fundusze na mo-
dernizację pruskiej armii 
B. Do obrad parlamentu frankfurckiego pod-
czas niemieckiej Wiosny Ludów
Zadanie 23. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. L. Mierosławski
B. J. Bem
C. A. Mickiewicz
Zadanie 24. (1 pkt)
Przykładowy tytuł: 
Ekspansja terytorialna Japonii na Dalekim
Wschodzie w XVIII- pocz. XX w.
Zadanie 25. (2 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Aby wspólnie z oddziałami innych państw
europejskich stłumić powstanie bokserów
B. Hunowie – lud turecki, który w IV w. najechał
Europę, prowokując Wielką Wędrówkę Ludów;
w V wieku uległ rozbiciu i zanikł.

Zadanie 26. (1 pkt)
Karykatura odnosi się do tzw. krwawej niedzie-
li w Petersburgu w 1905 r., podczas której car
Rosji Mikołaj II krwawo stłumił pokojową de-
monstrację ludności.
Zadanie 27. (2 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. sufrażystki
B. zdobycie praw wyborczych dla kobiet
Zadanie 28. (1 pkt)
Zatrudnianie kobiet w fabrykach zbrojeniowych
stało się koniecznością podczas I wojny świato-
wej wskutek powołania do wojska wielu męż-
czyzn-robotników fabrycznych.
Zadanie 29. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. 3. 1939 (1 pkt)
B. Uzasadnienie:
– w ulotce jest mowa o ucieczce rządu i dowódz-
twa polskiego, a taka sytuacja miała miejsce we
IX 1939
– w ulotce jest mowa o narodowym ucisku Bia-
łorusinów i Ukraińców w Polsce, a interwencja
radziecka we IX 1939 odbywała się właśnie pod
pozorem zabezpieczenia tych nacji.
Zadanie 30. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Japonia
B. Hawaje
C. 1941 r. 
Zadanie 31. (3 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Wielka Brytania i Francja 
B. Wielka Brytania i Francja były głównymi so-
jusznikami USA w II wojnie światowej
C. Ponieważ rząd polski, jak rządy innych
państw komunistycznych, odmówił przyjęcia
pomocy amerykańskiej w ramach planu Mar-
shalla
Zadanie 32. (2 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Opis dotyczy Kambodży/ Kampuczy
B. Była ona kolonią Francji
Zadanie 33. (4 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Borys Jelcyn
B. Margaret Thatcher
C. Fidel Castro
D. John Kennedy

Zadanie 34. (2 pkt)
Za każdą prawidłową odpowiedź po 1 pkt
A. Zjednoczenie Niemiec
B. Helmut Kohl
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6 Gazeta Edukacja 

Geografia
poziom podstawowy
Czas pracy 120 minut

Zadania 1-8 rozwiąż,korzystając z fragmen-
tu mapy turystycznej „Beskid Niski”. 

Zadanie 1. (1 pkt)
ZZmmiieerrzzoonnaa  nnaa  mmaappiiee  ddłłuuggoośśćć  jjeezziioorraa  KKlliimm--

kkóówwkkaa  wwyynnoossii  1122  ccmm..  OObblliicczz  ddłłuuggoośśćć  tteeggoo  jjee--
zziioorraa  ww tteerreenniiee..  ZZaappiisszz  oobblliicczzeenniiaa  ii wwyynniikk  ppoo--
ddaajj  ww kkiilloommeettrraacchh..

Długość jeziora Klimkówka w terenie wy-
nosi ………... km

Zadanie 2. (1 pkt) 
ZZaazznnaacczz  wwłłaaśścciiwwąą  ooddppoowwiieeddźź..  Wysokość

względna szczytu wzniesienia Kopa (C2) w sto-
sunku do poziomu lustra wody w jeziorze Klim-
kówka wynosi 

A. 280 m
B. 280 m n.p.m.
C. 392 m
D. 672 m n.p.m.

Zadanie 3. (2 pkt)
OOddsszzuukkaajj  nnaa  mmaappiiee  ii wwppiisszz  ddoo  ttaabbeellii  nnaazzwwyy

ooppiissaannyycchh  oobbiieekkttóóww..

Zadanie 4. (2 pkt) 
PPoorróówwnnaajj  oobbsszzaarryy  ppoołłoożżoonnee  ww ppoollaacchh  CC33

ii EE22,,  ppooddaajjąącc  ppoo  jjeeddnneejj  rróóżżnniiccyy  ddoottyycczząącceejj::  
aa))  rrzzeeźźbbyy  tteerreennuu,,  bb))  wwóódd  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwyycchh,,
cc))  nnaattuurraallnneejj  sszzaattyy  rroośślliinnnneejj..  

a) …………………………………………………………...
b)..………………………………………………………...
c) ……………………………………………………………...

Zadanie 5. (2 pkt) 
SSkkrreeśśll  jjeeddnnoo  zz ppooddaannyycchh  ww nnaawwiiaassiiee  ookkrree--

śślleeńń  ttaakk,,  aabbyy  ooppiiss  ttrraassyy  żżóółłttyymm  sszzllaakkiieemm  ttuurryy--
ssttyycczznnyymm  zz cceennttrruumm  mmiieejjssccoowwoośśccii  UUjjśścciiee  GGoorr--

lliicckkiiee  nnaa  wwzznniieessiieenniiee  WWiieerrcchh  ((EE22))  bbyyłł  pprraawwddzzii--
wwyy..

Wycieczkę rozpoczynamy w pobliżu pomni-
ka poległych Łemków. Pierwszy odcinek trasy
do przystanku PKS pokonujemy, wędrując oko-
ło (22,,00  //  11,,00) km w kierunku (ppoołłuuddnniioowwoo--wwsscchhoodd--
nniimm  //  ppóółłnnooccnnoo--zzaacchhooddnniimm). Na skrzyżowaniu
dróg zmieniamy kierunek marszu i drogą (uuttwwaarr--
ddzzoonnąą  //  aassffaallttoowwąą) prowadzącą wzdłuż potoku
wędrujemy około 2,2 km do rozwidlenia dróg,
przy którym stoi (kkrrzzyyżż  //  kkaapplliicczzkkaa). Stąd do
końca trasy musimy pokonać różnicę wysoko-
ści (wwiięękksszząą  //  mmnniieejjsszząą) niż na odcinku trasy
przebytym do tej pory. 

Zadanie 6. (1 pkt)
PPooddaajj  ddwwaa  rrooddzzaajjee  ttuurryyssttyykkii,,  kkttóórrąą  mmoożżnnaa

uupprraawwiiaaćć  nnaa  oobbsszzaarrzzee  pprrzzeeddssttaawwiioonnyymm  nnaa  mmaa--
ppiiee,,  ii ppoo  ddwwaa  pprrzzyykkłłaaddyy  oobbiieekkttóóww  iinnffrraassttrruukkttuu--
rryy  sspprrzzyyjjaajjąąccee  iicchh  uupprraawwiiaanniiuu..

1. rodzaj turystyki....................................................... 
obiekty infrastruktury .............................................. 
2. rodzaj turystyki ....................................................... 
obiekty infrastruktury .............................................. 

Zadanie 7. (1 pkt)
WWyykkaażż  wwppłłyyww  rrzzeeźźbbyy  tteerreennuu  nnaa  rroozzmmiieesszz--

cczzeenniiee  zzaabbuuddoowwyy  oorraazz  wwssppóółłcczzeessnnee  wwyyssttęęppoo--
wwaanniiee  llaassóóww  nnaa  oobbsszzaarrzzee  pprrzzeeddssttaawwiioonnyymm  nnaa
mmaappiiee..
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 

Zadanie 8. (1 pkt)
WWyyjjaaśśnniijj,,  ddllaacczzeeggoo  wwyylleessiieenniiee  ssttookkóóww  ww ddoo--

rrzzeecczzuu  rrzzeekkii  RRooppyy  ssppoowwooddoowwaałłoobbyy  zzmmnniieejjsszzee--
nniiee  ppoojjeemmnnoośśccii  jjeezziioorraa  KKlliimmkkóówwkkaa..
................................................................................................... 
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... 

Zadanie 9. (1 pkt) 
PPooddaajj  ddwwaa  ppoowwooddyy,,  ddllaa  kkttóórryycchh  nnaa  rrzzeekkaacchh

kkaarrppaacckkiicchh  bbuudduujjee  ssiięę  sszzttuucczznnee  zzbbiioorrnniikkii  wwoodd--
nnee..

1. ........................................................................................
2. .....................................................................................

Zadanie 10. (2 pkt)
Schemat przedstawia współzależność sfer

Ziemi.

PPooddaajj  ppoo  jjeeddnnyymm  pprrzzyykkłłaaddzziiee  wwppłłyywwuu  lliittooss--
ffeerryy  nnaa  ppoozzoossttaałłee  ssffeerryy  ZZiieemmii..

Litosfera atmosfera
............................................................................................
Litosfera biosfera
............................................................................................
Litosfera hydrosfera
............................................................................................

Zadanie 11. (2 pkt) 
OOzznnaacczz  zzddaanniiaa  pprraawwddzziiwwee  lliitteerrąą  PP,,  aa zzddaanniiaa

ffaałłsszzyywwee  lliitteerrąą  FF..
Na równiku przez cały rok dzień i noc trwa-

ją po 12 godzin ......
Wszystkie ciała niebieskie osiągają najwyż-

szą wysokość nad horyzontem podczas góro-
wania ......

W Lublinie Słońce góruje później niż w Ka-
towicach ......

Ziemia zachowuje stałe nachylenie osi obro-
tu do płaszczyzny orbity, po której obiega Słoń-
ce ......

Zadanie 12. (3 pkt) 
Na mapie (na stronie 7) numerami 1-9 ozna-

czono rozmieszczenie wybranych regionów ge-
ograficznych.

WWppiisszz  nnuummeerryy,,  kkttóórryymmii  nnaa  mmaappiiee  oozznnaacczzoo--
nnoo  wwyymmiieenniioonnee  rreeggiioonnyy..

Appalachy .....
Góry Atlas .....
Wielkie Góry Wododziałowe .....
Nizina La Platy .....
Nizina Zachodniosyberyjska .....
Nizina Zatokowa .....
Wyżyna Abisyńska .....
Wyżyna Tybetańska .....

Zadanie 13. (2 pkt)
PPrrzzyyppoorrzząąddkkuujj  rreeggiioonnoomm  wwyymmiieenniioonnyymm

ww ttaabbeellii  ppoo  ttrrzzyy  cchhaarraakktteerryyssttyycczznnee  ddllaa  nniicchh  ccee--
cchhyy  rrzzeeźźbbyy  ii bbuuddoowwyy  ggeeoollooggiicczznneejj  wwyybbrraannee  zz ppoo--
ddaannyycchh..  DDoo  ttaabbeellii  wwppiisszz  lliitteerryy,,  kkttóórryymmii  oozznnaa--
cczzoonnoo  wwyybbrraannee  cceecchhyy..

Cechy do wyboru: 
A) najwyższe wzniesienie ma wysokość 

612 m n.p.m.
B) najwyższe wzniesienia przekraczają 

1000 m n.p.m.
C) wzniesienia zbudowane są ze skał fliszo-

wych
D) najwyższe wzniesienia zbudowane są

z kwarcytów
E) najwyższe wzniesienia zbudowane są z gra-

nitów
F) obszar został sfałdowany w orogenezie al-

pejskiej
G) obszar sfałdowany został w erze paleozo-

icznej

Zadanie 14. (2 pkt)
OOppiisszz  pprrzzeebbiieegg  pprrzzeeddssttaawwiioonneeggoo  nnaa  rryyssuunn--

kkuu  pprroocceessuu  ccooffaanniiaa  ssiięę  bbrrzzeegguu  mmoorrsskkiieeggoo..  WW ooppii--
ssiiee  uużżyyjj  ookkrreeśślleeńń::  kklliiff,,  nniisszzaa  aabbrraazzyyjjnnaa,,  ppllaattffoorr--
mmaa  aabbrraazzyyjjnnaa,,  ffaallee  pprrzzyybboojjuu..  

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

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

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

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

RReeggiioonn   CCeecchhyy   
Góry Świętokrzyskie   
Beskid Sądecki  

→

→

→

LLpp..   OObbiieekktt   NNaazzwwaa   

11  Rzeka przepływająca przez Kunkową  
i Leszczyny. 

 

22  Pasmo górskie rozcięte doliną rzeki 
Ropy. 

 

33  Obiekt noclegowy w miejscowości 
Nowica.  

44  

Góra o wysokości powyżej 600 m 
n.p.m. położona około 2,5 km na 
północny-zachód od centrum 
miejscowości Ujście Gorlickie.  

 

his_geo_22-04.qxd  2008-04-21  17:13  Page 6



1

Gazeta Edukacja 7
www.gazetawyborcza.pl 1 Gazeta Wyborcza 1 Wtorek 22 kwietnia 2008

Zadanie 15. (1 pkt)
PPooddaajj  ddwwaa  cczzyynnnniikkii  wwppłłyywwaajjąąccee  nnaa  tteemmppoo  pprroo--

cceessuu  pprrzzeeddssttaawwiioonneeggoo  nnaa  rryyssuunnkkuu  ww zzaaddaanniiuu  1144..
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................

Zadanie 16. (2 pkt)
W tabeli (na stronie obok) podano roczny

przebieg temperatury powietrza i opadów
w trzech stacjach meteorologicznych położo-
nych w strefie klimatu umiarkowanego.

PPrrzzyyppoorrzząąddkkuujj  kkaażżddeejj  zzee  ssttaaccjjii  mmeetteeoorroolloo--
ggiicczznnyycchh  ooddppoowwiieeddnnii  ttyypp  kklliimmaattuu..  TTyyppyy  kklliimmaa--
ttuu  wwyybbiieerrzz  zz ppooddaannyycchh::  mmoonnssuunnoowwyy,,  mmoorrsskkii,,
pprrzzeejjśścciioowwyy,,  kkoonnttyynneennttaallnnyy..  UUzzaassaaddnniijj  pprrzzyy--
ppoorrzząąddkkoowwaanniiee  ttyyppóóww  kklliimmaattuu  ddoo  ppooddaannyycchh
ssttaaccjjii..  

Stacja I – ................................................................
Stacja II – ...............................................................
Stacja III – ..............................................................
Uzasadnienie ..........................................................

Zadanie 17. (2 pkt)
PPooddaajj  ttrrzzyy  cceecchhyy  ssiieeccii  rrzzeecczznneejj  PPoollsskkii..
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................

Zadanie 18. (3 pkt)
UUzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę,,  ppooddaajjąącc  nnaazzwwyy  rrzzeekk,,  nnaa

kkttóórryycchh  uuttwwoorrzzoonnoo  wwyymmiieenniioonnee  zzbbiioorrnniikkii,,  oorraazz
nnuummeerryy,,  kkttóórryymmii  oozznnaacczzoonnoo  jjee  nnaa  mmaappiiee..  NNaa--
zzwwyy  rrzzeekk  wwyybbiieerrzz  zz ppooddaannyycchh::  BBrrddaa;;  DDuunnaajjeecc;;
NNaarreeww;;  OOddrraa;;  PPiilliiccaa;;  SSaann;;  SSoołłaa;;  WWaarrttaa;;  WWiieepprrzz;;
WWiissłłaa;;  

Zadanie 19. (1 pkt)
WW  kkaażżddyymm  zzddaanniiuu  sskkrreeśśll  jjeeddnnoo  zz ppooddaannyycchh

ww nnaawwiiaassiiee  ookkrreeśślleeńń  ttaakk,,  aabbyy  zzddaanniiaa  ddoottyycczząąccee
sstteeppóóww  bbyyłłyy  pprraawwddzziiwwee..

Roślinność stepowa składa się głównie z (kkrrzzee--
wwóóww  //  rroośślliinn  zziieellnnyycchh).

Na obszarach lessowych pod roślinnością
stepową rozwinęły się gleby (bbiieelliiccoowwee  //  cczzaarr-
nnoozziieemmyy). 

W Europie stepy występują na terenie (UUkkrraa--
iinnyy  //  FFiinnllaannddiiii).

Zadanie 20. (1 pkt)
WWyyjjaaśśnniijj,,  ddllaacczzeeggoo  wwyycciinnaanniiee  llaassóóww  ww ggóó--

rraacchh  ii rreegguullaaccjjaa  bbiieegguu  rrzzeekk  pprrzzyycczzyynniiaajjąą  ssiięę  ddoo
zzwwiięękksszzeenniiaa  zzaaggrroożżeenniiaa  ppoowwooddzziioowweeggoo..  
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Zadanie 21. (1 pkt)
WWyymmiieenniioonnee  kkrraajjee  ppooggrruuppuujj  wweeddłłuugg  ggęęssttoo--

śśccii  zzaalluuddnniieenniiaa  ii wwppiisszz  ww ooddppoowwiieeddnniiee  kkoommóórr--
kkii  ttaabbeellii..  

Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holan-
dia, Norwegia, Polska, Szwecja, Wielka Bryta-
nia

Zadanie 22. (2 pkt)
Na wykresie przedstawiono zróżnicowanie

wskaźnika feminizacji ludności Polski.

ŹRÓDŁO: MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI, 2005 GUS

KKoorrzzyyssttaajjąącc  zz wwyykkrreessuu,,  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa
aa))  ii bb))

aa))  PPrrzzeeddssttaaww  zzrróóżżnniiccoowwaanniiee  wwsskkaaźźnniikkaa  ffee--
mmiinniizzaaccjjii  lluuddnnoośśccii  PPoollsskkii  ooggóółłeemm  ww rróóżżnnyycchh  ggrruu--
ppaacchh  wwiieekkoowwyycchh..  
...................................................................................................

bb))  PPooddaajj  wwsskkaaźźnniikk  ffeemmiinniizzaaccjjii  mmiieesszzkkaańńccóóww
mmiiaasstt  ii wwssii  ww ggrruuppiiee  wwiieekkoowweejj  ppoowwyyżżeejj  8855..  rroo--
kkuu  żżyycciiaa..

Wskaźnik feminizacji ludności miejskiej ...........
Wskaźnik feminizacji ludności wiejskiej ............

Zadanie 23. (2 pkt)
W tabeli podano charakterystyczne cechy

środowiska przyrodniczego wybranych regio-
nów rolniczych Polski. WWppiisszz  rreeggiioonnyy,,  kkttóórryycchh
ttee  ooppiissyy  ddoottyycczząą..  RReeggiioonnyy  wwyybbiieerrzz  zz ppooddaannyycchh::
Pojezierze Pomorskie, Żuławy Wiślane, Nizina
Podlaska, Nizina Śląska, Kotlina Warszawska,
Wyżyna Lubelska.

Zadanie 24. (2 pkt)
PPooddaajj  ttrrzzyy  ppoozzaapprrzzyyrrooddnniicczzee  cczzyynnnniikkii  sspprrzzyy--

jjaajjąąccee  wwyyssookkiieemmuu  ppoozziioommoowwii  rroollnniiccttwwaa..  
1. …………………………………....…………………………
2. …………………………………....…………………………
3. …………………………………....…………………………

Zadanie 25. (1 pkt)
W tabeli przedstawiono wybrane dane do-

tyczące uprawy pszenicy i żyta w Polsce w ro-
ku 2005.

UUzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę,,  wwppiissuujjąącc  wwiieellkkoośśćć  pplloonnóóww
ppsszzeenniiccyy  ii zzbbiioorróóww  żżyyttaa  ww PPoollssccee  ww rrookkuu  22000055..  

Zadanie 26. (1 pkt)
WWyyjjaaśśnniijj  zznnaacczzeenniiee  tteerrmmiinnuu  „„rreepprryywwaattyyzzaaccjjaa””..

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

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

Zadanie 27. (3 pkt)
Na mapie zaznaczono lokalizację wybranych

elektrowni w Polsce. 

UUzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę,,  wwppiissuujjąącc  nnuummeerr,,  kkttóórryymm  zzaa--
zznnaacczzoonnoo  ppoołłoożżeenniiee  ddaanneejj  eelleekkttrroowwnnii  nnaa  mmaappiiee
oorraazz  rrooddzzaajj  wwyykkoorrzzyyssttyywwaanneeggoo  ww nniieejj  ssuurroowwccaa
eenneerrggeettyycczznneeggoo  ((wwęęggiieell  kkaammiieennnnyy,,  wwęęggiieell  bbrruu--
nnaattnnyy,,  eenneerrggiiaa  wwooddyy))..

Zadanie 28. (2 pkt)
Diagramy przedstawiają strukturę przewo-

zów pasażerskich według rodzajów transportu
w Polsce w roku 1990 i 2000 w pasażerokilome-
trach.

ZZaappiisszz  ddllaa  ttrrzzeecchh  rrooddzzaajjóóww  ttrraannssppoorrttuu::  ssaa--
mmoocchhooddoowweeggoo,,  kkoolleejjoowweeggoo  ii lloottnniicczzeeggoo,,  kkiieerruu--
nneekk  zzmmiiaann  uuddzziiaałłuu  ww ssttrruukkttuurrzzee  pprrzzeewwoozzóóww
((wwzzrroosstt  lluubb  ssppaaddeekk  uuddzziiaałłuu))  oorraazz  ppooddaajj  ppoo  jjeedd--
nneejj  pprrzzyycczzyynniiee  ttyycchh  zzmmiiaann..

1. Transport samochodowy 
...................................................................................................

2. Transport kolejowy 
...................................................................................................

3. Transport lotniczy 
................................................................................................... 

Zadanie 29. (1 pkt)
W ostatniej dekadzie XX wieku liczba tury-

stów zagranicznych odwiedzających Polskę
wzrosła czterokrotnie.

PPooddaajj  ddwwiiee  pprrzzyycczzyynnyy  ttaakk  zznnaacczznneeggoo  wwzzrroo--
ssttuu  ww ttyymm  ookkrreessiiee  lliicczzbbyy  ttuurryyssttóóww  ooddwwiieeddzzaajjąą--
ccyycchh  nnaasszz  kkrraajj..

1. …………………………………....…………………………
2. ……………….…………………………………………...…

Zadanie 30. (2 pkt)
PPooddaajj  pprrzzyykkłłaaddyy  ddwwóócchh  kkrraajjóóww,,  ww kkttóórryycchh

ppoollssccyy  żżoołłnniieerrzzee  bbiioorrąą  uuddzziiaałł  ww mmiissjjaacchh  ppookkoo--
jjoowwyycchh  ii ppoo  jjeeddnnyymm  pprrzzyykkłłaaddzziiee  zzaaddaańń,,  kkttóórree
ttaamm  rreeaalliizzuujjąą..

KKrraajjee   PPrrzzyykkłłaaddyy  zzaaddaańń  rreeaalliizzoowwaannyycchh    
ww  rraammaacchh  mmiissjjii   

  
  

EElleekkttrroowwnniiaa   NNuummeerr    
nnaa  mmaappiiee   

RRooddzzaajj  
ssuurroowwccaa   

AA  Dolna Odra (Nowe 
Czarnowo) 

  

BB  Konin   
CC  Kozienice (Świerże Górne)   
DD  Niedzica (Czorsztyn)   
EE  Żarnowiec   

RReeggiioonn   CCeecchhyy  śśrrooddoowwiisskkaa  pprrzzyyrrooddnniicczzeeggoo    
 Przeważają urodzajne gleby – mady, 

teren równinny odwadniany licznymi 
rowami melioracyjnymi  

 Długi okres wegetacji (220 dni) i mała 
roczna amplituda temperatury 
powietrza. Łagodne zimy i wcześnie 
nadchodząca wiosna. Przewaga 
urodzajnych gleb brunatnych 

 Duża roczna amplituda temperatury 
powietrza (ciepłe lata, chłodne zimy), 
gleby urodzajne, w znacznej części 
rozwinięte z lessów (czarnoziemy)  

ŚŚrreeddnniiaa  ggęęssttoośśćć  zzaalluuddnniieenniiaa   
Do 30 osób na 1 km 2 Od 100 do 150 

osób na 1 km 2 
Powyżej 200 osób 

na 1 km2 
   
   
   

SSzzttuucczznnyy  zzbbiioorrnniikk  
wwooddnnyy   

RRzzeekkaa   NNuummeerr    
nnaa  mmaappiiee   

Czorsztyński    
Jeziorsko   
Koronowski   
Soliński   
Sulejowski   
Włocławski   
Zegrzyński   

Mapa do zadania 12.

Tabela do zadania 16.

Stacja 
 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Śr. 
rok 

t 4,6 4,6 5,9 8,2 12,2 14,6 16,8 16,3 13,9 10,4 6,4 5,1 99,,99   
II  

o 48 40 48 44 44 47 58 58 47 63 62 58 661177   

t -2,9 -2,0 1,8 7,6 13,8 16,8 18,6 17,2 13,3 7,8 2,3 -1,3 77,,88   
IIII   

o 35 26 32 40 48 60 84 72 44 37 38 38 553355   

t -13,4 -12,2 -4,2 8,3 17,4 23,6 26,1 24,1 17,2 7,8 -2,0 -9,2 77,,00   
IIIIII   

o 10 10 12 11 11 10 9 8 5 14 11 12 112233   

t – temperatura powietrza w oC;      o – opady w mm

Tabela do zadania 25.

Zbiory  Zboża Powierzchnia zasiewów  
w tys. ha ogółem w tys. ton w kg/1 mieszkańca 

Plony 
w dt/ha 

Pszenica 2 227,8 8 800 232 .......... 
Żyto 1 410,8 ...................  89 24,1 
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Model odpowiedzi i schemat oceniania z geografii

NNrr  
zzaadd..   PPrrzzeewwiiddyywwaannaa  ooddppoowwiieeddźź   PPkktt   KKrryytteerriiaa  zzaalliicczzeenniiaa   

11..   

1 : 50 000 
1 cm – 0,5 km  
12 cm – x 
x = 12 x 0,5 = 6  
Długość J. Klimkówka w terenie wynosi  
6 km 

00--11  Za poprawny zapis obliczeń 
i poprawny wynik – 1 pkt 

22..   A. 280 m 00--11  1 pkt 

33..   
1. Przysłup;   2.  Pieniny Gorlickie;    
3. agroturystyka (gospodarstwo 
agroturystyczne);   4. Kopa  

00--22  
Za podanie nazw  
dwóch, trzech obiektów – 1 pkt 
czterech obiektów – 2 pkt 

44..   

Np. 
a) W obszarze pola C3 występują 
wzniesienia o wyższej wysokości 
bezwzględnej (powyżej 700  m n.p.m.) i o 
bardziej stromych stokach  niż w polu E2.  
b) W polu E2 większość potoków stanowi 
dopływy górnego biegu rzeki Przysłup 
płynącej przez środkową część obszaru,  
a w polu C3 północna część obszaru 
odwadniana jest przez potoki spływające 
bezpośrednio do jeziora Klimkówka,  
a część południowa przez potoki uchodzące 
do rzeki Ropy.  
c) Lesistość obszaru w polu C3 jest znacznie 
większa niż w polu E2.  

00--22  
Za podanie różnic dla  
dwóch elementów środowiska  
– 1 pkt, trzech elementów – 2 pkt 

55..   
Pozostaną nie skreślone: 
 1,0;  południowo -wschodnim;   
asfaltową;  krzyż;  większą  

00--22  
Za poprawne skreślenie  
trzech, czterech określeń – 1 pkt, 
pięciu określeń – 2 pkt 

66..   

Np. 
piesza – znakowane szlaki turystyczne, 
miejsca noclegowe, punkty gastronomiczne  
rowerowa – znakowane szlaki rowerowe, 
punkty gastronomiczne, obiekty noclegowe  
wodna – przystań wodna i wypożyczalnia 
sprzętu pływającego  

00--11  
Za podanie dwóch rodzajów 
turystyki i czterech przykładów 
obiektów – 1 pkt 

77..   

Np  
– zabudowania w większości miejscowoś ci 
koncentrują się w miejscach, gdzie 
nachylenie terenu jest niewielkie  
(głównie w dolinach);  
– lasy zachowały się jeszcze tylko na 
wzniesieniach o największym nachyleniu  

00--11  

 
 
Za wykazanie wpływu 
nachylenia stoków – 1 pkt 
 
 
 

 

88..   

Np. wylesienie stoków zwiększyłoby spływ 
powierzchniowy wód opadowych  
i przyspieszyłoby erozję gleby i skał.  
W wyniku tego potoki górskie niosłyby 
znacznie większą niż do tej pory ilość 
osadów, powodując przyspieszenie 
zamulania jeziora, a tym samym 
zmniejszenie jego pojemności.  

00--11  
Za wyjaśnienie wskazujące  
na nasilenie erozji i zamulania 
zbiornika – 1 pkt 

99..   

Np. 
– zapobieganie powodziom;  
– produkcja energii elektrycznej;  
– zaopatrzenie rolnictwa w wodę  

00--11  Za podanie dwóch powodów  
– 1 pkt 

1100..   

Np.  
Litosfera           atmosfera  
Barwa skał wpływa na temperaturę 
powietrza (powierzchnie ciemne 
pochłaniają najwięcej promieniowania 
słonecznego, natomiast najwięcej 
promieniowania odbijają powierzchnie 
jasne). 
Litosfera                biosfera  
Rodzaj skały macierzystej ma wpływ na typ 
tworzących się na ich bazie gleb, a te z kolei 
w znacznym stopniu decydują o składzie 
gatunkowym roślinności, np. roślinność 
wapieniolubna.  
Litosfera              hydrosfera  
Rodzaj skał wpływa na tempo obiegu wody 
w przyrodzie. Na obszarze litych skał 
krystalicznych jest szybszy spływ 
powierzchniowy i mniejsza infiltracja niż na 
obszarze skał luźnych, porowatych lub z 
dużą ilością szczelin.  

00--22  
Za podanie przykładów  
do dwóch geosfer – 1 pkt, 
trzech geosfer – 2 pkt 

1111..   P; P; F; P 00--22  
Za poprawne oznaczenie  
dwóch, trzech  zdań – 1 pkt, 
czterech zdań – 2 pkt 

1122..   

Appalachy 2;   Góry Atlas 1;   Wielkie Góry 
Wododziałowe 6;   Nizina La Platy   4;   
Nizina Zachodniosyberyjska  8;   Nizina 
Zatokowa 3;   Wyżyna Abisyńska 5;   
Wyżyna Tybetańska 7  

00--33  

Za poprawne zlokalizowanie 
czterech, pięciu regionów – 1 pkt, 
sześciu, siedmiu – 2 pkt,  
ośmiu regionów – 3 pkt 

1133..   Góry Świętokrzyskie – A; D; G 
Beskid Sądecki – B; C; F 

00--22  
Za poprawne 
przyporządkowanie do regionu 
trzech cech po – 1 pkt 

 

2288..   

1. Transport samochodowy – udział 
zwiększył się; przyczyna, np. większa 
dostępność samochodów (ich ceny 
relatywnie spadły), poprawa jakości dróg, 
likwidacja niektórych linii kolejowych.  
2. Transport kolejowy – udział zmniejszył 
się; przyczyna, np. jest  mniejsza 
elastyczność tego rodzaju transportu  
w porównaniu z transportem 
samochodowym, likwidacja mało 
dochodowych linii kolejowych.  
3. Transport lotniczy – udział zwiększył się; 
przyczyna, np. rozwój turystyki 
zagranicznej, wzrost inwestycji 
zagranicznych w Polsce, uruchomienie 
tanich linii lotniczych.  

00--22  

Za podanie kierunku zmian  
z uzasadnieniem dla dwóch 
rodzajów transportu – 1 pkt, 
trzech – 2 pkt 

2299..   

Np.  
– ułatwienia w przekraczaniu granic Polski 
(zniesienie wiz dla wielu krajów, 
wprowadzenie bezw izowego ruchu 
przygranicznego);  
– wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce;  
– zainteresowanie Polską po zmianach 
ustrojowych;  
– uruchomienie tanich linii lotniczych  

00--11  Za podanie dwóch przyczyn  
– 1 pkt 

3300..   

Np. Irak – zapewnienie utrzymania pokoju, 
szkolenie irackich służb wewnętrznych  
Afganistan – zwalczanie terroryzmu, 
likwidacja baz szkoleniowych al Kaidy  

00--22  Za podanie nazwy kraju  
i przykładu zadań po – 1 pkt 

1199..   Pozostają nieskreślone: roślin zielnych; 
czarnoziemy; Ukrainy  

00--11  Za wszystkie poprawne 
skreślenia – 1 pkt 

2200..   

Np. podczas intensywnych opadów po 
bezleśnych stokach woda spływa szybciej;  
las spowalnia spływ wód powierzchniowych 
i tempo topnienia śnieg u, zwiększając ilość 
wody wsiąkającej w glebę. Wycięcie lasu  
i uregulowanie koryt rzek powoduje 
szybszy spływ wód powierzchniowych  
i gwałtowniejszy przybór wody w rzekach.  

00--11  Za wyjaśnienie uwzględniające 
obydwa czynniki – 1 pkt 

2211..   

Kolumny od prawej  
Norwegia, Finlandia, Szwecja  
Czechy, Francja, Polska  
Belgia, Holandia, Wielka Brytania  

00--11  

Za poprawne 
przyporządkowanie wszystkich 
krajów – 1 pkt 
 

2222..   

Np. 
a) rodzi się więcej chłopców, do 40. roku 
życia liczebnie przeważają mężczyźni, a po 
tym okresie dominują kobiety, im starszy 
przedział wiekowy tym współczynnik 
feminizacji jest większy  
b) miasto 312 kobiet na 100 mężczyzn 
(uwzględnić 310 -315) 
wieś 252 kobiety na 100 mężczyzn 
(uwzględnić 250-255) 

00--22  

a) za przedstawienie 
zróżnicowania wskaźnika 
ogółem – 1 pkt, 
b) za podanie wskaźnika  
dla obydwu grup ludności – 2 pkt 

2233..   W kolejności od góry: Żuławy Wiślane, 
Nizina Śląska, Wyżyna Lubelska  

00--22  

Za poprawne 
przyporządkowanie dwóch 
regionów – 1 pkt 
trzech regionów – 2 p 

2244..   

Np. – duża wielkość gospodarstw;   
– wysoki stopień mechanizacji i chemizacji;  
– odpowiednie wykształcenie rolników;  
– wysoki poziom kultury rolnej  

00--22  Za podanie dwóch czynników  
1 pkt, trzech czynników - 2 pkt 

2255..   Plony pszenicy 39,5;   zbiory żyta 3  400  00--11  Za podanie obydwu wartości  – 1 p 

2266..   
Np. jest to zwrot prywatnym właścicielom 
majątku zagarniętego wcześniej przez 
państwo. 

00--11  Za wyjaśnienie znaczenia 
terminu – 1 pkt 

2277..   

A – 2 – węgiel kamienny  
B – 4 – węgiel brunatny  
C – 6 – węgiel kamienny  
D – 9 – energia wody  
E – 1 – energia wody 

00--33  

Za poprawne wypełnienie   
czterech do sześciu komórek  
– 1 pkt, siedmiu do dziewięciu  
– 2 pkt, dziesięciu – 3 pkt 

 

1155..   

Np. 
– rodzaj materiału skalnego, z którego 
zbudowany jest klif ,  
– siła, z jaką fale przyboju uderzają o brzeg  

00--11  Za podanie dwóch czynników  
– 1 pkt 

1166..   

 
Stacje: I – morski; II – przejściowy;  
III – kontynentalny  
Uzasadnienie: np. w klimacie morsk im 
roczna amplituda temperatury powietrza 
jest najmniejsza, a w kontynentalnym 
największa; im większy stopień 
kontynentalizmu klimatu, tym mniejsza 
roczna suma opadów  

00--22  

Za poprawne 
przyporządkowanie typu 
klimatu do każdej stacji – 1 pkt 
za uzasadnienie – 1 pkt 

1177..   

Np. – reżim deszczowo -śnieżny;  
– asymetria dorzeczy Wisły i Odry (większe 
prawe dorzecza);  
– ogólny kierunek spływu z SE na NW  
– kratowy układ sieci (rzeki, na których 
odcinkach płyną na zachód, wykorzystując 
pradoliny);  
– niewysoki dział wodn y Wisły i Odry;  

00--22  Za podanie dwóch cech – 1 pkt, 
trzech cech – 2 pkt 

1188..   

Czorsztyńskie - Dunajec – 7 
Jeziorsko – Warta – 4 
Koronowskie – Brda – 1 
Solińskie – San – 6 
Sulejowskie – Pilica – 5 
Włocławskie – Wisła – 2 
Zegrzyńskie – Narew – 3 

00--33  

Za poprawne uzupełnienie 
komórek siedmiu do dziesięciu  
– 1 pkt,  jedenastu do trzynastu  
– 2 pkt 
czternastu komórek – 3 pkt 

 

1144..   

Np. fale przyboju uderzają o klif (stromy 
brzeg), podmywając go. U podnóża klifu 
powstaje nisza abrazyjna, a podmyty brzeg 
obrywa się. Grubszy materiał skalny jest 
osadzany blisko brzegu, tworząc platformę 
abrazyjną, a drobniejszy jest wynoszony 
dalej w morze. 

00--22  

Za opis z poprawnym użyciem 
dwóch, trzech z podanych 
terminów – 1 pkt 
czterech terminów – 2 pkt 
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