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Maturzyści! Codziennie od wtorku drukujemy w „Gazecie” arkusze maturalne 
dla poziomu rozszerzonego. Dziś ostatnie testy – z biologii i historii

KUJON POLSKI
MATURA – POZIOM ROZSZERZONY

Edukacja.Gazeta.pl

PIĄTEK 5 PAŹDZIERNIKA 2007 DODATEK DO „GAZETY WYBORCZEJ” REDAGUJE JOANNA ĆWIKLAK  NR INDEKSU ISSN 1642-8307 

Biologia
Czas pracy: 150 minut

Przykładowy test 
dla poziomu rozszerzonego

Zadanie 1. (0-3)
Poniższy wykres ilustruje wzrost populacji bakterii hodo-

wanych w warunkach sztucznych na odpowiedniej pożywce,
która zaspokaja wszystkie potrzeby pokarmowe tych organiz-
mów.

Przeanalizuj wykres i wykonaj polecenia.

AA..  PPoosszzcczzeeggóóllnnyymm  ffaazzoomm  wwzzrroossttuu  ppooppuullaaccjjii  bbaakktteerriiii  pprrzzyy--
ppoorrzząąddkkuujj  ooddppoowwiieeddnniiee  ookkrreeśślleenniiaa::

a) faza stabilizacji
b) faza pozornego zastoju
c) faza zwiększenia tempa wzrostu
d) faza spadku liczebności

II  ——...... IIII  ——...... IIIIII  ——....... IIVV  ——.......

BB..  PPooddaajj  ddwwiiee  pprrzzyycczzyynnyy  bbrraakkuu  wwzzrroossttuu  lliicczzbbyy  kkoommóórreekk  bbaakk--
tteerriiii  ww ffaazziiee  ssttaabbiilliizzaaccjjii..

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

Zadanie 2. (0-1)
Schemat przedstawia przemianę faz jądrowych u pierwot-

niaków.

NNaa  ppooddssttaawwiiee  aannaalliizzyy  sscchheemmaattuu  wwsskkaażż  ssttaaddiiuumm//ssttaaddiiaa,,  kkttóó--
rree  jjeesstt//ssąą  hhaappllooiiddaallnnee  ww tteejj  pprrzzeemmiiaanniiee  ((aa  ttuu  ddoommiinnuujjee  ffaazzaa  ddii--
ppllooiiddaallnnaa))::  …………………………………………................

Zadanie 3. (0-3)
Rysunki pokazują dwa rodzaje tkanek łącznych – chrzęstną

szklistą i właściwą wiotką.

AA..  DDoo  wwsskkaazzaannyycchh  nnaa  rryyssuunnkkaacchh  eelleemmeennttóóww  ddooppaassuujj  ookkrreeśśllee--
nniiaa::  wwłłóókknnaa  ssiiaatteecczzkkoowwee,,  jjaammkkii  cchhrrzzęęssttnnee,,  jjąąddrraa  kkoommóórrkkoowwee,,
cchhoonnddrrooccyyttyy..

AA  ——  .........................................
BB  ——  .........................................
CC  ——  .........................................
DD  ——  .........................................

BB..  PPooddaajj  ppoo  jjeeddnnyymm  pprrzzyykkłłaaddzziiee  ffuunnkkccjjii,,  jjaakkiiee  ww oorrggaanniizzmmiiee
ppeełłnniiąą  ttee  ttkkaannkkii..

Zadanie 4. (0-3)
Na rysunkach pokazano rozmieszczenie merystemów w cie-

le roślin: A – dwuliściennej, B —jednoliściennej.

AA.. PPooddaajj  nnaazzwwyy  zzaazznnaacczzoonnyycchh  nnaa  sscchheemmaacciiee  ccyyffrraammii  11  ii 88  rroo--
ddzzaajjóóww  ttkkaanneekk  mmeerryysstteemmaattyycczznnyycchh::

11  –– ……………………………………………………………………………………….
88  –– ……………………………………………………………………………………….

BB.. PPooddaajj  ffuunnkkccjjęę  kkaażżddeejj  zz nniicchh::
11  –– ……………………………………………………………………………………….
88  –– ……………………………………………………………………………………….

Zadanie 5. (0-3)
Schemat przedstawia cykl życiowy mszyc.

AA.. NNaa  ppooddssttaawwiiee  sscchheemmaattuu  wwyyjjaaśśnniijj,,  nnaa  cczzyymm  ppoolleeggaa  ppaarrtteennoo--
ggeenneezzaa..

BB.. PPooddaajj  jjeeddnnąą  zzaalleettęę  ii jjeeddnnąą  wwaaddęę  ttaakkiieejj  ffoorrmmyy  rroozzrroodduu..

Zaleta – .........……………………………………………………………………….
Wada – ………………………………………………………………………………….

Zadanie 6. (0-2) 
Schemat przedstawia cykl życiowy pewnego pasożyta.

AA..  PPooddaajj  nnaazzwwęę  ggaattuunnkkoowwąą  ppaassoożżyyttaa,,  kkttóórreeggoo  ccyykkll  żżyycciioowwyy
pprrzzeeddssttaawwiioonnyy  zzoossttaałł  nnaa  sscchheemmaacciiee..  …………………………………………..

BB..  WWsskkaażż,,  cczzeemmuu  ssłłuużżyy  wwiieenniieecc  hhaacczzyykkóóww  oobbeeccnnyycchh  uu ssttaaddiiuumm
llaarrwwaallnneeggoo  ttaassiieemmccaa..
......................................................................................................................................

Zadanie 7. (0-2)
W tabeli podane są produkty metabolizmu białek wydalane

z moczem przez różne zwierzęta.

AA..  UUzzuuppeełłnniijj  ttaabbeellęę,,  wwppiissuujjąącc  ww mmiieejjssccaa  aa,,  bb  ii cc  ooddppoowwiieeddnniiee
iinnffoorrmmaaccjjee..

BB..  WWsskkaażż  tteenn  zz mmeettaabboolliittóóww,,  kkttóórreeggoo  wwyyddaallaanniiee  jjeesstt  nnaajjbbaarr--
ddzziieejj  kkoosszzttoowwnnee  eenneerrggeettyycczznniiee..  …………………………………………………..

Zadanie 8. (0-1)
Schematy przedstawiają przepływ powietrza przez drogi od-

dechowe ptaka.

ZZwwiieerrzzęęttaa   ŚŚrrooddoowwiisskkoo  żżyycciiaa   GGłłóówwnnyy  pprroodduukktt    
mmeett aabboolliizzmmuu  bbiiaałłeekk   

ryby,  
krokodyle 

a) ..........................  amoniak 

płazy, ssaki wodno-lądowe, lądowe b) .............................  
jaszczurki,  
węże, ptaki 

lądowe c) .............................  

A

B
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NNaa  ppooddssttaawwiiee  aannaalliizzyy  sscchheemmaattuu  uussttaall,,  kkttóórryy  zz nniicchh  pprrzzeeddssttaa--
wwiiaa  pprrzzeeppłłyyww  ppoowwiieettrrzzaa  ppooddcczzaass  wwyyddeecchhuu..  UUzzaassaaddnniijj  sswwóójj
wwyybbóórr..
……………………………………………………………………………………………...

Zadanie 9. (0-2)
Rysunek przedstawia sylwetkę pewnego ssaka.

AA..  PPooddaajj  nnaazzwwęę  rrooddzzaajjoowwąą  tteeggoo  ssssaakkaa  ii jjeeggoo  śśrrooddoowwiisskkoo  
żżyycciiaa::  ………………………………………………………………………………………….

BB.. WWyymmiieeńń  ddwwiiee  cceecchhyy  jjeeggoo  bbuuddoowwyy  zzeewwnnęęttrrzznneejj  wwiiddoocczz--
nnee  nnaa  rryyssuunnkkuu,,  śśwwiiaaddcczząąccee  oo pprrzzyyssttoossoowwaanniiuu  tteeggoo  zzwwiieerrzzęęcciiaa
ddoo  zzaajjmmoowwaanneeggoo  śśrrooddoowwiisskkaa  żżyycciiaa..

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

Zadanie 10. (0-2)
Rysunki pokazują różne rodzaje kiełkowania nasion.

AA.. OOkkrreeśśll  rrooddzzaajj  kkiieełłkkoowwaanniiaa  pprrzzeeddssttaawwiioonnyy  nnaa  rryyssuunnkkuu  
AA::  ………………………….. ii nnaa  rryyssuunnkkuu  BB::  …………………………..

BB.. WWsskkaażż  kkrryytteerriiuumm  ddeeccyydduujjąąccee  oo rróóżżnniiccyy  ppoommiięęddzzyy  ttyymmii
rrooddzzaajjaammii  kkiieełłkkoowwaanniiaa..
………………………………………………………………………………………...…….

Zadanie 11. (0-1)
Znane, ale ciągle jeszcze nie dość doceniane są związki mię-

dzy roślinami owadopylnymi a zapylającymi je owadami. Ma-
pa przedstawia rozmieszczenie geograficzne trzmieli i tojadów.

NNaa  ppooddssttaawwiiee  mmaappyy  ssffoorrmmuułłuujj  wwnniioosseekk  oo ppoozziioommiiee  śścciissłłoośśccii
wwzzaajjeemmnnyycchh  zzwwiiąązzkkóóww  mmiięęddzzyy  ttoojjaaddaammii  ii ttrrzzmmiieellaammii  ((kkttóórryy
ggaattuunneekk  jjeesstt  bbaarrddzziieejj  uuzzaalleeżżnniioonnyy  oodd  ddrruuggiieeggoo??))..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 12. (0-2)
Wielbłąd i koń reprezentują zwierzęta palcochodne.

NNaa  ppooddssttaawwiiee  aannaalliizzyy  sscchheemmaattuu  wwyyjjaaśśnniijj,,  nnaa  cczzyymm  ppoolleeggaa
rróóżżnniiccaa  ww bbuuddoowwiiee  iicchh  kkoońńcczzyynn,,  ii nnaa  tteejj  ppooddssttaawwiiee  zzaalliicczz  jjee  ddoo
ddwwóócchh  rróóżżnnyycchh  ggrruupp  zzwwiieerrzząątt  kkooppyyttnnyycchh::
………………………………………………………………………………………………….

WWiieellbbłłąądd  nnaalleeżżyy  ddoo  ……………………………, aa kkoońń  ddoo    ………………...

Zadanie 13. (0-2)
Na schemacie przedstawiono jedną ze struktur komórkowych.

AA..  RRoozzppoozznnaajj  ttęę  ssttrruukkttuurręę  ii nnaazzwwiijj  pprroocceess,,  kkttóórryy  ww nniieejj  zzaa--
cchhooddzzii..  

SSttrruukkttuurraa  –– ………………………………… pprroocceess  –– ……………………………
BB..  DDooppiisszz  nnaazzwwyy  eelleemmeennttóóww::  aa –– ……………..……… bb  –– ……………...
cc  –– ………………………… dd  –– ………………………….

Zadanie 14. (0-3)
Na schemacie przedstawiono związek fotosyntezy z oddy-

chaniem.

AA..  OOkkrreeśśll,,  kkttóórraa  zz ttyycchh  pprrzzeemmiiaann  jjeesstt  aannaabboolliicczznnaa,,  ii zzaa  ppoommoo--
ccąą  ddwwóócchh  aarrgguummeennttóóww  uuzzaassaaddnniijj,,  ddllaacczzeeggoo  ttaakk  ssąąddzziisszz..

11  –– ……………………………………………………………………………………….
22  –– ……………………………………………………………………………………….
BB..  OOkkrreeśśll,,  ww jjaakkii  ssppoossóóbb  oorrggaanniizzmmyy  rroośślliinnnnee,,  aa ww  jjaakkii  zzwwiieerrzzęę--

ccee  uuzzyysskkuujjąą  eenneerrggiięę  nniieezzbbęęddnnąą  ddoo  żżyycciiaa..
…………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………….......

Zadanie 15. (0-1)
Poniżej przedstawiono symboliczny zapis katalizy enzyma-

tycznej:
EE  ++  SS  EE  –– SS  EE  ++  PP
OOkkrreeśśll  rroollęę  eennzzyymmuu  ww rreeaakkccjjii,,  kkttóórrąą  kkaattaalliizzuujjee..  

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

Zadanie 16. (0-2)
Tabela przedstawia porównanie udziału składników pokar-

mowych w diecie osób dorosłych w Polsce z zaleceniami WHO
na ten temat.

NNaa  ppooddssttaawwiiee  aannaalliizzyy  ddaannyycchh  ww ttaabbeellii  zzaapprrooppoonnuujj  ddwwiiee  zzmmiiaa--
nnyy  ww ddiieecciiee  PPoollaakkóóww,,  kkttóórree  pprrzzyycczzyynniiłłyybbyy  ssiięę  ddoo  zzmmnniieejjsszzeenniiaa
zzaacchhoorroowwaallnnoośśccii  nnaa  cchhoorroobbyy  uukkłłaadduu  kkrrąążżeenniiaa..  JJeesstt  ttoo  ggrruuppaa  cchhoo--
rróóbb,,  zz ppoowwoodduu  kkttóórreejj  uummiieerraa  nnaajjwwiięękksszzyy  pprroocceenntt  ppooppuullaaccjjii  PPoollaa--
kkóóww..  

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

Zadanie 17. (0-1)
Na schemacie przedstawiono zmiany objętości powietrza

w płucach człowieka. 

ZZaannaalliizzuujj  sscchheemmaatt,,  aa nnaassttęęppnniiee  pprrzzyyppoorrzząąddkkuujj  kkaażżddeejj  zzee  ssttrrzzaa--
łłeekk  pprraawwiiddłłoowwyy  ooppiiss..  

AA..  Jest to część powietrza zalegająca w płucach.
BB.. Jest to objętość powietrza, którą można usunąć z płuc po

zakończeniu spokojnego wydechu.
CC.. Jest to objętość powietrza, jaka ulega wymianie podczas

pogłębionego wdechu i wydechu.
DD.. Jest to objętość powietrza, jaka ulega wymianie podczas

normalnego wdechu i wydechu.
11  –– …………………..… 22  –– ………………………. 33  –– …………………………..

Zadanie 18. (0-2)
Na schemacie przedstawiono różne rodzaje połączeń stawo-

wych.

AA..  WWsskkaażż  tteenn  ssttaaww,,  kkttóórryy  uummoożżlliiwwiiaa  wwiięękksszząą  rruucchhoommoośśćć  ppoo--
łłąącczzeenniiaa,,  ii wwyyjjaaśśnniijj  sswwoojjąą  ooppiinniięę  …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
BB..  PPooddaajj  pprrzzyykkłłaadd  ttaakkiieeggoo  ssttaawwuu  ww TTwwooiimm  oorrggaanniizzmmiiee.

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

Zadanie 19. (0-1)
NNaazzwwoomm  cchhoorróóbb  zz kkoolluummnnyy  II pprrzzyyppoorrzząąddkkuujj  ddrroobbnnoouussttrroojjee

cchhoorroobboottwwóórrcczzee,,  kkttóórree  jjee  wwyywwoołłuujjąą,,  wwyybbrraannee  zz kkoolluummnnyy  IIII..  

KKoolluummnnaa  II KKoolluummnnaa  IIII  
I rzeżączka A. krętek blady
II kiła B. grzyby drożdżopodobne 
III rzęsistkowica C. dwoinka Neissera

D. rzęsistek pochwowy
II  –– …………………. IIII  –– ………………….. IIIIII  –– ……………………..

Zadanie 20. (0-1)
Rysunek przedstawia model budowy najczęstszego typu sy-

napsy. 

DDookkoonnaajj  jjeeggoo  aannaalliizzyy,,  aa nnaassttęęppnniiee  wwyybbiieerrzz  oozznnaacczzeenniiaa  lliitteerroo--
wwee  zzddaańń,,  kkttóórree  pprraawwiiddłłoowwoo  ooppiissuujjąą  bbuuddoowwęę  ii ddzziiaałłaanniiee  tteejj  ssyynnaapp--
ssyy..  

AA..  Synapsy w układzie nerwowym powstają zwykle między
zakończeniem aksonu jednej a dendrytem lub ciałem kolejnej ko-
mórki nerwowej. 

BB..  Przewodzenie impulsu w obrębie synapsy ma charakter
impulsu nerwowego.

CC..  Przewodzenie impulsu w obrębie synapsy ma charakter
chemiczny.

DD..  Przewodzenie impulsu w obrębie synapsy jest szybsze niż
jego przewodzenie po błonie neuronu.

EE..  Pęcherzyki synaptyczne zawierają specjalną substancję
chemiczną – mediator synaptyczny.

PPrraawwiiddłłoowwee  ooppiissyy  zzaawwiieerraajjąą  zzddaanniiaa::  ………………………………………

Zadanie 21. (0-1)
Schemat przedstawia budowę oka ludzkiego.

NNaa  sscchheemmaacciiee  bbuuddoowwyy  ookkaa  zzaazznnaacczz  ssttrrzzaałłkkąą  ii ppooddppiisszz  wwłłaaśścciiwwąą
nnaazzwwąą  ssttrruukkttuurręę  ooddppoowwiieeddzziiaallnnąą  zzaa  ooddbbiióórr  bbooddźźccóóww  śśwwiieettllnnyycchh..  

Zadanie 22. (0-3)
Uczniowie wykonali następujące doświadczenie: do połowy

objętości dwóch zlewek wlali roztwór Ca (OH)2 – tzw. wody wa-
piennej. W zlewce I zanurzyli plastikową rurkę i bardzo wolno
wdmuchiwali wydychane z płuc powietrze. 

Następnie obserwowali zmiany roztworu, porównując ze zlew-
ką II, która stała obok.

AA..  ZZaappiisszz,,  ccoo  zzaaoobbsseerrwwoowwaallii  uucczznniioowwiiee  ww zzlleewwccee  II..  
BB..  SSffoorrmmuułłuujj  pprroobblleemm  bbaaddaawwcczzyy  tteeggoo  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa..
CC..  KKttóórraa  zzlleewwkkaa,,  II cczzyy  IIII,,  ppeełłnniiłłaa  ffuunnkkccjjęę  pprróóbbyy  kkoonnttrroollnneejj??

Zadanie 23. (0-2)
Schemat przedstawia podział odporności swoistej:

Poniżej zestawiono przykłady odporności sswwooiisstteejj.

11..  Staś zachorował na ospę wietrzną i uzyskał odporność ……
22..  Wszyscy uczniowie w klasie zostali poddani szczepieniu na

gruźlicę
Uzyskali więc odporność ……
33..  Ogrodnik, pracując z nawozem organicznym, skaleczył się

głęboko i zainfekował ranę ziemią. W przychodni podano mu na-
tychmiast surowicę przeciwtężcową, co spowodowało uzyskanie
odporności ……

44..  Joanna od urodzenia przez półtora roku była karmiona pier-
sią, uzyskała więc odporność ………

55.. Płód, rozwijając się w łonie matki, uzyskuje odporność ……
DDoo  kkaażżddeeggoo  pprrzzyykkłłaadduu  ddoobbiieerrzz  zzee  sscchheemmaattuu  rrooddzzaajj  ooddppoorrnnoo--

śśccii  sswwooiisstteejj  ii wwppiisszz  ww  mmiieejjssccee  kkrrooppeekk,,  ppoossłłuugguujjąącc  ssiięę  oozznnaacczzeenniiaa--
mmii  lliitteerroowwyymmii  AA,,  BB,,  CC,,  DD..

Zadanie 24. (0-1)
Naczynia włosowate są najmniejszymi naczyniami układu

krwionośnego. Ich średnica wynosi 4-10µm. Tworzą one gęstą
sieć. Zachodzi w nich wymiana gazów oddechowych i innych sub-
stancji między krwią a tkankami. 

OOddppoorrnnoośśćć  sswwooiissttaa

cczzyynnnnaa  bbiieerrnnaa

AA  ––  nnaattuurraallnnaa BB  ––  sszzttuucczznnaa CC  ––  nnaattuurraallnnaa DD  ––  sszzttuucczznnaa

SSkkłłaaddnniikkii    
ppookkaarrmmoowwee   

ZZaalleecceenniiaa  WWHHOO   PPoollsskkaa   

Tłuszcze  30% energii 38% energii 
Cholesterol  < niż 300 mg/dzień  > niż 500 mg /dzień  
Białka  15% energii 11% energii 
Węglowodany 55% energii 51% energii 
Błonnik 40 g/dzień 14 g/dzień 
Sól kuchenna  6 g/dzień 17 g/ dzień 
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NNaazzwwiijj  pprrzzeeddssttaawwiioonnee  ppoowwyyżżeejj  ttyyppyy  ppoołłąącczzeeńń  nnaacczzyyńń  wwłłoossoo--
wwaattyycchh..

AA  –– …………………………. BB  –– ………………………. CC  –– ……………………….

Zadanie 25. (0-1)
Schemat przedstawia jeden z rodzajów kwasów RNA.

PPooddaajj  ppeełłnnąą  nnaazzwwęę  oorraazz  ffuunnkkccjjęę  tteeggoo  kkwwaassuu..    …………………………

Zadanie 26. (0-2)
Badano gen sprzężony z płcią, letalny, recesywny. Jakie po-

tomstwo otrzymamy, krzyżując heterozygotyczną względem te-
go genu samicę z normalnym samcem? RRoozzwwiiąążż  kkrrzzyyżżóówwkkęę  ii nnaa
tteejj  ppooddssttaawwiiee  wwyybbiieerrzz  pprraawwiiddłłoowwąą  ooddppoowwiieeddźź::

PP::  …….……… x ……….………. FF11::

ggaammeettyy::  ………......…………….

AA..  bbęęddzziiee  ttyyllee  ssaammoo  ssaammccóóww,,  ccoo  ssaammiicc..  
BB..  bbęęddzziiee  ddwwaa  rraazzyy  wwiięęcceejj  ssaammccóóww  nniiżż  ssaammiicc..  
CC..  bbęęddzziiee  ddwwaa  rraazzyy  wwiięęcceejj  ssaammiicc  nniiżż  ssaammccóóww..  
DD..  bbęęddąą  ttyyllkkoo  ssaammiiccee..

Zadanie 27. (0-1)
W 1937 r. na pewnej fermie hodowlanej urodził się nietypowy

lisek. Jego rodzice i dziadkowie byli rudymi lisami, a on miał srebr-
ną barwę sierści. W potomstwie tego srebrnego lisa połowa osob-
ników miała srebrne ubarwienie sierści, a dalsze krzyżówki wy-
kazały, że jest to cecha dominująca. WWoobbeecc  ppoowwyyżżsszzeeggoo  nnaalleeżżyy
uuzznnaaćć,,  żżee::

AA..  NNaassttąąppiiłłaa  mmuuttaaccjjaa  ggeennuu  nnaa  rruuddee  zzaabbaarrwwiieenniiee  ssiieerrśśccii  ww nnoo--
wwyy  jjeeggoo  aalllleell..

BB..  NNaa  sskkuutteekk  rreekkoommbbiinnaaccjjii  ppoowwssttaałł  nnoowwyy  uukkłłaadd  aalllleellii,,  uummoożż--
lliiwwiiaajjąącc  uujjaawwnniieenniiee  ssiięę  tteeggoo  ggeennuu..

CC..  GGeenn  nnaa  ssrreebbrrnnee  uubbaarrwwiieenniiee  ssiieerrśśccii  ppiieerrwwoottnniiee  nnaalleeżżaałł  ddoo
ffrraakkccjjii  ttaakk  zzwwaanneeggoo  mmiillcczząącceeggoo  DDNNAA  ii tteerraazz  ssiięę  uuaakkttyywwnniiłł..

DD..  WWsszzyyssttkkiiee  ooddppoowwiieeddzzii  ooppiissuujjąą  zzddaarrzzeenniiaa,,  kkttóórree  mmooggłłyy  ddoo--
pprroowwaaddzziićć  ddoo  ppoojjaawwiieenniiaa  ssiięę  ssrreebbrrnneeggoo  lliissaa  ww ppooppuullaaccjjii..  

Zadanie 28. (0-1)
W tabeli zestawiono zawartość zasad azotowych (w %) w trzech

próbkach DNA:

DDookkoonnaajj  aannaalliizzyy  ddaannyycchh  ww ttaabbeellii  ii wwyybbiieerrzz  nnrr  tteejj  pprróóbbkkii  ((II,,  IIII
lluubb  IIIIII)),,  kkttóórraa  nniiee  ppoocchhooddzzii  zz tteeggoo  ssaammeeggoo  oorrggaanniizzmmuu  ccoo  ppoozzoossttaa--
łłee  pprróóbbkkii..  UUzzaassaaddnniijj  sswwóójj  wwyybbóórr..  
……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 29. (0-2)
Poniżej przedstawiono ogólny model mutacji chromosomo-

wych, w którym jedna litera oznacza jeden gen położony w chro-
mosomie. 

Prawidłowy chromosom:

A. mutacja: ………………………..

B. mutacja: …………………………………

C. mutacja: …………….........

D. mutacja: …………………………………..................................

WWppiisszz  ww wwoollnnee  mmiieejjssccaa  nnaazzwwyy  ooddppoowwiieeddnniicchh  mmuuttaaccjjii..  

Zadanie 30. (0-1)
W tabeli podano zestawy heterochromosomów płci u różnych

gatunków zwierząt.
WWyybbiieerrzz  wwiieerrsszz  zzaawwiieerraajjąąccyy  zzeessttaaww  pprraawwiiddłłoowwyy,,  ppaammiięęttaajjąącc,,

żżee  uu ppttaakkóóww,,  mmoottyyllii,,  nniieekkttóórryycchh  rryybb,,  ppłłaazzóóww  ii ggaaddóóww  wwyyssttęęppuujjee
ooddwwrroottnnaa  ddeetteerrmmiinnaaccjjaa  ppłłccii..  

Zadanie 31. (0-2)
W 1982 roku dr Joe Forman wraz z zespołem w czasie rutyno-

wych badań w brytyjskiej stacji naukowej Halley Bay na Antar-
ktydzie Zachodniej odkrył, że znaczna część pokrywy ozonowej
nad biegunem zaniknęła. Było to tak szokujące, że podejrzewa-
no błąd urządzeń pomiarowych. Badania prowadzone w następ-
nych latach potwierdziły wyniki Formana.

AA.. NNaazzwwiijj  zzjjaawwiisskkoo  uubbyyttkkuu  oozzoonnuu  ww aattmmoossffeerrzzee  zzaaoobbsseerrwwoo--
wwaannee  nnaadd  AAnnttaarrkkttyyddąą  ii ppooddaajj  jjeeggoo  pprrzzyycczzyynnęę..

……………………………………………………………………………………………

BB.. WWyyjjaaśśnniijj,,  jjaakkiiee  mmooggąą  bbyyćć  kkoonnsseekkwweennccjjee  zzmmnniieejjsszzeenniiaa  ssiięę
ppoowwłłookkii  oozzoonnoowweejj..  

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

Zadanie 32. (0-1)
Schematy przedstawiają przepływ materii przez dwa ekosy-

stemy trawiaste – ekosystem pastwiska owczego w Pieninach i eko-
system łąki kośnej pod Warszawą. Materia organiczna mierzona
jest gramami węgla organicznego. Strzałki oznaczają przepływ
materii na 1 m2 w czasie jednego roku, koła i wieloboki – stany ma-
terii. B- średnia biomasa, ANP – roczna produkcja biomasy.

WWsskkaażż,,  kkttóórryy  zz ttyycchh  eekkoossyysstteemmóóww  mmaa  cchhaarraakktteerr  bbaarrddzziieejj  nnaa--
ttuurraallnnyy,,  ii jjeeddnnyymm  aarrgguummeenntteemm  uuzzaassaaddnniijj  sswwoojjąą  ooddppoowwiieeddźź..
.....................................................................................................................................

Zadanie 33. (0-1)
Tabela podaje ogólną ilość wybranych odpadów przemysło-

wych nagromadzonych w Polsce (stan na koniec roku 1991).

PPooddaajj  jjeeddeenn  pprrzzyykkłłaadd  rroozzwwiiąązzaanniiaa  zzmmnniieejjsszzaajjąącceeggoo  iilloośśćć  nnaa--
ggrroommaaddzzoonnyycchh  nnaa  hhaałłddaacchh  ooddppaaddóóww  pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 34. (0-2)
Schematy przedstawiają szkielety goryla i człowieka.

PPooddaajj  ddwwiiee  wwiiddoocczznnee  nnaa  sscchheemmaattaacchh  rróóżżnniiccee  ww bbuuddoowwiiee  sszzkkiiee--
lleettuu  ggoorryyllaa  ii cczzłłoowwiieekkaa..

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

Zadanie 35. (0-1)
Rysunek przedstawia doświadczenie Millera i Ureya. Urzą-

dzenie naśladowało skład pierwotnej atmosfery ziemskiej pod-
dawanej wyładowaniom elektrycznym.

NNaa  ppooddssttaawwiiee  wwyynniikkóóww  tteeggoo  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa  ssffoorrmmuułłuujj  wwnniioo--
sseekk  ddoottyycczząąccyy  rreeaakkccjjii  zzaacchhooddzząąccyycchh  ww ppiieerrwwoottnneejj  aattmmoossffeerrzzee
zziieemmsskkiieejj..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ARKUSZ OPRACOWAŁY: ANNA BORUC,TERESA SZYMCZYK

RRooddzzaajjee  ooddppaaddóóww   
IIlloośśćć    

ww  mmiillii oonnaacchh  
ttoonn   

IIlloośśćć  pprrzzyyppaaddaajjąąccaa    
nnaa  jjeeddnneeggoo  oobbyywwaatteellaa  

PPoo llsskkii    ((ttoonnyy))   
OOddppaaddyy  ggóórrnniicczzee   775533   2200   
PPooppiioołłyy  ii  żżuużżllee   334455   99  

SSzzyymmppaannss   MMoottyyll    
jjeeddwwaa bbnniikk   

MMuusszzkkaa    
oowwoocc oowwaa   NNuummeerr    

ooddppoowwii eeddzzii   ?       ?  ?       ?  ?       ?  

AA..   XXXX        XXYY   XXYY        XXXX   XXXX      XXYY   
BB..   XXXX        XXYY   XXYY        XXXX   XXYY      XXXX   
CC..   XXYY        XXXX   XXXX        XXXX   XXXX      XXYY   
DD..   XXYY        XXXX   XXXX        XXYY   XXXX      XXYY   

A B C D E F G  H I J X Y Z 

A B C D E F G H 

A B C D E F E F G H I J 

A B C D J I H G E F 

A B C D E F G H I J 

NNuummeerr  
pprróóbbkkii    

ZZaassaaddaa    
aazzoott oowwaa   

ZZaawwaarrttoośśćć  ww  %%   

I Adenina 30 
II Cytozyna 30 
III Guanina 30 

      

      

      

Do arkusza maturalnego z biologii, który wydrukowaliśmy w „Ga-
zecie” 29 września, wkradł się błąd. W schemacie do zadania
10. zabrakło podpisu: 1 – liścienie. Przepraszamy!1
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Model odpowiedzi i schemat punktowania

NNrr   
zzaadd..   

MMooddeell  ooddppoowwiieeddzzii  ddoo  tteessttuu  zz  bbiioollooggiiii    
––  zzaakkrreess  rroozzsszzeerrzzoonnyy   

PPkktt   

11..   A. Za wszystkie prawidłowe przyporządkowania określeń do faz wzrostu bakt e-
rii 2 p., za trzy prawidłowe przyporządkow ania 1 p. 
I – b;  II – c; III – a;  IV – d 
B. Za podanie dwóch pr zyczyn braku wzrostu komórek bakterii w fazie stabil i-
zacji 1 p.  
Model odpowiedzi:  
Wyczerpywanie się zasobów pokarmu, nadmierne zagęs zczenie populacji  
w układzie zamkniętym, nagromadzenie się szkodl iwych metabolitów.     

33  

22..   Za wskazanie haploidalnego stadi um 1 p.  
Model odpowiedzi: W przemianie pokoleń z dominującą fazą diploidalną  
haploidalnym stadium (1n) są tylko gamety.  

11  

33..   A. Za cztery prawidłowo dopasowane określenia 2 p.,  
za trzy prawidłowe określenia 1 p.  
A – chondrocyty, B – jamki chrzęstne,  
C – włókna siateczk owe, D – jądra komórkowe  
B. Za podanie po jednym przykładzie funkcji, jakie pełnią te tkanki, 1p.  
Tkanka chrzęstna szklista tworzy powierzchnie staw owe / części chrzęstne nosa 
/ szkielet zarodka; tkanka właściwa wiotka spaja wszystkie tka nki / wypełnia 
wolne przestrzenie między narz ądami. 

33  

44..   A. Za prawidłowe podanie nazw tkanek merystematycznych 1 p.  
B. Za prawidłowe podanie funkcji każdego z merystemów 1 p.  
Model odpowiedzi:  
A. 1. kambium/miazga; 8. merystem wstawowy/interkalarny  
B. kambium wytwarza łyko i drewno wtórne, powodując przyrost wtórny (ł o-
dygi i korzenia) na grubość; merystem wstawowy umożliwia wzrost roślin je d-
noliściennych w mi ędzywęźlach.   

33  
 

55..   A. Za prawidłowe wyjaśnienie,  co to jest partenogeneza, 1 p.  
B. Za podanie za lety i wady takiego rozrodu po 1 p.  
Model odpowiedzi:  
A. Partenogeneza polega na rozwoju niezapłodnionych jaj, jest to szcz ególna 
forma rozmnażania u zwierząt.  
B. Przykład odpowiedzi: Możliwość szybkiego zasiedlania terenu bez koniec z-
ności poszukiwania par tnera; brak możliwości mieszania materiału genetyczn e-
go między osobn ikami przy braku samców.   

33  

66..   A. Za podanie nazwy gatunkowej pasożyta 1 p.  
B.  Za wskazanie, czemu służy wieniec haczyków u stadium larwalnego  
tasiemca, 1 p. 
Model odpowiedzi:  
A. tasiemiec uzbrojony  
B. wieniec haczyków u stadium larwalnego tasiemca spełnia funkcję tarczy 
czepnej.  

22  
 

88..   Za wybranie schematu B i za uzasadnienie wyboru 1 p.  
Model odpowiedzi:  
Schemat B.  W czasie wydechu powietrze przez tchawicę wydostaje się z org a-
nizmu na zewnątrz.   

11  
 

99..   A. Za podanie nazwy rodzajowej i środowiska życia 1 p.  
– dziobak, środowisko wodn e 
B. Za podanie dwóch cech budowy zewnętrznej 1 p.  
Model odpowiedzi: dwie z następujących cech - obecność dzioba do łapania 
skorupiaków, szerokie rozst awienie kończyn na boki, płetwy między palcami 
kończyn, szeroki i pł aski ogon  

22  

1100..   A. Za określenie ro dzaju kiełkowania 1 p.  
B. Za podanie różnicy między przedstawionymi sposobami kiełkowania 1 p.  
Model odpowiedzi:  
A. Kiełkowanie nadziemne / epigeiczne,  
B. Kiełkowanie podziemne / hypogeiczne  
B. W kiełkowaniu nadziemnym liścienie zostają wyniesione p onad glebę; w 
kiełkowaniu podziemnym liścienie poz ostają w glebie.   

22  

1111..   Za sformułowanie wniosku 1 p.  
Model odpowiedzi:  
(Między tojadami a trzmielami istnieje związek oparty na symbiozie). T ojady 
rosną wyłącznie w obrębie zasięgu występow ania trzmieli – trzmiele są dla nich 
niezbędne. Zasięg trzmieli nie jest tak ograniczony, ponieważ nie są one uzale ż-
nione wyłącznie od tojadów.  

11  

1122..   Za wyjaśnienie różnicy w budowie kończyn między wielbł ądem i koniem 1 p.  
Model odpowiedzi:  
Wielbłąd ma (silnie rozwinięte) pal ce III i IV;  
a  koń ma (silnie rozwinięty) p alec III.  
Za zaliczenie wielbłąda i konia do właściwych grup kopy tnych 1 p.  
Model odpowiedzi:  
Wielbłąd należy do parzystokopytnych, a koń do nieparzyst okopytnych. 

22  

1133..   A. Za rozpoznanie struktury i nazwanie p rocesu 1 p.  
B. Za podpisanie objaśnień 1 p.  
Model odpowiedzi:  
 A Chloroplast, proces - fotosynteza.  
B: a - granum / tylakoid granum, b - stroma,  c - lamella stromy / tylakoid międz y-
granowy (stromy), d - podwójna błona / błona zewnętrzna i w ewnętrzna.     

22  

1144..   A. Za określenie, która przemiana jest anaboliczna, i dobre uz asadnienie 2 p.  
B. Za wyjaśnienie, skąd rośliny i zwierzęta pozyskują ene rgię, 1 p.  
Model odpowiedzi:  
A. Przemianą anaboliczną jest fotosynteza (1 p.), ponieważ polega na wiąz aniu 
energii (świetlnej) i w jej efekcie złożone związki organiczne powstają z pr o-
stych związków nieorg anicznych (CO 2 i H2O). (1 p.) 
B. Rośliny absorbują energię świetlną, a zwierzęta pobierają pokarm / zwią zki 
organiczne (i uzyskują z niego ene rgię w procesie oddych ania). 

33 

77..   A. Za prawidłowe wypełnienie tabeli 1 p.  
a- wodne, b – mocznik, c – kwas moczowy  
B. Za wskazanie kwasu moczowego 1 p.     

22  

1166..   Za podanie każdej z dwóch zmian w diecie po 1 p.  
Model odpowiedzi:  
Polacy powinni:  
– zastępować sól kuchenną innymi przyprawami / og raniczyć spożycie soli  
– ograniczyć spożycie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego (zastępując je tłus z-
czami roślinnymi).  
– spożywać więcej warzyw i owoców, które są źródłem bło nnika.      

22 

1177..   Za dobranie prawidłowych określeń 1 p.: 1 – D;    2 – C;   3 –A. 11  
1188..   Za wskazanie stawu umożliwiającego większą ruchomość poł ączenia 1 p.  

Za podanie przykładu takiego stawu w twoim organizmie 1 p.  
Model odpowiedzi:  
Staw A, np. staw biodrowy / staw barkowy.   

22  

1199..   Za prawidłowe przyporządkowanie 1 p.:  I – C;  II – A;  III – D. 11  
2200..   Za wybranie trzech prawidłowych oznaczeń literowych 1 p.  

Zdania prawidłowe:   A, C, E.   
11  

2211..   Za wskazanie i podpisanie siatkówki 1 p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11  

1155..   Za określenie roli enzymu 1 p. 
Model odpowiedzi: 
Enzym obniża energię aktywacji związków wchodzących w reakcję.  

11  

2222..   A. Za zapisanie wyniku obserwacji 1 p.  
B. Za sformułowanie problemu badawczego 1 p.  
C. Za wskazanie zlewki z próbą kontrolną 1 p.  
Model odpowiedzi:  
A. Woda zmętniała.  
B. Czy w powietrzu wydychanym z płuc znajduje się CO 2? 
C. Zlewka II.   

33  

2233..   Za właściwe dobranie trzech rodzajów odporności 1 p.  
Za właściwe dobranie wszystkich rodzajów odporności 2 p.  
Model odpowiedzi: 1 – A;    2 – B;    3 – D;    4 – C;    5 – C.  

22  

2244..   Za prawidłowe nazwanie wszystkich połączeń 1 p.  
Model odpowiedzi: A – zwykłe / normalne / typowe; B – dziwne;  C – wrotne.  

11  

2255..   Za podanie pełnej nazwy i funkcji 1 p.  
Model odpowiedzi:  
Transportowy / transportujący / RNA (kwas rybonukleinowy); transport uje / 
przenosi aminokwasy z cytoplazmy do rybos omów.     

11  

2266..   Za rozwiązanie k rzyżówki 1 p.  
Za wybór odpowiedzi na podstawie prawidłowego rozwi ązania 1 p.  
Model odpowiedzi:  
P:     XXa  x   XY             a - allel  recesywny  
F1:        

   X   Xa 
 X XX XaX 
 Y XY XaY 

                           Efekt letalny          Odp. C  

22  

2277..   Za wybór odpowiedzi 1 p.    Odp. A  11  
2288..   Za wybór próbki i uzasadnieni e   1 p. 

Model odpowiedzi:  
Próbka I; ponieważ cytozyna tworzy pary z guaniną, więc musi być tych z asad 
taka sama ilość , zaś adenina tworzy pary z tym iną i skoro jest jej 30%, a nie 20%, 
to nie może pochodzić z tego organizmu.     

11  

2299..   Za wpisanie w wolne miejsca nazw wszystkich mutacji  2 p.  
Za wpisanie w wolne miejsca prawidłowo dwóch nazw mutacji 1 p.  
A – inwersja;  B – duplikacja;   C – delecja / deficjencja;   
D – translokacja.   

22  

3300..   Za wybór prawidłowej odpowiedzi 1 p.   Odp.  A 11  

3311..   A. za nazwanie zjawiska zaniku warstwy ozonowej oraz za podanie prz yczyn 
występowania dzi ury ozonowej  1 p.  
B. za podanie konsekwencji występowania dziury ozonowej 1 p.  
Model odpowiedzi:  
A. Dziura ozonowa, spowodowana zanieczyszczeniem atmosfery związkami 
reagującymi z ozonem, np. freonami, tlenkami azotu.  
C. Konsekwencją jest wzrost natężenia promieniowania ultrafioletowego, p o-
wodującego raka skóry / liczne mutacje genetyczne, uszkadzającego stru kturę 
kwasów nukleinowych.  

22  

3322..   Za wskazanie sche matu A i uzasadnienie wyboru 1 p.  
Model odpowiedzi:  
Z łąki kośnej, pod postacią siana, regularnie wywożona jest materia org aniczna 
na niej wytworzona, stąd obiegi pierwiastków nie są tu zamknięte. / Na pastw i-
sku owce pełnią rolę podobną do naturalnych rośl inożerców, włączając się w 
obiegi pierwias tków.  

11  
 

3333..   Za podanie rozwiązania zmniejszającego ilość odpadów 1 p.  
Model odpowiedzi:  
Popioły można wykorzystać:  w budownictwie – do produkcji betonu / do bud o-
wy dróg / w rolnictwie – do produkcji naw ozów mineralnych.   

11  

3344..   Za każdą z różnic w budowie szkielet u goryla i czł owieka  1 p.  
Model odpowiedzi:  
Człowiek ma ręce krótsze od nóg, a u goryla jest odwrotnie; u człowieka mózg o-
czaszka jest większa od trzewioczaszki, a u goryla jest mniejsza; stopa u czł o-
wieka  jest wysklepiona, a u goryla nie; klatka piersiow a goryla jest uwyp uklona 
do przodu, a u człowieka – spłaszczona.   

22  

3355..   Za sformułowanie wniosku 1p.  
Model odpowiedzi:  
Pod wpływem wyładowań atmosferycznych następowała synteza zwią zków 
organicznych z prostych składników atmosf ery – amoniaku, metanu, wodor u, 
pary wodnej.   

11  
 

siatkówka
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CZĘŚĆ I
TTeesstt  sspprraawwddzzaajjąąccyy  wwiiaaddoommoośśccii  ii  uummiieejjęęttnnoośśccii  uussttaalloonnee  ww

ssttaannddaarrddaacchh  eeggzzaammiinnaaccyyjjnnyycchh  zz  hhiissttoorriiii  ((2200  ppkktt))

Zadanie 1. (0-1)
WW  ttaabbeellii  zzaammiieesszzcczzoonnoo  ffrraaggmmeennttyy  bbiiooggrraaffiiii  ssttaarroożżyyttnnyycchh  hhii--

ssttoorryykkóóww  ((AA,,  BB,,  CC))..  RRoozzppoozznnaajj  ppoossttaacciiee  ii wwppiisszz  iicchh  iimmiioonnaa  ddoo
ttaabbeellii  ww ooddppoowwiieeddnniiee  mmiieejjssccaa..

ŹRÓDŁO: MULTIMEDIALNY ATLAS HISTORYCZNY PWN 

Zadanie 2. (0-1)
PPrrzzeeddssttaawwiioonnyymm  iilluussttrraaccjjoomm  pprrzzyyppoorrzząąddkkuujj  wwłłaaśścciiwwee  ppoodd--

ppiissyy..  PPoodd  iilluussttrraaccjjaammii  ww wwyykkrrooppkkoowwaannyycchh  mmiieejjssccaacchh  ((AA,,  BB,,  CC,,
DD))  wwppiisszz  ccyyffrręę  ooddppoowwiiaaddaajjąąccąą  wwłłaaśścciiwweemmuu  ppooddppiissoowwii  wwyybbrraa--
nneemmuu  zz ppooddaannyycchh  ppoonniiżżeejj..

AA…………………….. BB…………………………..

CC…………………. DD……………………………

1. Rzym 5. Epidaur
2. Sakkara 6. Ateny
3. Giza 7. Babilon
4. Delfy

Zadanie 3. (0-1)
RRoozzssttrrzzyyggnniijj,,  cczzyy  iinnffoorrmmaaccjjee  ppooddaannee  ww ttaabbeellii  ssąą  pprraawwddzziiwwee,,

cczzyy  ffaałłsszzyywwee..  WW ooddppoowwiieeddnniicchh  rruubbrryykkaacchh  ddooppiisszz  oobbookk  ppooddaa--
nneejj  iinnffoorrmmaaccjjii  „„pprraawwddaa””  lluubb  „„ffaałłsszz””..  

ŹRÓDŁO: MULTIMEDIALNY ATLAS HISTORYCZNY PWN 

Zadanie 4. (0-2)
PPoonniiżżeejj  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  sscchheemmaatt  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyy  zzaakkoonnuu  ppooww--

ssttaałłeeggoo  ww śśrreeddnniioowwiieecczznneejj  EEuurrooppiiee  oorraazz  ppllaann  zzaammkkuu  bbęęddąącceeggoo
ssiieeddzziibbąą  wwiieellkkiieeggoo  mmiissttrrzzaa  zzaakkoonnuu  ii ssttoolliiccąą  ppaańńssttwwaa  zzaakkoonnnneeggoo..
PPrrzzeeaannaalliizzuujj  ppoonniiżżsszzee  źźrróóddłłaa  ii wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..

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

PLAN ZAMKU I MIASTA Z 1656 ROKU
NA RYSUNKU E.J. DAHLBERGA

AA..  PPoonniiżżeejj  ppooddaajj  ppeełłnnąą  nnaazzwwęę  tteeggoo  zzaakkoonnuu..
……………………………………………………………………………………………………

BB..  NNaa  ppooddssttaawwiiee  wwiieeddzzyy  ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj  kkrróóttkkoo  nnaappiisszz,,  jjaakkii  bbyyłł
cceell  ppoowwoołłaanniiaa  tteeggoo  zzaakkoonnuu..
…………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 5. (0-1)
WW  ppoonniiżżsszzeejj  ttaabbeellccee  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ffrraaggmmeennttyy  pprrzzyywwiilleejjóóww

sszzllaacchheecckkiicchh..  WW ooddppoowwiieeddnniiee  mmiieejjssccaa  ww ttaabbeellii  wwppiisszz  iicchh  nnaazzwwęę
ii ppooddaajj  ddaattęę  ((rrookk))  iicchh  nnaaddaanniiaa.

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

Zadanie 6. (0-2)
NNaa  ppooddssttaawwiiee  zzaammiieesszzcczzoonneeggoo  ppoonniiżżeejj  tteekkssttuu  ii wwiieeddzzyy  ppoo--

zzaaźźrróóddłłoowweejj  wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..
Mikołaj Kopernik o wzroście znaczenia pieniądza u progu epo-

ki nowożytnej. 
(…) Wartość monety upada dla rozmaitych przyczyn, albo

z powodu niedostatku samego materiału, to jest, gdy w tym sa-
mym ciężarze miedzi jest więcej, aniżeli się należy, albo dla nie-
dostatku jej ciężaru, chociażby nawet sprawiedliwą była prze-
mieszka miedzi, albo wreszcie, a to najgorsze, dla obydwu tych
przyczyn. Może także długi obieg monety przyczynić się do zmniej-
szenia jej wartości, przez wytarcie u[i?] ubytek kruszcu, a już dla
samej tej przyczyny należy puścić w obieg nową monetę. Dowo-
dem tego ubytku będzie, jeżeli w monecie pokaże się ilość srebra

daleko mniejsza od ilości tego kruszcu za nią kupionego i to jest
prawdziwą oznaką niedobrej monety.

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

AA..  DDllaacczzeeggoo  wweeddłłuugg  MM..  KKooppeerrnniikkaa  ssppaaddaa  wwaarrttoośśćć  mmoonneettyy??
……………………………………………………………………………………………………

BB..  JJaakkiiee  pprraawwoo  eekkoonnoommiicczznnee  zzwwiiąązzaannee  zz oobbiieeggiieemm  ppiieenniiąąddzzaa
ssffoorrmmuułłoowwaałł  MM..  KKooppeerrnniikk  ww sswwooiimm  ttrraakkttaacciiee  pptt..  „„OO  ssppoossoobbiiee  bbii--
cciiaa  mmoonneettyy””??
…………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 7. (0-1)
PPoonniiżżeejj  zzaapprreezzeennttoowwaannoo  oobbrraazzyy  zz rróóżżnnyycchh  eeppookk..  WWyybbiieerrzz  tteenn,,

kkttóórryy  pprrzzeeddssttaawwiiaa  ssttyyll  bbaarrookkoowwyy,,  ii wwppiisszz  ooddppoowwiieeddnniiąą  lliitteerręę
ww wwyykkrrooppkkoowwaannyymm  mmiieejjssccuu..

AA..  Chełmoński Józef, BB..  „Dawid grający na harfie”
„Bociany” 

CC..  Czechowicz Szymon,  DD..  Rublow Andriej,
„Pokłon Trzech Króli” „Święta Trójca”

ŹRÓDŁO: MULTIMEDIALNY ATLAS HISTORYCZNY PWN

Styl barokowy reprezentuje obraz ………………..

Zadanie 8. (0-1)
WW  ttaabbeellii  zzaammiieesszzcczzoonnoo  zznnaacczzeenniiee  ppoojjęęćć  hhiissttoorryycczznnyycchh..  UUzzuu--

ppeełłnniijj  ttaabbeellęę,,  wwppiissuujjąącc  ooppiissyywwaannee  ssłłoowwaa  ww ooddppoowwiieeddnniiee  rruubbrryy--
kkii..

ŹRÓDŁO: MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA PWN

Zadanie 9. (0-1)
PPoonniiżżsszzaa  rryycciinnaa  ooddnnoossii  ssiięę  ddoo  FFrraannccjjii  ww IIII  ppoołłoowwiiee  XXVVIIIIII  ww..

UUzzaassaaddnniijj,,  ww jjaakkii  ssppoossóóbb  iilluussttrraaccjjaa  ttaa  oobbrraazzuujjee  ssttoossuunnkkii  ww ttyymm
kkrraajjuu  ww pprrzzeeddeeddnniiuu  rreewwoolluuccjjii..

ŹRÓDŁO: T. MAŁKOWKI, J. RZEŚNIOWIECKI, HISTORIA II PODRĘCZNIK
DO GIMNAZJUM, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE, GDAŃSK 1999

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

Zadanie 10. (0-1)
ZZaappoozznnaajj  ssiięę  zz ppoonniiżżsszzyymm  tteekksstteemm  źźrróóddłłoowwyymm,,  aa nnaassttęęppnniiee

wwśśrróódd  ppooddaannyycchh  ttwwiieerrddzzeeńń  ((AA,,  BB,,  CC,,  DD))  ppooddkkrreeśśll  zzddaanniiee  bbłłęęddnnee..  

Patent tolerancyjny Józefa II z 1781 roku.
Cyt. za: Historia nowożytna 1648-1789

„Przekonani z jednej strony o szkodliwości wszelkiego uci-
sku sumienia, a z drugiej o wielkich korzyściach płynących dla
religii i państwa z tolerancji prawdziwie chrześcijańskiej, uczu-
liśmy się skłonni do zezwolenia wszędzie wyznawcom religii aug-
sburskiej i helweckiej, a także greckiej dyzunickiej, na odpowia-
dające ich religii prywatne jej wykonywanie, bez względu czy one

AA..  Zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi 
pod hasłem obrony zagrożonych swobód; pierwotnie 
zjazd na sejm całej szlachty, a nie tylko jej posłów; 
nazwę przyjęto z Węgier, gdzie od 1526 szlachta 
opozycyjna wobec królów węgierskich z dynastii 
Habsburgów odbywała swe zjazdy (sejmy konne);  

 

BB..  Państwo o złożonej strukturze, w skład którego 
wchodzą kraje związkowe  zachowujące swoją 
suwerenność  

 

CC.  Koncepcja teoretyczna i postawa 
światopoglądowa oparta na indywidualistycznej 
koncepcji człowieka i społeczeństwa, głosząca, że 
wolność i nieskrępowana przymusem politycznym 
działalność jednostek mają wartość nadrzędną i są 
najpewniejszym źródłem postępu we wszystkich 
sferach życia zbiorowego; także doktryna partii i 
ruchów polityczno-społecznych.  

 

FFrraaggmmeenntt  pprrzzyywwiilleejjuu   NNaazzwwaa    
pprrzzyywwiilleejjuu   

DDaattaa      
nnaaddaanniiaa   

AA. 1. Szczerze i z dobrej woli troszcząc się, aby 
Królestwo nasze Polskie w dobrym stanie i w 
mocy trwało, zobowiązaliśmy niegdyś 
obietnicami dokumentów, czyli przywilejów, 
szlachtę tegoż Królestwa, że po zejściu naszym z 
tego świata będzie miała i weźmie sobie za 
spadkobiercę i następcę na tronie polskim 
potomstwo nasze tylko płci męskiej, nie zaś 
żeńskiej; następnie jednak z zezwolenia i woli 
panów, szlachty oraz wszystkich innych - gdy 
potomstwa męski ego nie ma - córki nasze, te 
mianowicie, co do których nastąpi zgoda, aby 
były następcami naszymi i aby otrzymały koronę 
Królestwa Polskiego, za panów i dziedziców 
Królestwa tego dobrowolnie zostały przyjęte.  

  

BB. XXIV. Nieużytecznego sołtysa pan w 
dziedzictwie mając albo krnąbrnego może 
rozkazać mu sołectwo jego sprzedać, który 
gdyby nie mógł mieć nabywcy, wtedy ów 
dziedzic z wymienionym sołtysem powinien i są 
obowiązani przyjść przed sędziego ziemskiego i 
przyjąć oraz wybrać dwie osoby roztropne, 
żadnej ze stron niepodejrzane, które w ten 
sposób wartość sołectwa na jedną sumę taksując, 
oznajmią jej wysokość temuż panu lub 
dziedzicowi do zapłacenia. I tak pan po 
zapłaceniu owej taksy pieniężnej dla siebie 
sołectwo otrzyma.   

  

CC..  …Przyrzekamy również, że a ni żadnych 
nowych ustaw nie wydamy, ani nie polecimy 
wzywać ziemian na wojnę bez zgody sejmiku 
ziemskiego do środy zwołanego.  

  

C. Trójpolówka – dawny system rolniczy, któ-
ry rozwinął się z dwupolówki i rozpowszechnił
w środkowej Europie w X-XII w.; polegał na podzia-
le gruntów ornych na 3 pola, z których każde kolej-
no obsiewano, w pierwszym roku zbożem ozimym,
w drugim zbożem jarym, a w trzecim uprawą ro-
ślin motylkowatych (np. koniczyn) i okopowych

A. Hanza – powstała w XIII w. jako luźny zwią-
zek miast północnoniemieckich. Rozwijała ekspan-
sję handlową w północno-wschodniej Rusi, w Ni-
derlandach i Anglii (własne eksterytorialne fakto-
rie handlowe). W XV w. liczyła 160 miast-członków
pod przewodnictwem Lubeki

B. Lewant – historyczna nazwa krajów położo-
nych nad wschodnią częścią Morza Śródziemne-
go, od Egiptu po Turcję; stosowana także do wszyst-
kich krajów śródziemnomorskich na wschód od
Włoch; w średniowieczu handel między krajami
Europy i Lewantem nazywano lewantyńskim

AA..  Urodził się ok. 460, w Atenach, zmarł po 400
p.n.e., tamże; syn Olorosa, historyk grecki. W swym
dziele przedstawił historiozoficzną koncepcję prze-
biegu procesów dziejowych i praw nimi rządzących;
odrzucił ingerencję czynników irracjonalnych, bieg
dziejów zaś uznał za wynik działania ludzi, zgodny
z ich własnym interesem, w przypadku państwa – z za-
sadą „prawa silniejszego”.

BB..  Urodził się ok. 200, w Megalopolis (Arkadia),
zmarł ok. 118 p.n.e., historyk grecki. Rzecznik polity-
ki neutralności w czasie III wojny macedońskiej; po
klęsce Macedonii jeden z zakładników w Rzymie (167-
150), a następnie doradca wojskowy Scypiona Afry-
kańskiego Młodszego podczas zdobywania Kartagi-
ny; autor m.in. Dziejów w 40 księgach (lata 264-146)
– pierwszej historii powszechnej.

CC..  Urodził się w 37 r., w Jerozolimie, zmarł po 95 r.,
historyk żydowski piszący w języku greckim; pocho-
dził z rodu kapłanów, od wczesnych lat związany z ru-
chem faryzejskim; w 64 r. n.e. był delegowany do Rzy-
mu z misją uwolnienia uwięzionych tam kapłanów je-
rozolimskich; początkowo przeciwny planowanemu
powstaniu przeciw Rzymianom, po jego wybuchu, 66
stanął na czele powstańców w Galilei, gdzie odzna-
czył się podczas zaciętej obrony twierdzy Jotapata;
wzięty do niewoli przez Wespazjana (przepowiedział
mu, że zostanie cesarzem) pozostał w obozie rzym-
skim do zakończenia wojny.

DD..  Urodził się ok. 485, w Halikarnasie, zmarł po 421
p.n.e., historyk grecki; dzieła zawierają zawiązki kryty-
ki historycznej, poświęcone głównie wojnom perskim;
w przedstawieniu wydarzeń autor dał wyraz przeko-
naniu o istnieniu w świecie ładu moralnego; bóstwo ka-
rze za akty pychy i samowoli tak narody (np. Persów),
jak i jednostki; dzieło napisane w dialekcie jońskim.

Dokończenie na s. 6 uuu
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kiedykolwiek były używane i zaprowadzone. Jednak religia
rzymskokatolicka ma zachować przywilej publicznego odpra-
wiania […]

Zezwalamy w szczególności:
1. Poddanym niekatolickim w miejscowościach, gdzie żyje

100 rodzin, chociażby tam nie było świątyni czy duszpasterza,
a część tych rodzin mieszkała nawet w odległości paru godzin,
wolno zbudować własny dom modlitwy ze szkołą […]

2. Pozostawi się im swobodę ustanawiania własnych nauczy-
cieli, utrzymywanych przez gminy […]

3. Niekatolickim mieszkańcom jakiejś miejscowości [zezwa-
lamy] na wybór pastorów, o ile ich sami chcą utrzymywać i opła-
cać.

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

AA..  Wyznawcy innych wyznań niż rzymskokatolickie mają
prawo do budowy świątyni w miejscowościach, gdzie żyje 
100 rodzin.

BB..  Wyznawcy innych wyznań niż rzymskokatolickie mają
prawo do wyboru własnych nauczycieli.

CC..  Wyznawcy innych wyznań niż rzymskokatolickie mają
prawo publicznego odprawiania modłów.

DD..  Wyznawcy innych wyznań niż rzymskokatolickie mają
prawo do wyboru własnych pastorów.

Zadanie 11. (0-1)
PPrrzzeeaannaalliizzuujj  ttrreeśśćć  mmaappyy  ii zzaapprrooppoonnuujj  ddllaa  nniieejj  ttyyttuułł..  WWppiisszz

ggoo  ww wwyykkrrooppkkoowwaannyymm  mmiieejjssccuu..  UUwwaaggaa::  ttyyttuułł  ppoowwiinniieenn  zzaawwiiee--
rraaćć  ookkrreeśślleenniiee  tteemmaattuu  ii cczzaassuu..

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

Zadanie 12. (2 pkt)
PPrrzzeecczzyyttaajj  ffrraaggmmeenntt  wwiieerrsszzaa  ii wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..
Gustaw Ehrenberg; cyt. za: Księga wierszy polskich XIX wie-

ku, opracowali J. Tuwim, J.W. Gomulicki, t. II, Warszawa 1954

Gdy naród do boju wystąpił z orężem,
Panowie na sejmie radzili;
Gdy lud polski krzyczał: „Umrzem lub zwyciężem”,
Panowie o czynszach prawili;
Gdy wiara porwała siekiery i kosy, 
W siermięgach z województw ruszyła,
Panowie uczone podnosili głosy,
Gadali wymownych słów siła.

Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara
Rękami czarnymi od pługa,
Panowie w stolicy palili cygara,
Radzili o braciach zza Buga.
Radzili, prawili i w mądrej swej głowie
Uknuli rozejmy, traktaty;
O cześć, wam panowie! O cześć wam, posłowie!
O cześć wam, hrabiowie, magnaty!”

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

AA..  PPoonniiżżeejj  wwppiisszz  nnaazzwwęę  ii ppooddaajj  ddaattęę  wwyybbuucchhuu  ppoowwssttaanniiaa,,
oo kkttóórryymm  jjeesstt  mmoowwaa  ww wwiieerrsszzuu..
…………………………………………………………………………………………………

BB..  NNaa  ppooddssttaawwiiee  uuttwwoorruu  ii wwiieeddzzyy  ppoozzaaźźrróóddłłoowweejj  wwyymmiieeńń
ttrrzzyy  pprrzzyycczzyynnyy  uuppaaddkkuu  tteeggoo  ppoowwssttaanniiaa..
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 13. (1 pkt) 
UUppoorrzząąddkkuujj  cchhrroonnoollooggiicczznniiee  ppoonniiżżsszzee  wwyyddaarrzzeenniiaa,,  zzaacczzyy--

nnaajjąącc  oodd  nnaajjwwcczzeeśśnniieejjsszzeeggoo..  WW ppuussttee  mmiieejjssccaa  ww ttaabbeellii  wwppiisszz
ww ooddppoowwiieeddnniieejj  kkoolleejjnnoośśccii  ccyyffrryy..  NNaajjwwcczzeeśśnniieejjsszzee  wwyyddaarrzzeenniiee
oozznnaacczz  ccyyffrrąą  11,,  zzaaśś  kkoolleejjnnee  ccyyffrraammii  22,,  33,,  44,,  55..

Zadanie 14. (2 pkt)
PPrrzzeeaannaalliizzuujj  ppoonniiżżsszzee  ddaannee  ssttaattyyssttyycczznnee  ii wwyykkoonnaajj  ppoolleeccee--

nniiaa  AA ii  BB..

PPoommoocc  SSttaannóóww  ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh  ddllaa  EEuurrooppyy

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

CYT. ZA: J. CARPENTIER, F. LEBRUN, HISTORIA EUROPY,
TŁUMACZYŁ T. SZAFRAŃSKI, WARSZAWA 1994

AA..    WWyymmiieeńń  ttrrzzyy  kkrraajjee,,  kkttóórree  oottrrzzyymmaałłyy  nnaajjwwiięękksszząą  ppoommoocc
ggoossppooddaarrcczząą  oodd  UUSSAA  ppoo  IIII  wwoojjnniiee  śśwwiiaattoowweejj..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
BB..  NNaappiisszz,,  kkttoo  bbyyłł  aauuttoorreemm  ((ppooddaajj  iimmiięę,,  nnaazzwwiisskkoo  oorraazz  ppeełłnniioonnąą
wwóówwcczzaass  pprrzzeezz  nniieeggoo  ffuunnkkccjjęę))  kkoonncceeppccjjii  ppoommooccyy  ggoossppooddaarrcczzeejj
ddllaa  EEuurrooppyy  ii ww  jjaakkiicchh  llaattaacchh  bbyyłłaa  oonnaa  rreeaalliizzoowwaannaa..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 15. (2 pkt)
ZZaappoozznnaajj  ssiięę  zz ppoonniiżżsszzyymm  tteekksstteemm  źźrróóddłłoowwyymm,,  aa nnaassttęęppnniiee

wwyykkoonnaajj  ppoolleecceenniiaa  AA ii  BB..

Nie przeszkodziło to prowokatorom w zorganizowaniu
w czwartek demonstracji, którą od dawna przygotowywali, tak-
że z pomocą przyjezdnych organizatorów. Na Poznaniu skupiła
się cała uwaga ośrodków imperialistycznych, albowiem chodzi-
ło o to, aby Poznań, miasto Międzynarodowych Targów i w okre-
sie targów – uczynić terenem zamieszek. (...) Każdy prowokator
czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy
ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrą-
bie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracują-
cego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie stopy życio-
wej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia,
w interesie naszej Ojczyzny.

ŹRÓDŁO: WIEK XX W ŹRÓDŁACH, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1998, STR. 398

AA..  KKiieeddyy  mmiiaałłyy  mmiieejjssccee  ooppiissaannee  ww tteekkśścciiee  wwyyddaarrzzeenniiaa?
…………………………………………………………………………………………………… 

BB..  KKttoo  sspprraawwoowwaałł  wwóówwcczzaass  ffuunnkkccjjęę  pprreemmiieerraa  ww PPoollssccee??
…………………………………………………………………………………………………… 

Temat: Procesy zjednoczeniowe i państwowotwórcze w dzie-
jach Europy.

CZĘŚĆ II
ZZaaddaanniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  aannaalliizząą  źźrróóddeełł  wwiieeddzzyy  hhiissttoorryycczznneejj  

((1100  ppuunnkkttóóww))
Zapoznaj się z materiałami źródłowymi (źródła A – H). Następ-

nie odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania (zadania 16-23).

Źródło A. 

Źródło B.
NNeessttoorr  oo ppoowwssttaanniiuu  wwcczzeessnnooffeeuuddaallnneeggoo  ppaańńssttwwaa  rruusskkiieeggoo..
Nestor, powiest’ wriemiennych let (Powieść minionych lat)
Cyt. za: Kroniki staroruskie

I wybrali się trzej bracia z rodami swoimi, wzięli z sobą wszyst-
ką Ruś i przyszli do Słowian najprzód i obwarowali gród Łado-
gę i siadł Ruryk najstarszy w Ładodze, a drugi Sineus w Białym
Jeziorze, a trzeci Truwor w Izborsku. Od tych Waregów Nowo-
grodzianie nazwani zostali Rusią; i są dziś ludzie nowogrodzcy

rodu waregskiego, a pierwej byli Słowianami. Po dwóch zaś la-
tach umarł Sineus i brat jego Truwor. I objął Ruryk sam wszyst-
ką ziemię i przyszedłszy nad Ilmeń, obwarował gród nad Woł-
chowem i nazwał go Nowogród. I osiadł w nim jako książę i ro-
zdawał dostojnikom swoim włości i grody. A w tych grodach
Waregi są przybysze, zaś pierwsi osadnicy są w Nowogrodzie
Słowianie.

ŹRÓDŁO: WIEK V-XV W ŹRÓDŁACH; M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 1999, STR. 92

Źródło C.
CCeessaarrzz  OOttttoonn  IIIIII  nnaa  ttrroonniiee

ŹRÓDŁO: MULTIMEDIALNY ATLAS HISTORYCZNY PWN 

Źródło D.
DDrrzzeewwoo  ggeenneeaallooggiicczznnee  ddyynnaassttiiii  JJaaggiieelllloonnóóww..
(wykres na stronie obok)

Źródło E.
AAkktt  uunniiii  ppoollsskkoo--lliitteewwsskkiieejj..

ŹRÓDŁO: MULTIMEDIALNY ATLAS HISTORYCZNY PWN 

Źródło F.
PPrrzzeemmóówwiieenniiee  OOttttoonnaa  vvoonn  BBiissmmaarrcckkaa  ww kkoommiissjjii  bbuuddżżeettoowweejj

LLaannddttaagguu  PPrruuss  zz 3300  IIXX  11886622  rrookkuu..
Mamy za gorącą krew, mamy skłonność do nakładania zbyt

obszernych zbroi na nasze drobne ciało, a powinniśmy ją prze-
cież użytkować. Niemcy nie oczekują od Prus liberalizmu, lecz
siły. Bawaria, Wirtembergia, Badenia mogą tolerować liberalizm
i dlatego nikt nie przeznacza im roli Prus. Prusy powinny zebrać
i zachować swoje siły, aż do odpowiedniej chwili, którą już nie-
jednokrotnie zmarnowały. Granice Prus po traktacie wiedeń-
skim nie sprzyjają zdrowemu życiu państwowemu. Wielkich za-
gadnień chwili nie rozstrzyga się za pomocą mów czy postano-
wień większości (to właśnie był wielki błąd lat 1848 i 1849), lecz
żelazem i krwią.

ŹRÓDŁO: WIEK XIX W ŹRÓDŁACH, M. SOBAŃSKA-BONDARUK,
S.B. LENARD, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 2001, STR. 259

Źródło G.

Źródło H.
WWyykkrreess..  EEttaappyy  rroozzsszzeerrzzeenniiaa  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  –– lliicczzbbaa  kkrraajjóóww

pprrzzyyjjęęttyycchh  ddoo  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  ww kkoolleejjnnyycchh  llaattaacchh..

ŹRÓDŁO: WYKRES NA PODSTAWIE DANYCH DOSTĘPNYCH NA STRONIE
HTTP://WWW1.UKIE.GOV.PL/

KKrraajj   KKwwoottaa  
ppoommooccyy    

ww  mmllnn  UUSSDD   

UUddzziiaałł  ww  ooggóóllnneejj  
wwaarrttoośśccii  

pprrooggrraammuu    
((ww  pprroocc..))   

Austria 
Belgia-Luksemburg 
Dania 
Francja 
RFN 
NRD (pomoc 
żywnościowa) 
Grecja 
Islandia 
Irlandia 
Włochy 
Holandia 
Norwegia 
Portugalia 
Szwecja 
Triest 
Turcja 
Wielka Brytania 

726,1 
556,5 
278,9 

3103,8 
1472,6 

 
15 

773,9 
34,6 
146,2 
1577,8 
980,1 
274,7 
49,8 
106,8 
31,8 

277,5 
3585,6 

5 
3,8 
1,9 
21 
10 

 
0,1 
5,2 
0,2 

1 
10,7 
6,6 
1,9 
0,3 
0,7 
0,2 
1,9 

24,3 

AA..  Wybór Abrahama Lincolna na 
prezydenta Stanów Zjednoczonych 

 

BB..  Proklamowanie powstania Królestwa 
Włoch 

 

CC. Zwycięstwo wojsk pruskich nad 
Francuzami w bitwie pod Sedanem 

 

DD..  Abraham Lincoln ogłasza dekret 
abolicyjny 

 

AA..   Przyłączenie Wenecji do Włoch  
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Na podstawie źródła A

Zadanie 16. (1 pkt)
PPrrzzeeaannaalliizzuujj  ttrreeśśćć  mmaappyy  ii zzaapprroo--

ppoonnuujj  ddllaa  nniieejj  ttyyttuułł..
………………………………………………………
…………………………………………………..... 

Na podstawie źródła B

Zadanie 17. (2 pkt)
AA..  NNaa  ppooddssttaawwiiee  tteekkssttuu  źźrróóddłłoo--

wweeggoo  ooppiisszz,,  jjaakk  ppoowwssttaałłoo  ppaańńssttwwoo
rruusskkiiee..
………………………………………………………
…………………………………………………..... 

BB..  KKoorrzzyyssttaajjąącc  zz wwiieeddzzyy  ppoozzaaźź--
rróóddłłoowweejj,,  nnaappiisszz,,  jjaakk  ssiięę  nnaazzyywwaałł
oossttaattnnii  ccaarr  zz ddyynnaassttiiii  RRuurryykkoowwiicczzóóww..
………………………………………………………
…………………………………………………..... 

Na podstawie źródła C i wiedzy
pozaźródłowej

Zadanie 18. (1 pkt)
WWyyjjaaśśnniijj,,  nnaa  cczzyymm  ppoolleeggaałłaa  kkoonn--

cceeppccjjaa  uunniiwweerrssaalliissttyycczznneeggoo  cceessaarr--
ssttwwaa  OOttttoonnaa  IIIIII..
………………………………………………………
…………………………………………………..... 

Na podstawie źródła D i wiedzy
pozaźródłowej

Zadanie 19. (1 pkt)
WWppiisszz  ddoo  ttaabbeellii  wwłłaaddccóóww,,  kkttóórrzzyy

zzaawwaarrllii  zzwwiiąązzeekk  mmiięęddzzyy  PPoollsskkąą  aa LLii--
ttwwąą,,  ii ookkrreeśśll  cchhaarraakktteerr  ttyycchh  uunniiii..

Na podstawie źródła D,E i wiedzy
pozaźródłowej

Zadanie 20. (1 pkt)
PPooddaajj  ggłłóówwnnee  ppoossttaannoowwiieenniiaa  tteejj

uunniiii..
………………………………………………………
…………………………………………………..... 

Na podstawie źródła F

Zadanie 21. (1 pkt)
SSffoorrmmuułłuujj  wwnniioosskkii  ddoottyycczząąccee  kkoonn--

cceeppccjjii  zzjjeeddnnoocczzeenniiaa  NNiieemmiieecc  OOttttoo--
nnaa  vvoonn  BBiissmmaarrcckkaa..
………………………………………………………
…………………………………………………..... 

Na podstawie źródła G

Zadanie 22. (1 pkt)
WWyyjjaaśśnniijj,,  ccoo  pprrzzeeddssttaawwiiaa  tteenn  rryy--

ssuunneekk..  JJaakkiieeggoo  wwyyddaarrzzeenniiaa  ddoottyycczzyy??
………………………………………………………
…………………………………………………..... 

Na podstawie źródła H

Zadanie 23. (2 pkt)
AA..  NNaappiisszz,,  ww kkttóórryymm  rrookkuu  nnaassttąą--

ppiiłłoo  nnaajjwwiięękksszzee  rroozzsszzeerrzzeenniiee  UUnniiii
EEuurrooppeejjsskkiieejj.
………………………………………………………
…………………………………………………..... 

BB..  WWyymmiieeńń  ppaańńssttwwaa,,  kkttóórree  wwóóww--
cczzaass  pprrzzyyssttąąppiiłłyy  ddoo  UUnniiii  EEuurrooppeejj--
sskkiieejj.
………………………………………………………
…………………………………………………..... 

CZĘŚĆ III.
ZZaaddaanniiee  rroozzsszzeerrzzoonneejj  ooddppoowwiieeddzzii

((2200  ppuunnkkttóóww))

Zadanie 24. (20 pkt)
ZZaaddaanniiee  zzaawwiieerraa  ddwwaa  tteemmaattyy..  WWyy--

bbiieerrzz  jjeeddeenn  zz nniicchh  ddoo  oopprraaccoowwaanniiaa..

Temat I.
PPrrzzeeddssttaaww  pprrzzyycczzyynnyy  ii pprroocceess

jjeeddnnoocczzeenniiaa  PPoollsskkii  nnaa  pprrzzeełłoommiiee  XXIIIIII
ii XXIIVV  ww..

Temat II.
NNaa  pprrzzyykkłłaaddzziiee  NNiieemmiieecc  ii WWłłoocchh

oommóóww  pprroocceessyy  zzjjeeddnnoocczzeenniioowwee
ww XXIIXX  ww..  WWyykkaażż  ppooddoobbiieeńńssttwwaa  ii rróóżż--
nniiccee..

MMiieejjssccee   WWłłaaddccaa   CChhaarraakktteerr  uunniiii   
A. Krewa   
B. Wilno i Radom   
C. Horodło   
D. Lublin   

1 GWE
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Model odpowiedzi i schemat punktowania

ZZaaddaanniiee   MMooddeell  ooddppoowwiieeddzzii   SScchheemmaatt  ppuunnkkttoowwaanniiaa   
NNrr  

zzaadd..   
CCzzęęśśćć  

zzaaddaanniiaa   
  PPuunnkkttyy  zzaa  

ppoosszzcczzeeggóóllnnee  
cczzęęśśccii  

zzaaddaanniiaa   

PPuunnkkttyy  
zzaa  ccaałłee  

zzaaddaanniiee   

11  A 
B 
C 
D 

Tukidydes 
Polibiusz 
Józef Flawiusz 
Herodot 

 11  

22   A – 7, B - 5 , C - 6, D - 2  11  
33  A 

B 
C 

Prawda 
Prawda 
Fałsz 

 11  

44  A 
 

B 
 

Zakon Szpitala Najświętszej Panny Marii  
Domu Niemieckiego w Jerozolimie.  
Zakon ten powstał w czasie krucjat do Ziemi 
Świętej; założony w 1190 roku w Jerozolimie  
i przekształcony w 1198 w zakon rycerski.  
Jego głównym zadaniem miała być opieka 
nad pielgrzymami i chorymi oraz walka z tzw. 
niewiernymi.  

1 
 
 
1 
 

22  

55  A 
B 
C 

Koszycki                       1374  
Statut warecki              1423  
Statuty nieszawskie      1454  

 11  

66  A 
 
 
 
 
 
 

B 

Przyczyny spadku wartości monet Kopernik 
upatruje w braku kruszcu po trzebnego do ich 
wytwarzania, niedostatecznej ilości kruszcu  
w monecie. Jeszcze gorzej, gdy oba te 
czynniki występują jednocześnie. Inna  
przyczyna jest taka, że z powodu długiego 
obiegu monety się ścierają i tracą na wartości.  
W traktacie tym Kopernik sf ormułował 
zasadę ekonomiczną, zgodnie z którą pieniądz 
gorszy wypiera pieniądz lepszy.  

1 
 
 
 
 
 
 
1 

22  

77   C  11  
88  A 

B 
C 

Rokosz 
Federacja 
Liberalizm 

 11  

99   Ilustracja ta obrazuje jedną z przyczyn 
rewolucji we Francji – nadmierne obciążenie 
stanu trzeciego.  

 11  

1100    C  11  
1111    Ziemie polskie w 1809 r. (Księstwo 

Warszawskie w 1809 r.)  
 11  

1122   A 
B 

Powstanie listopadowe; 29/30 XI 1930  
Do klęski powstania listopadowego 
przyczyniły się m.in.: brak spójnej koncepcji 
walki i wiary w zwycięstwo, dążenie do 
kompromisów i ugody z carem  oraz 
możliwości zakończenia powstania, a także 
przewaga militarna Rosji.  

1 
1 

22  

1133   A 
B 
C 
D 
E 

1 
2  
5 
3 
4 

 11  

1144   A 
B 

Wielka Brytania, Francja, Włochy  
Sekretarz stanu USA George Marshall.  
W latach 1948-1952. 

1 
1 

22  

1155   A 
B 

29 czerwca 1956  
Józef Cyrankiewicz  

1 
1 

22  

ZZaaddaanniiee  1166.. --2233..  ––  zzaaddaanniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  aannaalliizząą  źźrróóddeełł  wwiieeddzzyy  hhiissttoorryycczznneejj    ((1100  ppkktt ))  

1166   Świat śródziemnomorski za Aleksandra 
Macedońskiego 

 11  

1177   A 
 
 
 
 
 

B 

Wg tego tekstu trzej bracia: Ruryk, Sineus  
i Truwor, objęli władzę nad: Ładogą, Białym 
Jarem i Izworskiem. Po śmierci dwóch braci  
– Sineusa i Truwora, Ruryk opanował 
wszystkie tereny, dając początek państwu 
ruskiemu i dynastii Rurykowiczów.  
Fiodor I 

1 
 
 
 
 
 
1 

22  

1188   Otton III chciał odnowić Cesarstwo 
Rzymskie. W jego skład miały wejść  
na równorzędnych zas adach chrześcijańskie 
kraje Zachodu: Galia, Germania, Italia  
i Słowiańszczyzna. Każde państwo  
miało mieć własnego władcę, zaś Otton III  
miał pozostać ich zwierzchnikiem.  

 11  

1199  A 
B 
C 
D 

Władysław Jagiełło – personalna 
Władysław Jagiełło – personalna 
Władysław Jagiełło – personalna 
Zygmunt August – realna 

 11  

2200    Na mocy unii realnej w Lublinie zawartej w 
1569 r. zachowano odrębne: terytoria, urzędy 
centralne, skarb, wojsko, prawa i języki 
urzędowe. Za wspólne uznano: monarchę, 
sejm, monetę i politykę zagr aniczną. 

 11  

2211    Otto von Bismarck chciał zjednoczyć Niemcy 
za wszelką cenę, nawet jeśli trzeba będzie 
użyć przemocy („krwią i żelazem”), 
Koncepcje liberalne uznał za błędne. 
Przewodnią rolę w tym procesie miały 
odegrać Prusy.  

 11  

2222    Rysunek ten przedstawia rozpad Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich.  

 11  

2233   A 
B 

2004 
Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, 
Malta, Polska, Słowacja, Słowenia. 

1 
1 

22  

TTeemmaatt  IIII..   

KKrryytteerriiuumm  sszzcczzeeggóółłoowwee  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ppoozziioommóóww   PPuunnkkttyy   
II  ppoozziioomm   
Zdający poprawnie umieścił temat w czasie i w przestrzeni; podał kilka 
informacji świadczących o tym, że zrozumiał temat (np. dotyczące roli Prus 
w zjednoczeniu Niemiec i roli Kró lestwa Sardynii w zjednoczeniu Włoch); 
podał kilka, nie zawsze uporządkowanych, przyczyn procesów 
zjednoczeniowych w Europie XIX wieku i wyrywkowe fakty z ich przebiegu.  

 
 

11--55  

IIII  ppoozziioomm   
Zdający poszerzył ujęcie tematu; w porządku chronologicznym lub 
problemowo przedstawił informacje; wykazał się rozumowaniem 
historycznym – podał niektóre przyczyny i skutki; dostrzegł przełomowe 
momenty dla procesów zjednoczeniowych w Europie XIX w. oraz podjął 
próbę ich omówienia – charakterystyki; wykazał się znajomością terminologii 
potrzebnej do omówienia tematu.  

 
 

66--1100   

IIIIII  ppoozziioomm   
Zdający dokonał trafnej selekcji faktów, które wykorzystał w charakterystyce 
omawianego procesu; temat przedstawił w ujęciu dynamicznym; omówił 
najważniejsze etapy i uwzględnił wewnętrzne cezu ry; zauważył złożoność 
tych wydarzeń, uwzględnił kontekst międzynarodowy, procesy społeczne, 
kwestie gospodarcze i polityczne, które przyczyniły się do zjednoczenia 
Włoch i Niemiec; zwrócił uwagę na procesy wyzwoleńcze  
i państwowotwórcze w Europie w konte kście porządku ustalonego  
na kongresie wiedeńskim; podjął próbę oceny omawianych procesów.  

 
 
 

1111 --1155  

IIVV  ppoozziioomm   
Zdający scharakteryzował sytuację Włoch i Niemiec przed zjednoczeniem  
i, używając starannie dobranej faktografii, przedstawił przyczyny i przeb ieg 
procesów zjednoczeniowych; odniósł się do najważniejszych ich aspektów  
– omówił kontekst międzynarodowy, zwrócił uwagę na podobieństwa i 
różnice w tych procesach; sformułował wnioski, odniósł się do ocen 
historiografii i dokonał własnej oceny przebieg u procesu zjednoczenia Włoch 
i Niemiec. 

 
 
 

1166 --2200   
  

ZZaaddaanniiee  2244..  ––  zzaaddaanniiee  rroozzsszzeerrzzoonneejj  ooddppoowwiieeddzzii  ((2200  ppkktt))   

TTeemmaatt  II..   

KKrryytteerriiuumm  sszzcczzeeggóółłoowwee  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ppoozziioommóóww   PPuunnkkttyy   
II  ppoozziioomm   
Zdający poprawnie umieścił temat w czasie i w przestrzeni; podał nazwę 
okresu „rozbicie dzielnicowe” i kilka informacji świad czących o tym, że 
zrozumiał temat (np. dążenia zjednoczeniowe Henryków śląskich, etapy 
walki Władysława Łokietka o scalenie kraju); podał kilka, nie zawsze 
uporządkowanych, przyczyn procesu zjednoczenia i wyrywkowe fakty z jego 
przebiegu. 

 
 

11--55  

IIII  ppoozziioomm   
Zdający poszerzył ujęcie tematu; w porządku chronologicznym lub 
problemowo przedstawił informacje; wykazał się rozumowaniem 
historycznym – podał niektóre przyczyny i skutki; dostrzegł przełomowe 
momenty dla zjednoczenia Polski na przełomie XIII i XIV wieku  oraz podjął 
próbę ich omówienia – charakterystyki; wykazał się znajomością terminologii 
potrzebnej do omówienia tematu.  

 
 

66--1100   

IIIIII  ppoozziioomm   
Zdający dokonał trafnej selekcji faktów, które wykorzystał w charakterystyce 
omawianego procesu; temat przedstawił w  ujęciu dynamicznym; omówił 
najważniejsze etapy i uwzględnił wewnętrzne cezury; zauważył złożoność 
tych wydarzeń, uwzględnił kontekst międzynarodowy, procesy społeczne, 
kwestie gospodarcze, religijne i polityczne, które przyczyniły się do 
zjednoczenia kraj u; zwrócił uwagę na inne próby zjednoczeniowe 
podejmowane przez poszczególne ośrodki; podjął próbę oceny omawianego 
procesu. 

 
 
 

1111 --1155  

IIVV  ppoozziioomm   
Zdający scharakteryzował rozbicie dzielnicowe i jego niekorzystne skutki dla 
kraju i używając starannie dobrane j faktografii, przedstawił przyczyny  
i przebieg procesu zjednoczenia; odniósł się do najważniejszych aspektów 
tego procesu – omówił kontekst międzynarodowy, zwrócił uwagę na 
podobieństwo rozdrobnienia feudalnego Rusi, Czech i księstw niemieckich; 
sformułował wnioski, odniósł się do ocen historiografii i dokonał własnej 
oceny przebiegu procesu zjednoczenia Polski.  

 
 
 

1166 --2200   
  

Przy przyznawaniu punktów na określonym poziomie w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi  
egzaminator będzie uwzględniał również poprawność językową i stylistyczną  
oraz estetykę pracy.  

Przy przyznawaniu punktów na określonym poziomie w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi  
egzaminator będzie uwzględniał również poprawność językową i stylistyczną  
oraz estetykę pracy.  
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