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Zadanie 1. (2 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) 

 

Mapa, za: Teresa Maresz, 

Krzysztof Juszczyk, Historia w 

źródłach – nie tylko pisanych 

dla liceum 

ogólnokształcącego, liceum 

profilowanego i technikum. 

Starożytność i średniowiecze, 

1, SOP, Toruń 2004, str. 9. 

 

 

 

 

b) αbƛƭ ƴƛŜǎƛŜ ƴƛŜǿƛŀǊȅƎƻŘƴŜ Ƴƴƽǎǘǿƻ ǊƻȊƳŀƛǘȅŎƘ ǊƻŘȊŀƧƽǿ Ǌȅō όΧύΦ wƻȊǇƻŎȊŊǿǎȊȅ ǇǊȊȅōƛŜǊŀƴƛŜ ƻŘ 

ǇǊȊŜǎƛƭŜƴƛŀ ƭŜǘƴƛŜƎƻΣ ǇƻŘƴƻǎƛ ǎƛť ŀȍ Řƻ ƧŜǎƛŜƴƴŜƧ ǊƽǿƴƻƴƻŎȅ ƛ ƴŀƴƻǎȊŊŎ ȊŀǿǎȊŜ ƴƻǿȅ ƳǳƱΣ ƴŀǿŀŘƴƛŀ 

ȊŀǊƽǿƴƻ ƴƛŜǳȍȅǘƪƛΣ Ƨŀƪ ƛ ǘŜǊŜƴȅ ǳǇǊŀǿ ǊƻƭƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ǎŀŘȅΣ ǇǊȊŜȊ ƻƪǊŜǎ ǘŀƪ ŘƱǳƎƛΣ Ƨŀƪ ǘȅƭƪƻ ƳƻƎƭƛōȅ ǎƻōƛŜ 

ǘŜƎƻ ȍȅŎȊȅŏ ǊƻƭƴƛŎȅΦέ 

Diodor Sycylijski, Opisanie Nilu, cyt. Za: Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk, Historia w źródłach – nie tylko pisanych dla liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze, 1, SOP, Toruń 2004, str. 9, 10. 

c) α9ǳŦǊŀǘ ǿȅƭŜǿŀ ǿ ǇƻŎȊŊǘƪǳ ƭŀǘŀΣ ŀ ǇƻŎȊȅƴŀ ǿȊōƛŜǊŀŏ ƴŀ ǿƛƻǎƴťΣ ƪƛŜŘȅ ǘƻǇƴƛŜƧŊ ǏƴƛŜƎƛ ǿ !ǊƳŜƴƛƛΣ 

ǘŀƪ ȍŜ Ȋ ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŎƛ Ǉƻƭŀ ǇǊȊŜƳƛŜƴƛƱȅōȅ ǎƛť ǿ ōŀƎƴƛǎƪƻΣ ƎŘȅōȅ ǎƛť ƴƛŜ ƻŘǇǊƻǿŀŘȊƛƱƻ ǊƻǿŀƳƛ ƛ 

ƪŀƴŀƱŀƳƛ ƴŀŘƳƛŀǊǳ ǿƻŘȅΣ ǘŀƪ Ƨŀƪ ǿ 9ƎƛǇŎƛŜ ǿƻŘȅ bƛƭǳΦ {ǘŊŘ ǇƻǿǎǘŀƱȅ ƪŀƴŀƱȅΦ ²ȅƳŀƎŀƧŊ ȊŀǏ ǿƛŜƭƪƛŜƧ 

ǇǊŀŎȅΦέ 

Strabon, Geografia – Wylewy Eufratu, cyt. Za: Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk, Historia w źródłach – nie tylko pisanych dla liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze, 1, SOP, Toruń 2004, str. 10-11. 

I. Rozstrzygnij, czy przytoczone źródła potwierdzają tezę o wpływie warunków naturalnych na 

powstanie pierwszych cywilizacji. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do źródeł. 

Rozstrzygnięcie: 

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

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Podaj  stosowaną w historiografii nazwę terenu, zaznaczonego w źródle a) ciemniejszym 

kolorem. 

Nazwa: 

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

Zadanie 2. (1 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) 

 

Mapa, za: Teresa Maresz, 

Krzysztof Juszczyk, Historia 

w źródłach – nie tylko 

pisanych dla liceum 

ogólnokształcącego, 

liceum profilowanego i 

technikum. Starożytność i 

średniowiecze, 1, SOP, 

Toruń 2004, str. 49. 

 

 

 

b) 

 
 Rzymska mozaika podłogowa, za: https://www.imperiumromanum.edu.pl. 

 

 

 

 

 

 



3 

c) 

 

Mapa, za: Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk, Historia w 

źródłach – nie tylko pisanych dla liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. 

Starożytność i średniowiecze, 1, SOP, Toruń 2004, str. 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe (P), a które fałszywe (F): 

Zdanie P F 

Wszystkie walki, ilustrowane źródłami, zostały stoczone  
w V w. pne. 

  

Chronologicznie najwcześniejsza bitwa jest przedstawiona  
w źródle c). 

  

Wszystkie źródła przedstawiają walki stoczone przez Greków  
z Persami. 

  

Ojcem jednej z postaci przedstawionej w źródle b) był Filip 
Wielki. 

  

 

 

 

Zadanie 3. (2 pkt) 

Materiał źródłowy: 

αWŀƪƪƻƭǿƛŜƪ ǳǊȊťŘȅ Ȋ ǿȅƧŊǘƪƛŜƳ ŎŜƴȊǳǊȅ ƻōǎŀŘȊŀƴŜ ǎŊ ǿŜŘƱǳƎ ŘŀǿƴŜƎƻ ǇǊŀǿŀόΧύΦ !ȍŜōȅ ƧŜŘƴŀƪ 

ȊŀŎƘƻǿŀŏ ǇƻȊƻǊȅΣ ȍŜ ƴƛŜ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ όǳȊǳǊǇŀǘƻǊȊȅύ ƴƛŎȊŜƎƻ ǎŀƳƻǿƻƭƴƛŜΣ ƭŜŎȊ ǿǎȊȅǎǘƪƻ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ 

ǇǊŀǿŜƳΣ ȊƧŜŘƴƻŎȊȅƭƛ ǿ ǎǿƻƛƳ Ǌťƪǳ όΧύ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǳǊȊťŘȅΦ όΧύ /Ȋťǎǘƻ ǇƛŀǎǘǳƧŊ ƎƻŘƴƻǏŏ ƪƻƴǎǳƭƽǿ όΧύΦ 

¢ȅǘǳƱ ƛƳǇŜǊŀǘƻǊŀ ǇǊȊȅōƛŜǊŀƧŊ όΧύ ȊŀƳƛŀǎǘ ǘȅǘǳƱǳ ƪǊƽƭŀ ƭǳō ŘȅƪǘŀǘƻǊŀΦ όΧύ ²ƱŀŘȊŀ ǘǊȅōǳƵǎƪŀ όΧύ ŘŀƧŜ ƛƳ 

ǇǊŀǿƻ ȊƴƛŜǎƛŜƴƛŀ ȊŀǊȊŊŘȊŜƵ ƪŀȍŘŜƎƻ ƛƴƴŜƎƻ ǳǊȊťŘƴƛƪŀΣ ƧŜǏƭƛ ǎƛť ƴŀ ƴƛŜ ƴƛŜ ƎƻŘȊŊ ƛ ȊŀǇŜǿƴƛŀ ƛƳ 

ƴƛŜǘȅƪŀƭƴƻǏŏ όΧύΦέ 

Kasjusz Dion, Historia rzymska, cyt. Za: Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk, Historia w źródłach – nie tylko pisanych dla liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze, 1, SOP, Toruń 2004, str. 68. 
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I. Podaj nazwę formy cesarstwa rzymskiego, opisaną w źródle: 

Nazwa: 

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

II. Podaj imię władcy, który tą formę ustroju ustanowił oraz datę roczną jej wprowadzenia: 

Władca: 

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

Rok: 

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

 

Zadanie 4. (1 pkt) 

Materiał źródłowy: 

 

Grafika, za: wikipedia.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Podaj nazwę kroju pisma prezentowanego w materiale źródłowym: 

Nazwa: 

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

 

II. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla rozwoju pisma i piśmiennictwa miało wprowadzenie tego kroju: 

Wyjaśnienie: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 5. (2 pkt) 

Materiał źródłowy: 

αYǎƛŊȍť Ǉƻƭǎƪƛ .ƻƭŜǎƱŀǿΣ ŘƻǿƛŜŘȊƛŀǿǎȊȅ ǎƛť ƻ ǏƳƛŜǊŎƛ ŘƻǎǘƻƧƴŜƎƻ ŎŜǎŀǊȊŀ IŜƴǊȅƪŀΣ ǳƴƛŜǎƛƻƴȅ ŀƳōƛŎƧŊ 

ǘŀƪ ƎƱťōƻƪƻ ȊŀǘǊǳǘȅ ȊƻǎǘŀƱ ƧŀŘŜƳ ǇȅŎƘȅΣ ȍŜ ȊǳŎƘǿŀƭŜ ǊƻǏŎƛƱ ǎƻōƛŜ ǇǊŀǿƻΣ ŀōȅ Ǝƻ ƴŀǿŜǘ ƴŀƳŀǎȊŎȊƻƴƻ ƛ 

ƪƻǊƻƴƻǿŀƴƻΦ ¢ť ƧŜƎƻ ȊŀǊƻȊǳƳƛŀƱŊ ȊǳŎƘǿŀƱƻǏŏ ǿƴŜǘ ŘƻǎƛťƎŀ ƪŀǊŀ ōƻȍŀΦ ²ƪǊƽǘŎŜ ōƻǿƛŜƳ ƳǳǎƛŀƱ 

ǇƻŘŘŀŏ ǎƛť ǎƳǳǘƴŜƳǳ ǿȅǊƻƪƻǿƛ ǏƳƛŜǊŎƛΦ tƻ ƴƛƳ ǎǘŀǊǎȊȅ ǎȅƴ ƧŜƎƻ aƛŜǎȊƪƻΣ ƴŀŘťǘȅ ǇƻŘƻōƴŊ ǇȅŎƘŊΣ ƴŀ 

wszysǘƪƛŜ ǎǘǊƻƴȅ ǊƻȊƭŜǿŀ ƧŀŘ ōŜȊŎȊŜƭƴƻǏŎƛΦέ 

Kontynuacja roczników kwedlinburskich, cyt. za: Analiza tekstów źródłowych z historii, Wyd. Szkolne Omega, Kraków 2001, str. 24. 

a) Rozpoznaj postacie władców polskich, opisanych w źródle i podaj datę opisanego w nim 

wydarzenia: 

Postacie: 

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

Data: 

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

b) Wyjaśnij, jakie znaczenie w średniowiecznej Europie miał akt koronacji władcy państwa: 

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

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

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

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

 

Zadanie 6. (2 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) 

мΦ YƻǏŎƛƽƱ ǊȊȅƳǎƪƛ ǇǊȊŜȊ ǎŀƳŜƎƻ .ƻƎŀ ȊƻǎǘŀƱ ȊŀƱƻȍƻƴȅΦ 

нΦ ¢ȅƭƪƻ ǎŀƳ ōƛǎƪǳǇ ǊȊȅƳǎƪƛ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǇǊŀǿƴƛŜ ƴŀȊǿŀƴȅ ōƛǎƪǳǇŜƳ ǇƻǿǎȊŜŎƘƴȅƳΦ 

оΦ ¢ȅƭƪƻ ƻƴ ǎŀƳ ƳƻȍŜ ōƛǎƪǳǇƽǿ ǎƪƱŀŘŀŏ Ȋ ƎƻŘƴƻǏŎƛ ƭǳō Řƻ ƴƛŎƘ ǇǊȊȅǿǊŀŎŀŏΦ όΧύ 

уΦ hƴ ǎŀƳ ǘȅƭƪƻ ƳƻȍŜ ǳȍȅǿŀŏ ƛƴǎȅƎƴƛƽǿ ŎŜǎŀǊǎƪƛŎƘΦ όΧύ 

фΦ ¢ȅƭƪƻ ǇŀǇƛŜȍŀ ǎǘƻǇȅ ƳŀƧŊ ŎŀƱƻǿŀŏ ǿǎȊȅǎŎȅ ƪǎƛŊȍťǘŀΦ όΧύ 

мнΦ WŜƳǳ ǿƻƭƴƻ ǿƱŀŘŎŀƳƛ ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŀŏ ό ŀ ǿƛťŎ ƛ ŎŜǎŀǊȊȅ Ȋ ǘǊƻƴǳ ǎƪƱŀŘŀŏύΦ όΧύ 
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b) 

Akt papieski: 

WŀΣ όΧύ ōƛǎƪǳǇΣ ǎƱǳƎŀ ǎƱǳƎ .ƻȍȅŎƘΣ ǘƻōƛŜΣ ǳƳƛƱƻǿŀƴŜƳǳ {ȅƴƻǿƛ IŜƴǊȅƪƻǿƛΣ Ȋ .ƻȍŜƧ Ʊŀǎƪƛ ŎŜǎŀǊȊƻǿƛ 

rzymskiemu Augustowi, zezwalam, aby wybory biskuǇƽǿ ƛ ƻǇŀǘƽǿ ƪǊƽƭŜǎǘǿŀ ƴƛŜƳƛŜŎƪƛŜƎƻΣ ƪǘƽǊȊȅ 

ǇƻŘƭŜƎŀƧŊ ƪǊƽƭŜǎǘǿǳΣ ŘƻƪƻƴȅǿŀƱȅ ǎƛť ǿ ¢ǿƻƧŜƧ ƻōŜŎƴƻǏŎƛΣ ōŜȊ ǎȅƳƻƴƛƛ ƛ ƧŀƪƛŜƎƻƪƻƭǿƛŜƪ ƎǿŀƱǘǳΣ ǿ ǘŜƴ 

ǎǇƻǎƽōΣ ŀōȅǏ ǿ ǊŀȊƛŜ ǿȅƴƛƪƱŜƧ ƳƛťŘȊȅ ǎǘǊƻƴŀƳƛ ƴƛŜȊƎƻŘȅΣ Ȋŀ ǊŀŘŊ ƭǳō ǿȅǊƻƪƛŜƳ ƳŜǘǊƻǇƻƭƛǘȅ ƛ 

ōƛǎƪǳǇƽǿ Ȋ ǘŜƧȍŜ ǇǊƻǿƛƴŎƧƛΣ ǊƻȊǎŊŘƴƛŜƧǎȊŜƧ ǎǘǊƻƴƛŜ ǳŘȊƛŜƭƛƱ ǎǿŜƧ ȊƎƻŘȅ ƛ ǇƻƳƻŎȅΦ ²ȅōǊŀƴȅ ƴƛŜŎƘŀƧ 

ƻǘǊȊȅƳŀ ƻŘ /ƛŜōƛŜ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ ōŜǊƱŀ ƭŜƴƴŀ ƛ ǘƻΣ Ŏƻ /ƛ Ȋ ǘŜƎƻ ǘȅǘǳƱǳ ƛ ǿŜŘƭŜ ǇǊŀǿŀ ǿƛƴƛŜƴ ōťŘȊƛŜΣ ƴƛŜŎƘ 

ǿȅǇƱŀŎƛΦ όΧύ 

Cyt. Za: Analiza tekstów źródłowych z historii, Wyd. Szkolne Omega, Kraków 2001, str. 38, 40. 

I. Podaj nazwy obu dokumentów oraz rozpoznaj postacie papieży, będących ich wystawcami: 

Dokument a): Tytuł dokumentu: Papież: 

  

Dokument b): Tytuł dokumentu: Papież: 

  

 

II. Rozstrzygnij, czy koncepcja władzy papieskiej prezentowana w obu dokumentach jest taka sama. 

Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu źródeł. 

Rozstrzygnięcie: 

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

Uzasadnienie: 

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

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

 

Zadanie 7. (1 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) L ȊǿȅŎƛťȍȅƱŀ ǿǘŜŘȅ ǇǊŀǿŘŀΣ ŎƘƻŎƛŀȍ ǇǊȊŜȊ ƪƛƭƪŀ ǿƛŜƪƽǿ ǳƪǊȅǿŀƴŀ ǿ ǇƻƳǊƻŎŜΣ ƛ ǿȅǏǿƛŜŎƛƱƻ ǎƛť 

ŘƻǿƻŘƴƛŜΣ Ŏƻ YǊȊȅȍŀŎȅ ǊƽȍƴȅƳƛ ǿȅōƛŜƎŀƳƛΣ ŦŀƱǎȊŜƳ ƛ ǇƻȊƻǊŀƳƛ ǎǘŀǊŀƭƛ ǎƛť ǳŎȊȅƴƛŏ ǿŊǘǇƭƛǿŜΣ Řƻ ƪƻƎƻ 

ƴŀƭŜȍŜŏ ƳƛŀƱȅ ȊƛŜƳƛŀ ǇƻƳƻǊǎƪŀΣ ŎƘŜƱƳƛƵǎƪŀ ƛ ƳƛŎƘŀƱƻǿǎƪŀΦ L ȊƛŜƳƛŜ ǘŜΣ ƻ ƪǘƽǊŜ ǘƻŎȊȅƱŀ ǎƛť ǿŀƭƪŀ ǇǊȊŜȊ 

ƭŀǘ ǇƽƱǘƻǊŀ ǎǘŀΣ ǇǊȊȅȊƴŀƴŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ǎƱǳǎȊƴƛŜ ƪǊƽƭŜǎǘǿǳ ǇƻƭǎƪƛŜƳǳΦόΧύΦ 

Jan Długosz, Roczniki, ks. XII, cyt. Za By czas nie zaćmił i niepamięć. - Wybór kronik średniowiecznych, Warszawa 1979, str. 223-224. 
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b) 

 Plan, za: Twojahistoria.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnij, czy decyzje terytorialne przedstawione w źródle a) są bezpośrednim skutkiem 

konfliktu, podczas którego rozegrała się bitwa prezentowana w źródle b). Odpowiedź uzasadnij, 

odwołując się do obu źródeł. 

Rozstrzygnięcie: 

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

Uzasadnienie: 

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

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

Zadanie 8. (1 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) 

όΧύ wƽǿƴƛŜȍ ǘŜƴȍŜ ²ƛŜƭƪƛ YǎƛŊȍť όΧύ ǇǊȊȅǊȊŜƪŀ ƛ ȊƻōƻǿƛŊȊǳƧŜ ǎƛť ǿǎȊŜƭƪƛŜ ȊƛŜƳƛŜ ȊŀƎǊŀōƛƻƴŜ ƛ ǎǘǊŀǘȅ 
YǊƽƭŜǎǘǿŀ tƻƭǎƪƛŜƎƻΣ ƻŘŜǊǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ŎȊȅƧŜ ōŊŘȋ ǊťŎŜ ƛ ȊŀƧťǘŜΣ ƻŘȊȅǎƪŀŏ ǿƱŀǎƴȅƳƛ ȊŀŎƘƻŘŀƳƛ ƛ 
ƪƻǎȊǘŀƳƛ όΧύ ƻōƛŜŎǳƧŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŎƘǊȊŜǏŎƛƧŀƴΣ ŀ ȊǿƱŀǎȊŎȊŀ ƭǳŘȊƛ ƻōƻƧƎŀ ǇƱŎƛ ǇƻƧƳŀƴȅŎƘ ǿ ƪǊŀƧǳ ǇƻƭǎƪƛƳ 
ƛ ȊǿȅŎȊŀƧŜƳ ǿƻƧŜƴƴȅƳ ǳǇǊƻǿŀŘȊƻƴȅŎƘΣ ǇǊȊȅǿǊƽŎƛŏ Řƻ ǇƛŜǊǿƻǘƴŜƧ ǿƻƭƴƻǏŎƛΦ όΧύ bŀǎǘťǇƴƛŜ 
ǿȅƳƛŜƴƛŀƴȅ ǘǳ ƪǎƛŊȍť όΧύ ǇǊȊȅǊȊŜƪŀ ǘŀƪȍŜ ƪǊŀƧŜ ǎǿƻƧŜ [ƛǘǿȅ ƛ wǳǎƛ ǿƛŜŎȊȅǏŎƛŜ ǿŎƛŜƭƛŏ Řƻ ƪƻǊƻƴȅ 
YǊƽƭŜǎǘǿŀ tƻƭǎƪƛŜƎƻΦ όΧύ 

Powstanie państw scentralizowanych i rozwój dążeń narodowych w XIII –XIV wieku. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, opr. Z. 
Dąbrowska, Warszawa 1959, nr 10, str. 38-39. 
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b) 

  

Mapa, Paweł Klint, Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Część 2. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era, Warszawa 2014, str. 148. 

 

Rozstrzygnij, czy mapa ze źródła b) jest ilustracją dla tekstu ze źródła a). Odpowiedź uzasadnij 

odwołując się do obu źródeł. 

Rozstrzygnięcie: 

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

Uzasadnienie: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 9. (1 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Kossak, Kircholm, 1605 r. [źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_W/Images/Kircholm.jpg. 

b) α²ƻƧǎƪŀ ǎȊǿŜŘȊƪƛŜ όΧύ ǿǘŀǊƎƴťƱȅ ǿ ƎǊŀƴƛŎŜ wȊŜŎȊȅǇƻǎǇƻƭƛǘŜƧ ǿ ŘǿƽŎƘ ƳƛŜƧǎŎŀŎƘ ς od strony 
tƻƳƻǊȊŀ ƛ LƴŦƭŀƴǘΦ tƻǎǇƻƭƛǘŜ ǊǳǎȊŜƴƛŜ ǎȊƭŀŎƘǘȅ όΧύ ǇƻŘŘŀƱƻ ǎƛť ŀǊƳƛƛ ǎȊǿŜŘȊƪƛŜƧΣ ŘƻǿƻŘȊƻƴŜƧ ǇǊȊŜȊ 
ŦŜƭŘƳŀǊǎȊŀƱƪŀ ²ƛǘǘŜƳōŜǊƎŀΣ ǇƻŘ ¦ƧǏŎƛŜƳ όΧύΦ WŜǎȊŎȊŜ ǿƛťƪǎȊȅ ǎǳƪŎŜǎ ƻŘƴƛŜǏƭƛ ƴŀƧŜȋŘȋŎȅ ƴŀ [ƛǘǿƛŜΣ 
ƎŘȊƛŜ ƴŀƧǇƻǘťȍƴƛŜƧǎƛ ƳŀƎƴŀŎƛ όΧύ ƴƛŜ ǘȅƭƪƻ ȍŜ ǇƻŘŘŀƭƛ ǎƛť {ȊǿŜŘƻƳΣ ŀƭŜ ȊŜǊǿŀƭƛ ǘŀƪȍŜ ǳƴƛť Ǉƻƭǎƪƻ-
ƭƛǘŜǿǎƪŊ όΧύΦ 

Z. Wójcik, Historia powszechna XVI – XVII wieku, Warszawa 1973, str. 454. 

Rozstrzygnij, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe: 

Zdanie: Prawda: Fałsz: 

Konflikty prezentowane w źródłach a) i b) toczyły się za 
panowania tego samego władcy 

  

Bitwa prezentowana w źródle a) zakończyła się zwycięstwem 
polskim. 

  

Magnaci litewscy, o których mówi źródło b), to Janusz i 
Bogusław Radziwiłłowie. 

  

Konflikty Rzeczypospolitej ze Szwecją w XVII wieku zakończył 
pokój w Oliwie. 
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Zadanie 10. (2 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) 

 

Mapa, Paweł Klint, Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Część 2. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era, Warszawa 2014, str. 179. 

b) 

Artykuł VIII: 

.ȅ ȊŀǏ ȊŀǇƻōƛŜŎ Ǉƻǿǎǘŀƴƛǳ ǿ ǇŀƵǎǘǿƛŜ ǎǇƻǊƽǿ ǿ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŎƛΣ ǿǎȊȅǎŎȅ ƛ ƪŀȍŘȅ Ȋ ƻǎƻōƴŀ ŜƭŜƪǘƻǊƻǿƛŜΣ 
ƪǎƛŊȍťǘŀ ƛ ǎǘŀƴȅ /ŜǎŀǊǎǘǿŀ wȊȅƳǎƪƛŜƎƻ ƴŀ ƳƻŎȅ ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ǘǊŀƪǘŀǘǳ ǿƛƴƴƛ ōȅŏ ǘŀƪ ǳǎǘŀƭŜƴƛ ƛ 
utwierdzeni w swoich dawnych prawach, prerogatywach, ǿƻƭƴƻǏŎƛŀŎƘΣ ǇǊȊȅǿƛƭŜƧŀŎƘΣ ǿ ǿƻƭƴȅƳ 
ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛǳ ǇǊŀǿ ȊǿƛŜǊȊŎƘƴƛŎƘΣ ȊŀǊƽǿƴƻ ǿ ǎǇǊŀǿŀŎƘ ƪƻǏŎƛŜƭƴȅŎƘΣ Ƨŀƪ ƛ ǏǿƛŜŎƪƛŎƘΣ ǿŜ ǿƱƻǏŎƛŀŎƘΣ 
ǊŜƎŀƭƛŀŎƘ ƛ ǿ ǇƻǎƛŀŘŀƴƛǳ ǘŜƎƻ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜƎƻΣ ōȅ ǿ ǎŀƳŜƧ ǊȊŜŎȊȅ ƴƛƪǘ ƴƛŜ ƳƽƎƱ ŀƴƛ ƴƛŜ ǏƳƛŀƱ ƛŎƘ ƴƛŜǇƻƪƻƛŏ 
ǇƻŘ ȍŀŘƴȅƳ ǇǊŜǘŜƪǎǘŜƳΦ 
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нΦ ²ƛƴƴƛ ƻƴƛ ƪƻǊȊȅǎǘŀŏ ōŜȊ ǇǊȊŜǎȊƪƻŘȅ Ȋ ǇǊŀǿŀ ƎƱƻǎƻǿŀƴƛŀ ǿŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ƻōǊŀŘŀŎƘ ƴŀŘ ǎǇǊŀǿŀƳƛ 
wȊŜǎȊȅΣ ȊǿƱŀǎȊŎȊŀ ƎŘȅ ǘǊȊŜōŀ ōťŘȊƛŜ ǎǘŀƴƻǿƛŏ ƭǳō ƻōƧŀǏƴƛŀŏ ǳǎǘŀǿȅΣ ȊŀŘŜŎȅŘƻǿŀŏ ƻ ǿƻƧƴƛŜΣ ƴŀƱƻȍȅŏ 
ǇƻŘŀǘƪƛΣ ǳŎƘǿŀƭƛŏ ǇƻōƽǊ ƭǳō ƪǿŀǘŜǊǳƴŜƪ ȍƻƱƴƛŜǊȊȅΣ ȊōǳŘƻǿŀŏ ǿ ƻƎƽƭƴym interesie nowe twierdze w 
ƻōǊťōƛŜ ǘŜǊȅǘƻǊƛƽǿ ǎǘŀƴƻǿȅŎƘΣ ǿȊƎƭťŘƴƛŜ ǎǘŀǊŜ ǿȊƳƻŎƴƛŏ ȊŀƱƻƎŊΣ ȊŀǿǊȊŜŏ ǇƻƪƽƧ ƭǳō ǇǊȊȅƳƛŜǊȊŜ ƻǊŀȊ 
ȊŀƱŀǘǿƛŏ ƛƴƴŜ ǘŜƎƻ ǊƻŘȊŀƧǳ ǎǇǊŀǿȅΦ ÀŀŘƴŀ Ȋ ǘȅŎƘ ǎǇǊŀǿ ŀƴƛ ȍŀŘƴŀ ǇƻŘƻōƴŀ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ ȊŀƱŀǘǿƛƻƴŀ 
ŀƴƛ ǇǊȊȅƧťǘŀΣ Ƨŀƪ ǘȅƭƪƻ ƴŀ ŘǊƻŘȊŜ ǿŀƭƴŜƎƻ ƎƱƻǎƻǿŀƴƛŀ ƛ ȊƎƻŘȅ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǎǘŀƴƽǿ wȊŜǎȊȅ ǿ {ŜƧƳƛŜΦ 
hǎƻōƭƛǿŜ ȊŀǏ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅƳ ǎǘŀƴƻƳ ǿƛƴƴƻ ǇǊȊȅǎƱǳƎƛǿŀŏ ǿƛŜŎȊȅǏŎƛŜ ǿƻƭƴŜ ǇǊŀǿƻ ȊŀǿƛŜǊŀƴƛŀ 
ǇǊȊȅƳƛŜǊȊȅ ƳƛťŘȊȅ ǎƻōŊ ƛ ȊŀƎǊŀƴƛŎŊ Řƭŀ ǿƱŀǎƴŜƧ ƻōǊƻƴȅ ƛ ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀΤ ǿ ǘŜƴ ǎǇƻǎƽō ƳƛŀƴƻǿƛŎƛŜΣ 
by tego roŘȊŀƧǳ ǇǊȊȅƳƛŜǊȊŀ ƴƛŜ ōȅƱȅ ȊǿǊƽŎƻƴŜ ǇǊȊŜŎƛǿ ŎŜǎŀǊȊƻǿƛΣ wȊŜǎȊȅ ƛ ƧŜƧ ƻƎƽƭƴŜƳǳ ǇƻƪƻƧƻǿƛ ŀƴƛ 
ǘŜȍ ȊǿƱŀǎȊŎȊŀ ǇǊȊŜŎƛǿƪƻ ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƳǳ ǘǊŀƪǘŀǘƻǿƛ ƛ ōȅ ƴƛŜ ƴŀǊǳǎȊŀƱȅ ǿ ƴƛŎȊȅƳ ǇǊȊȅǎƛťƎƛΣ Ƨŀƪŀ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŜ 
ƪŀȍŘŜƎƻ ǿƻōŜŎ ŎŜǎŀǊȊŀ ƛ wȊŜǎȊȅΦ όΧύ 

4. Wolnym miastom Rzeszy przyǎƱǳƎǳƧŜ ƴŀ Ǌƽǿƴƛ Ȋ ƛƴƴȅƳƛ ǎǘŀƴŀƳƛ wȊŜǎȊȅ ŘŜŎȅŘǳƧŊŎȅ ƎƱƻǎ ȊŀǊƽǿƴƻ ƴŀ 
ǿŀƭƴȅŎƘΣ Ƨŀƪ ƛ ǇŀǊǘȅƪǳƭŀǊƴȅŎƘ ǎŜƧƳŀŎƘΤ ǿƛƴƴȅ ƻƴŜ ȊŀŎƘƻǿŀŏ ǿ ǇŜƱƴƛ ƛ ƴƛŜǘƪƴƛťǘŜ ǊŜƎŀƭƛŀΣ ǇƻŘŀǘƪƛ 
ǊƻŎȊƴŜΣ ǇǊȊȅŎƘƻŘȅΣ ǿƻƭƴƻǏŎƛΣ ǇǊȊȅǿƛƭŜƧŜ ŘŀƧŊŎŜ ƛƳ ǇǊŀǿƻ ƪƻƴŦƛǎƪƻǿŀƴƛŀ ƛ ȊōƛŜǊŀƴƛŀ ǇƻŘŀǘƪƽǿ ƛ 
ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ ǘȅƳ ƪƻǊȊȅǏŎƛ ƻǊŀȊ ƛƴƴŜ ǇǊŀǿŀ ǳȊȅǎƪŀƴŜ ƭŜƎŀƭƴƛŜ ƻŘ ŎŜǎŀǊȊŀ ƛ wȊŜǎȊȅ ƭǳō ƴŀōȅǘŜ ǇǊȊŜȊ 
ŘƱǳƎƻƭŜǘƴƛŜ ǳȍȅǿŀƴƛŜ ǇǊȊŜŘ ǘŊ ȊŀǿƛŜǊǳŎƘŊΣ ŀ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ǇƻǎƛŀŘŀƴŜ ƛ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴŜ ǿǊŀȊ Ȋ ǿǎȊŜƭƪƛŜƎƻ 
ǊƻŘȊŀƧǳ ǎŊŘƻǿƴƛŎǘǿŜƳ ǿ ƻōǊťōƛŜ ƳǳǊƽǿ ƛ ƴŀ ǘŜǊȅǘƻǊƛǳƳ ώƴŀƭŜȍŊŎȅƳ Řƻ ƳƛŀǎǘŀϐΤ ǇǊȊȅ ǘȅƳ Ȋƴƻǎƛ ǎƛťΣ 
ǳƴƛŜǿŀȍƴƛŀ ƛ ȊŀōǊŀƴƛŀ ƴŀ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŏ ǘŜƎƻ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜƎƻΣ Ŏƻ ƴŀ ŘǊƻŘȊŜ ǊŜǇǊŜǎƧƛΣ ŀǊŜǎȊǘƽǿΣ ȊŀƳƪƴƛťŎƛŀ 
ŘǊƽƎ ƛ ƛƴƴȅŎƘ ŀƪǘƽǿ ǇǊȊŜǎŊŘȊŀƧŊŎȅŎƘΣ ŎȊȅ ǘƻ ǇƻŘŎȊŀǎ ǿƻƧƴȅ ǇƻŘ ƧŀƪƛƳƪƻƭǿƛŜƪ ǇǊŜǘŜƪǎǘŜƳ ǿȅǊƻǎƱƻ Ƨŀƪƻ 
ǇǊȊŜŎƛǿƛŜƵǎǘǿƻ ƛ ǎƛƱŊ ǿƱŀǎƴŊ ŀȍ ŘƻǘŊŘ ȊŀƎǊŀȍŀƱƻΣ ŎȊȅ ǘƻ ƴŀǎǘťǇƴƛŜ ƳƻƎƱƻ ǿȅǊƻǎƴŊŏ ƛ ȊŀƎǊŀȍŀŏ ǎƪƻǊƻ 
ȊŀōǊŀƪƱƻ ǎǇǊŀǿƛŜŘƭƛǿŜƎƻ ǇƻǊȊŊŘƪǳ ǇǊŀǿŀ ƛ ŜƎȊŜƪǳŎƧƛΦ ½ǊŜǎȊǘŊ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ŎƘǿŀƭŜōƴŜ ȊǿȅŎȊŀƧŜ ƻǊŀȊ 
ǳǎǘŀǿȅ ƛ ǇǊŀǿŀ ȊŀǎŀŘƴƛŎȊŜ |ǿƛťǘŜƎƻ /ŜǎŀǊǎǘǿŀ wȊȅƳǎƪƛŜƎƻ ǿƛƴƴȅ ōȅŏ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƎŀƴŜ ǿ ǇǊȊȅǎȊƱƻǏŎi 
ǎƪǊǳǇǳƭŀǘƴƛŜ Ǉƻ ǳǎǳƴƛťŎƛǳ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ƴƛŜǇƻǊȊŊŘƪƽǿΣ ƪǘƽǊŜ ǿƪǊŀŘƱȅ ǎƛť ƴŀ ǎƪǳǘŜƪ ȊƱŀ ǿƻƧŜƴƴȅŎƘ 
ŎȊŀǎƽǿΦ 

IƛǎǘƻǊƛŀ ǇŀƵǎǘǿŀ ƛ ǇǊŀǿŀΦ ²ȅōƽǊ ǘŜƪǎǘƽǿ ȋǊƽŘƱƻǿȅŎƘΦ Zebrali i opracowali: A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorski,  Poznań 
1995, str. 49-50. 

I. Zaproponuj tytuł mapy ze źródła a). Pamiętaj o uwzględnieniu tematu, czasu i miejsca. 

Tytuł mapy: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Podaj nazwę i datę roczną podpisania traktatu pokojowego, cytowanego w źródle b). Wyjaśnij, 
jaki wpływ na władzę cesarską miał ten dokument. 

Nazwa: 

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

Data: 

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

Wyjaśnienie: 

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

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

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

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

 

Zadanie 11. (2 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) 

Portret, za: Tomasz Maćkowski, Poznać przeszłość. 

Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do 

historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego 

i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2013, str. 80. 
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b) 

 

Dwór w Krzykawce, fotografia współczesna, Wikipedia, Wolna Encyklopedia. 

I. Podaj nazwę ideologii, której ilustracją są materiały źródłowe. 

Nazwa: 

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

II. Rozstrzygnij, czy ta ideologia wpłynęła pozytywnie na zreformowanie i umocnienie 

Rzeczpospolitej. Odpowiedź uzasadnij. 

Rozstrzygnięcie: 

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

Uzasadnienie: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 12. (2pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) „Dobry rząd winien opierać się na systemie tak dobrze zbudowanym jak system filozoficzny; 

wszystkie środki muszą być dokładnie rozważone, finanse, polityka, wojsko zmierzać winny do 

jednego celu, jakim jest wzmocnienie państwa i powiększenie jego potęgi. System musi jednak z 

jednej wypływać głowy; a zatem z głowy panującego. Lenistwo, żądza użycia i głupota oto przyczyny 

przeszkadzające władcom w pełnieniu ich szlachetnego urzędu, jakim jest uszczęśliwianie ich ludów. 

(…) Panujący jest pierwszym sługą państwa (…).” 

Historia nowożytna 1648 – 1789. Wybór tekstów, oprac. K. Fiwarski, PWN, Warszawa 1954, str. 138-140. 

b) „(…) Przekonany, że jest jego przeznaczeniem rządzić ustawicznie, zarówno w sprawach wielkich, 

jak i małych, władca ten czuł się zobowiązanym do rozstrzygania podług własnego uznania o wojnie i 

pokoju, o traktatach i prawach cywilnych. Więc możliwie równo rozkładał podatki bezpośrednie, 

upraszczał pośrednie, przemysł ożywiał przy pomocy środków przymusowych i zakazów, udaremniał 

przemyt, regulował wychowanie młodzieży, seminaria duchowne i obrzędy religijne, 

zmniejszał liczbę klasztorów, mnożył liczbę parafii wiejskich i zapewniał utrzymanie armii.” 

Europa w wieku Oświecenia (1715-1789), w świetle źródeł przedstawił J. Feldman, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, z.41, 

Kraków 1924, str. 23-24. 

c) „(…) Spostrzegłszy zaś, że długie brody (…), kołpaki i długie stroje zniekształcają całkowicie oficerów 

i żołnierzy, wydał ogólny nakaz, by wszyscy jego poddani golili się i nosili krótki ubiór na modłę 

francuską. (…) Zmiana ta, dotykająca cały naród, stała się przyczyną buntu, który (…) szybko 

uśmierzył, ucinając głowy tym, którzy nie chcieli się zgodzić na ucięcie im brody (…)”. 

Europa w okresie panowania Ludwika XVI, w świetle źródeł przedstawił J. Feldman, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, z. 

38, Kraków 1924, str. 30-31. 

I. Rozpoznaj państwa, których dotyczą powyższe teksty: 

Tekst a): 

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

Tekst b): 

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

Tekst c): 

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

II. Podaj nazwę systemu polityczno - religijnego, którego cechy przedstawia wyróżniony fragment 

w źródle b): 

Nazwa: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 13. (1 pkt) 

Materiał źródłowy: 

όΧύ ²ƛťŎ ōŜǊŜǎǘŜŎƪŀ ǿƻƧƴŀ ƪƻƱƻ ǇƻǎǇƻƭƛǘŜƎƻ ǊǳǎȊŜƴƛŀΣ ȍŜ YƻȊŀŎȅ ǳǎȊƭƛ ƴƛŜ ǊƻȊƎǊƻƳƛŜƴƛΣ ȍŜ ǎŀƳƛ 
ƻōȅǿŀǘŜƭŜ ǎǘǊŀȍŜΣ ǳǘŀǊŎȊƪƛΣ ŀ ƭǳŘ ƴƛŜƳƛŜŎƪƛ ǎǘƻƧŊŎ ǿ ǎȊȅƪǳ ƴƛŎ ƴƛŜ ƻŘǇǊŀǿƻǿŀƱ Ȋ ŎƛťȍŀǊƽǿ ǿƻƧŜƴƴȅŎƘ ƛ 
bardzo prywatne rȊŜŎȊȅ ōŀǿƛƱȅ ǿǎȊȅǎǘŜƪ ŎȊŀǎ ƛȊōť ǇƻǎŜƭǎƪŊΦ όΧύ tƻȊǿƻƭƻƴŀ ōȅƱŀ ǇǊƻƭƻƴƎŀŎƧŀ ƛ Ƨǳȍ 
ǊȊŜŎȊȅ ƪǳ ŘƻōǊŜƳǳ ƪƻƵŎƻǿƛ ǎƛť ƳƛŀƱȅΣ ŀƭƛǏŎƛ ƴŀ ǘǊȊŜŎƛƳ Řƴƛǳ ǇǊƻƭƻƴƎƻǿŀƴŜƎƻ ǎŜƧƳǳΣ όΧύ Ȋ ¦Ǉƛǘȅ ǇƻǎŜƱΣ 
ƳŀƧŊŎ Ȋŀ ǳŎƛŊȍƭƛǿȅ ŘŜƪǊŜǘ ǎŜƧƳƻǿȅ ǿȊƎƭťŘŜƳ ǇƻŘȅƳƴŜƎƻ ǎȊŜǎƴŀǏŎƛƻǊƎŀΣ ƪǘƽǊŜ ƪǊƽƭ WƳŏ ǎƱǳǎȊƴƛŜ Ȋ 
ŜƪƻƴƻƳƛƛ ǎǿƻƧŜƧ ǎȊŀǿŜƭǎƪƛŜƧ ƛ ƛƴƴȅŎƘ ōȅƱ ŀǇǊƻōƻǿŀƱΣ ŀ ¦Ǉƛǘŀ ǇƻōƻǊŀƳƛ ǿȅŘŀƧŊŎΣ ǿƛŜƭǳ Řƻ ǎƪŀǊōǳ 
ǿƛƴƴŊ ȊƻǎǘŀƱŀΤ ȊŀƴƛƽǎƱ ǇǊƻǘŜǎǘŀŎȅƧŊΣ ȍŜ ŘŜƪǊŜǘ ǎƪŀǎƻǿŀƴȅ ƴƛŜ ōȅƱ ǇǊȊŜŎƛǿƪƻ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜƳǳ ǎŜƧƳƻǿƛ ƛ 
ȊŀǊŀȊ Ȋ ƛȊōȅ ȊƴƛƪƴŊƱΣ Ȋŀ ²ƛǎƱť ǎƛť ǇǊȊŜǿƛƽȊƱΦ L ǘŀƪ ǇǊŜǘŜƪǎǘŜƳ ǿƻƭƴƻǏŎƛΣ ȍŜ Ȋŀ ƧŜŘƴŜƎƻ ƪƻƴǘǊŀŘȅƪŎƧŊ ƴƛŎ 
ǎƛť ƴƛŜ ǎǘŀƴƻǿƛ ƴŀ ǎŜƧƳƛŜΣ ǎŜƧƳ ǎƛť ǊƻȊŜǊǿŀƱόΧύ 

(Kontradykcja – sprzeciw) 

Ustrój polski w XVI – XVIII wieku, oprac. W. Szczygielski, „Teksty źródłowe do nauki historii w szkole”, nr 20, PZWS, Warszawa 1960, str. 18-
19. 

Podaj nazwę zasady, opisanej w powyższym tekście: 

Nazwa: 

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

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

Podaj datę zastosowania tej zasady po raz pierwszy w sejmie oraz nazwisko posła, który to uczynił: 

Data: 

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

Nazwisko: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 14. (1 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) [Z powodu] niezgody domowej i postronnych [najŀȊŘƽǿϐ wȊŜŎȊǇƻǎǇƻƭƛǘŊ ώΦΦΦϐ Ǌŀǘƻǿŀŏ ƳǳǎƛƳȅ ώΦΦΦϐΦ 

¦ŘŀƱƻ ǎƛť ƴŀƳ ǎǘŀƴƻƳ wȊŜŎȊȅǇƻǎǇƻƭƛǘŜƧ ώΦΦΦϐ ƴƛŜƪǘƽǊŜ Ǉǳƴƪǘȅ ƻǇǊƽŎȊ ƪƻƴǎǘȅǘǳŎƧƛ ƻōǿŀǊƻǿŀŏΦ  

tƻƴƛŜǿŀȍ ƴƛŜǇƻƭƛŎȊƻƴȅƳƛ ǎǘǊŀǘŀƳƛ ŘƻǏǿƛŀŘŎȊȅƭƛǏƳȅ ǘŜƎƻΣ ȍŜ ōŜȊ ǿƱŀǎƴŜƎƻ ǊŜƎǳƭŀǊƴŜƎƻ ǿƻƧǎƪŀ ƛ 

regularnej [dla niego] ǇƱŀŎȅΣ ƴƛƎŘȅ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛŜ ƛ Ȋ ƘƻƴƻǊŜƳ ǳǘǊȊȅƳŀŏ ǎƛť ƴƛŜ ƳƻȍŜƳȅΤ ȊǿŀȍŀƧŊŎ Ȋ 

ŘǊǳƎƛŜƧ ǎǘǊƻƴȅ ƴƛŜŘƻǎǘŀǘŜƪ ƪǊŀƧǳ ŎŀƱŜƎƻΣ ǇƻǎǘŀƴƻǿƛƭƛǏƳȅ ƭƛŎȊōť ǿƻƧǎƪŀ ƪƻǊƻƴƴŜƎƻ ŘŀǿƴƛŜƧǎȊŜƎƻ 

ǘǊȊȅŘȊƛŜǎǘƻǘȅǎƛťŎȊƴŜƎƻ ȊǊŜŘǳƪƻǿŀŏ Řƻ ƭƛŎȊōȅΣ Ƨŀƪ ƴŀǎǘťǇǳƧŜΥ му ǘȅǎƛťŎȅ ς офнпллл ȊƱƻǘȅŎƘ  

ŀ ǿ ²ƛŜƭƪƛƳ YǎƛťǎǘǿƛŜ [ƛǘŜǿǎƪƛƳ с ǘȅǎƛťŎȅ ς нлпсллл ȊƱƻǘȅŎƘΦ  

[w:] Marek Ferenc, 9Ǉƻƪŀ ƴƻǿƻȍȅǘƴŀΦ ¢Ŝƪǎǘȅ ȋǊƽŘƱƻǿŜΦ ¢ŜƳŀǘȅ ƭŜƪŎƧƛ ƛ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ Řƻ ƘƛǎǘƻǊƛƛ ǿ ǎȊƪƻƭŜ ǏǊŜŘƴƛŜƧ, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2001, s. 191–192.  

b) 

I. 

2. Obywateli [miast], jako ƭǳŘȊƛ ǿƻƭƴȅŎƘΣ ȊƛŜƳƛť ǿ ƳƛŀǎǘŀŎƘ ǇǊȊŜȊ ƴƛŎƘ ƻǎƛŀŘƱŊΣ ƛŎƘ ŘƻƳȅ ώΦΦΦϐ 
ǿƱŀǎƴƻǏŎƛŊ ƛŎƘ ŘȊƛŜŘȊƛŎȊƴŊ ōȅŏ ǇǊȊȅȊƴŀƧŜƳȅ ώΦΦΦϐΦ  
ммΦ ώΦΦΦϐ ǎȊƭŀŎƘŎƛŜ ώΦΦΦϐ ǇǊȊȅƧťŎƛŜ ƻōȅǿŀǘŜƭǎǘǿŀ ƳƛŜƧǎƪƛŜƎƻ ώΦΦΦϐΣ ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǿƛŜƭƪƛŜƎƻ ƘŀƴŘƭǳΣ 
ǳǘǊȊȅƳȅǿŀƴƛŜ ǊťƪƻŘȊƛŜƱ ƴƛŎ ƻŘǘŊŘ ǎȊƪƻŘȊƛŏ ŀƴƛ ǳǿƱŀŎȊŀŏ ƴƛŜ ōťŘȊƛŜ ώΦΦΦϐ ǿ ȊŀǎȊŎȊȅŎƛŜ ǎȊƭŀŎƘŜŎǘǿŀΦ 

 
II. 

O prawach mieszczan: 
мΦ ώΦΦΦϐ bŜƳƛƴŜƳ ŎŀǇǘƛǾŀōƛƳǳǎΣ ƴƛǎƛ ƛǳǊŜ ǾƛŎǘǳƳ ƴŀ ƻǎƻōȅ ǿ ƳƛŀǎǘŀŎƘ ƻǎƛŀŘƱŜ ǊƻȊŎƛŊƎŀƳȅΦ  
нΦ aƛŀǎǘŀ ώΦΦΦϐ ǇǊȊŜŘ ƪŀȍŘȅƳ ǎŜƧƳŜƳ ƧŜŘƴŜƎƻ ǇƭŜƴƛǇƻǘŜƴǘŀ ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛŊ ƎƱƻǎƽǿ ǿȅōƛŜǊŀŏ ōťŘŊ Ȋ 
ƻōȅǿŀǘŜƭƛ ώΦΦΦϐΦ /ƛ ώΦΦΦϐ ǿ ǎǇǊŀǿŀŎƘ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅŎƘ Ƴƛŀǎǘ ƛ ƘŀƴŘƭƻǿȅŎƘ ƎƱƻǎ ǎǘŀƴƻǿŎȊȅ ƳƛŜŏ ōťŘŊ ŀ ǿ 
ƛƴƴȅŎƘ ǎǇǊŀǿŀŎƘ ƎƱƻǎ ŘƻǊŀŘŎȊȅ ƳƛŜŏ ƳŀƧŊΦ  
пΦ tƻ ƻŘōȅǘŜƧ ŘǿǳƭŜǘƴƛŜƧ ǿȅǎƱǳŘȊŜ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ώΦΦΦϐ ǿȅōǊŀƴƛ ƻŘ Ƴƛŀǎǘ ǇƭŜƴƛǇƻǘŜƴŎƛ ǿ ƴŀǎǘťǇƴȅƳ ǎŜƧƳƛŜ 
zaraz nƻōƛƭƛǘƻǿŀƴƛ ōȅŏ Ǉƻǿƛƴƴƛ ώΦΦΦϐΦ  
рΦ ²ƻƭƴƻ ƻŘǘŊŘ ƪŀȍŘŜƳǳ ƳƛŜǎȊŎȊŀƴƛƴƻǿƛ ŘƻōǊŀ ȊƛŜƳǎƪƛŜ ƴŀōȅǿŀŏΦ  
уΦ ² ŎŀƱȅƳ ǿƻƧǎƪǳ Řƭŀ ƻōȅǿŀǘŜƭƛ ƳƛŜƧǎƪƛŎƘ ƻŘǘŊŘ ǿƻƭƴȅ ǿǎǘťǇ Řƻ ŘƻǎƱǳƎƛǿŀƴƛŀ ǎƛť ǊŀƴƎ ƻŦƛŎŜǊǎƪƛŎƘΦ  
 
[w:] Marek Ferenc, 9Ǉƻƪŀ ƴƻǿƻȍȅǘƴŀΦ ¢Ŝƪǎǘȅ ȋǊƽŘƱƻǿŜΦ ¢ŜƳŀǘȅ ƭŜƪŎƧƛ ƛ ȊŀƎŀŘƴƛŜƴƛŀ Řƻ ƘƛǎǘƻǊƛƛ ǿ ǎȊƪƻƭŜ ǏǊŜŘƴƛŜƧ, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2001, s. 257–260. 

Rozstrzygnij, czy oba prezentowane teksty powstały w trakcie obrad tego samego sejmu. 
Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu źródeł. 

Rozstrzygnięcie: 

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

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 15. (1 pkt) 

a) 

DŘȊƛŜ ǿ ƧŜŘƴŜƧ ƻǎƻōƛŜ ƭǳō ǿ ƧŜŘƴȅƳ ŎƛŜƭŜ ¦ǊȊťŘƻǿŜƳ ǿƱŀŘȊŀ ǇǊŀǿƻŘŀǿŎȊŀ ƱŊŎȊȅ ǎƛť Ȋ ǿƱŀŘȊŊ 

ǿȅƪƻƴŀǿŎȊŊΣ ǘŀƳ ƴƛŜ ƳŀǎȊ ǿƻƭƴƻǏŎƛΣ ŀƭōƻǿƛŜƳ ƛǎǘƴƛŜƧŜ ƻōŀǿŀΣ ȍŜ ǘŜƴ ǎŀƳ ƳƻƴŀǊŎƘŀ ƭǳō ǘŜƴ ǎŀƳ 

ǎŜƴŀǘ ǎǘŀƴƻǿƛŏ ōťŘȊƛŜ ǇǊŀǿŀ ǘȅǊŀƵǎƪƛŜΣ ōȅ ƧŜ ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ Ǉƻ ǘȅǊŀƵǎƪǳΦ bƛŜ ƳŀǎȊ ǊƽǿƴƛŜȍ ǿƻƭƴƻǏŎƛΣ 

ǎƪƻǊƻ ǿƱŀŘȊŀ ǎŊŘƻǿƴƛŎȊŀ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ƻŘŘȊƛŜƭƻƴŀ ƻŘ ǿƱŀŘȊȅ ǇǊŀǿƻŘŀǿŎȊŜƧ ƛ ǿȅƪƻƴŀǿŎȊŜƧΦ όΧύ ²ǎȊȅǎǘƪƻ 

prȊŜǇŀŘƴƛŜΣ ƧŜȍŜƭƛ ǘŜƴ ǎŀƳ ŎȊƱƻǿƛŜƪ ƭǳō ǘƻ ǎŀƳƻ ŎƛŀƱƻΣ ŎƛŀƱƻ ƴŀƧƳƻȍƴƛŜƧǎȊȅŎƘΣ ǎȊƭŀŎƘǘȅ ƭǳō ƭǳŘǳ 

ǿȅƪƻƴȅǿŀŏ ōťŘȊƛŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǘǊȊȅ ǿƱŀŘȊŜΥ ǎǘŀƴƻǿƛŜƴƛŀ ǇǊŀǿΣ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛŀ ǳŎƘǿŀƱ ǇǳōƭƛŎȊƴȅŎƘ ƛ 

ǎŊŘȊŜƴƛŀ ȊōǊƻŘƴƛ ƭǳō ǎǇƻǊƽǿ ǇǊȅǿŀǘƴȅŎƘΦ 

Europa w wieku Oświecenia (1715-1789), w świetle źródeł przedstawił J. Feldman, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, z.41, 

Kraków 1924, str. 24-25. 

b) 

 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Kazimierz_Dolny_%28kamienica_pod_sw_Mikolajem_i_Krzysztofem%29_01.jpg.  
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Kazimierz_Dolny_083.jpg. 

Rozstrzygnij, czy tekst źródła a) i ilustracje źródła b) powstały w tej samej epoce. Odpowiedź 
uzasadnij odwołując się do obu źródeł. 

Rozstrzygnięcie: 

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

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 16. (1 pkt) 

Materiały źródłowe 

a) 

αмΦ /ȊȅƳ ƧŜǎǘ ǎǘŀƴ ǘǊȊŜŎƛΚ ς Wszystkim. 

нΦ /ȊȅƳ ōȅƱ ƻƴ ŘƻǘŊŘ ǿ ȍȅŎƛǳ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴȅƳΚ ς Niczym 

оΦ /ȊŜƎƻ ȍŊŘŀΚ ς .ȅŏ ŎȊȅƳǏΦέ  

Cyt. Za: B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia 2. Czasy nowożytne, Zakres podstawowy. Podręcznik dla 
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Operon, Gdynia 2004, str. 215. 

b) 

αbŀ ƻƎƽƱ ŎŜǎŀǊȊ  ƴƛƎŘȅ ƴƛŜ ǊŀŘȊƛ ǎƛť όΧύ ǿ ǎǇǊŀǿƛŜ ǎŀƳȅŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿΣ ǘȅƭƪƻ Ŏƻ Řƻ ƴŀƧƭŜǇǎȊȅŎƘ 
ǎǇƻǎƻōƽǿ ƛŎƘ ǿȅƪƻƴŀƴƛŀΦ όΧύΦ ²ǎȊȅǎǘƪƻ ƪƻǊȊȅ ǎƛť ŘȊƛǏ ǿŜ CǊŀƴŎƧƛ ǇǊȊŜŘ ŎŜǎŀǊȊŜƳ ƛ ƧŜƎƻ ǊƻŘȊƛƴŊΦ bƛŜ 
Ƴŀ Ƨǳȍ ƻǇƛƴƛƛ ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ǿŜ CǊŀƴŎƧƛΦόΧύΦ tƻŘƻōƴƛŜ Ƴŀ ǎƛť ȊŜ ǿȊƎƭťŘŀƳƛ ƻƪŀȊȅǿŀƴȅƳƛ ƴŀƧōŀǊŘȊƛŜƧ 
ǎǘŀƴƻǿƛ ǿƻƧǎƪƻǿŜƳǳ ǇǊȊŜŘ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳƛ ƛƴƴȅƳƛ ƪƭŀǎŀƳƛ ƻōȅǿŀǘŜƭƛΦέ 

Wojciech Kalwat, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Zeszyt ćwiczeń z tekstami źródłowymi, poziom podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 
liceum i technikum, Wyd. Stentor, Warszawa 2006, str. 154-155. 

Rozstrzygnij, który z cytowanych tekstów (a czy b) powstał wcześniej. Odpowiedź uzasadnij, 
odwołując się do obu źródeł. 

Rozstrzygnięcie: 

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

Uzasadnienie: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 17. (2 pkt) 

a) 

 
Ilustracja, za: https://pl.wikipedia.org.wiki/Germania_(Kościoł_Świętego_Pawła_we_Frankfurcie_nad_Menem). 

b) 

αbƛŜƳŎȅ ƴƛŜ ƻŎȊŜƪǳƧŊ ƻŘ tǊǳǎ ƭƛōŜǊŀƭƛȊƳǳΣ ƭŜŎȊ ǎƛƱȅΦόΧύ tǊǳǎȅ Ǉƻǿƛƴƴȅ ȊŜōǊŀŏ ƛ ȊŀŎƘƻǿŀŏ ǎǿƻƧŜ ǎƛƱȅ ŀȍ 
Řƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜƧ ŎƘǿƛƭƛΣ ƪǘƽǊŊ Ƨǳȍ ƴƛŜƧŜŘƴƻƪǊƻǘƴƛŜ ȊƳŀǊƴƻǿŀƱȅΦ όΧύ ²ƛŜƭƪƛŎƘ ȊŀƎŀŘƴƛŜƵ ŎƘǿƛƭƛ ƴƛŜ 
ǊƻȊǎǘǊȊȅƎŀ ǎƛť Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ Ƴƽǿ ŎȊȅ ǇƻǎǘŀƴƻǿƛŜƵ ǿƛťƪǎȊƻǏŎƛ όǘƻ ǿƱŀǏƴƛŜ ōȅƱ ǿƛŜƭƪƛ ōƱŊŘ ƭŀǘ мупу ƛ 
мупфύΣ ƭŜŎȊ ȍŜƭŀȊŜƳ ƛ ƪǊǿƛŊΦέ 

Cyt. Za: Michał Kopczyński, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś Historia czasy nowożytne. Część 2: 1697 – 1871 Klasa 2 liceum i technikum 
Wyd. Stentor, Warszawa 2006. str. 171. 

I. Podaj nazwy dwóch koncepcji zjednoczenia Niemiec, które były rozważane w trakcie obrad 
parlamentu, ilustrowanego źródłem a). 

Nazwy koncepcji: 

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

II. Rozstrzygnij, czy plan zjednoczenia Niemiec przyjęty w trakcie obrad tego parlamentu jest taki 
sam, jak prezentowany w źródle b). Odpowiedź uzasadnij. 

Rozstrzygnięcie: 

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

Uzasadnienie: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 18. (2 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) α5ƻ ōǊƻƴƛ ǿƛťŎΣ bŀǊƻŘȊƛŜ tƻƭǎƪƛΣ [ƛǘǿȅ ƛ wǳǎƛΣ Řƻ ōǊƻƴƛΗ .ƻ ƎƻŘȊƛƴŀ ǿǎǇƽƭƴŜƎƻ ǿȅȊǿƻƭŜƴƛŀ Ƨǳȍ 
ǿȅōƛƱŀΣ ǎǘŀǊȅ ƳƛŜŎȊ ƴŀǎȊ ǿȅŘƻōȅǘȅΣ Ǐǿƛťǘȅ ǎȊǘŀƴŘŀǊ hǊƱŀΣ tƻƎƻƴƛ ƛ !ǊŎƘŀƴƛƻƱŀ ǊƻȊǿƛƴƛťǘȅέ 

Wojciech Kalwat, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Zeszyt ćwiczeń z tekstami źródłowymi, poziom podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 
liceum i technikum, Wyd. Stentor, Warszawa 2006, str. 170. 

b) αόΧύ 5ƱǳƎƛŜ ŎƛŜǊǇƛŜƴƛŀ ƴŀǎȊŜ ȊƴŀƴŜ Ǐǿƛŀǘǳ ŎŀƱŜƳǳΥ ǇǊȊȅǎƛťƎŊ ȊŀǊťŎȊƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ŘǿƽŎƘ ǇŀƴǳƧŊŎȅŎƘΣ ŀ 
ǇƻƎǿŀƱŎƻƴŜ ǘȅƭŜƪǊƻŏ ǎǿƻōƻŘȅ ƴŀǿȊŀƧŜƳ ƛ ƴŀǊƽŘ Ǉƻƭǎƪƛ ƻŘ ǿƛŜǊƴƻǏŎƛ ŘȊƛǏ  ǇŀƴǳƧŊŎŜƳǳ ǳǿŀƭƴƛŀƧŊΦόΧύ 
bŀǊƽŘ ȊŀǘŜƳ ǇƻƭǎƪƛΣ ƴŀ ǎŜƧƳ ȊŜōǊŀƴȅΣ ƻǏǿƛŀŘŎȊŀΣ ƛȍ ƧŜǎǘ ƴƛŜǇƻŘƭŜƎƱȅƳ ƭǳŘŜƳ ƛ ȍŜ Ƴŀ ǇǊŀǿƻ ǘŜƳǳ 
ƪƻǊƻƴť ǇƻƭǎƪŊ ƻŘŘŀŏΣ ƪǘƽǊŜƎƻ ƎƻŘƴȅƳ ƧŜƧ ǳȊƴŀ όΧύΦέ 

Wojciech Kalwat, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Zeszyt ćwiczeń z tekstami źródłowymi, poziom podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 
liceum i technikum, Wyd. Stentor, Warszawa 2006, str. 165-166. 

c) αWŜǎǘ ƴŀǎ ŘǿŀŘȊƛŜǏŎƛŀ ƳƛƭƛƻƴƽǿΣ ǇƻǿǎǘŀƵƳȅ ǊŀȊŜƳ Ƨŀƪ ƳŊȍ ƧŜŘŜƴΣ ŀ ǇƻǘťƎƛ ƴŀǎȊŜƧ ȍŀŘƴŀ ƴƛŜ 
ǇǊȊŜƳƻȍŜ ǎƛƱŀΣ ōťŘȊƛŜ ƴŀƳ ǿƻƭƴƻǏŏΣ ƧŀƪƛŜƧ ŘƻǘŊŘ ƴƛŜ ōȅƱƻ ƴŀ ȊƛŜƳƛΣ ǿȅǿŀƭŎȊȅƳȅ ǎƻōƛŜ ǎƪƱŀŘ 
ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿŀΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ ƪŀȍŘŜƴ ǇƻŘƱǳƎ ȊŀǎƱǳƎ ƛ ȊŘƻƭƴƻǏŎƛ Ȋ ŘƽōǊ ȊƛŜƳǎƪƛŎƘ ōťŘȊƛŜ ƳƽƎƱ ǳȍȅǘƪƻǿŀŏ 
όΧύΦ 

”Wojciech Kalwat, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Zeszyt ćwiczeń z tekstami źródłowymi, poziom podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 
liceum i technikum, Wyd. Stentor, Warszawa 2006, str. 167. 

d) 

 

Mapa, B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia 2. Czasy nowożytne, Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Operon, Gdynia 2004, str. 329. 
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e) 

 

Mapa, B. Burda, B. Halczak, R.M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia 2. Czasy nowożytne, Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Operon, Gdynia 2004, str. 334. 

f) 

  

Ilustracja, Michał Kopczyński, Poznać przeszłość, zrozumieć dziś Historia czasy nowożytne. Część 2: 1697 – 1871 Klasa 2 liceum i technikum 
Wyd. Stentor, Warszawa 2006, str. 183. 

I. Przyporządkuj źródłom a), b), c) odpowiadające im źródła d), e), f). 

Źródło a) Źródło……… 

Źródło b) Źródło……… 

Źródło c) Źródło……… 

II. Wyjaśnij znaczenie wymienionych w źródle a) symboli Orła, Pogoni i Archanioła: 

Orzeł: ………………………………………………………… 

Pogoń: ……………………………………………………… 

Archanioł: ………………………………………………… 
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Zadanie 19. (1 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) 

Plony w kwintalach z hektara: 

Pszenica: 

Prowincja: 1878-1882 1894-1898 1909-1913 

Królestwo 
Polskie: 

9,4 9,7 12,4 

Galicja: 9,0 9,2 11,7 

Zabór pruski: 11,2 12,1 21,6 

Ziemniaki: 

Prowincja: 1878-1882 1894-1898 1909-1913 

Królestwo 
Polskie: 

63,0 79,0 95,0 

Galicja: 72,0 100,0 111,0 

Zabór pruski: 65,0 85,0 148,0 

Cyt. Za: Analiza tekstów źródłowych z historii, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2001, str. 129. 

b) αbƛŜ ƴŀŘŀƴŜ ŘƻǘŊŘ ǇǊŀǿŜƳ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛ ƭǳō ŎȊȅƴǎȊǳ ǿƛŜŎȊȅǎǘŜƎƻΣ ƭǳō ǿƛŜŎȊȅǎǘŜƧ ŘȊƛŜǊȍŀǿȅ ŎƘƱƻǇǎƪƛŜ 
ƎƻǎǇƻŘŀǊǎǘǿŀ όΧύ ƴŀŘŀƴŜ ōȅŏ ƳŀƧŊ ǇǊŀǿŜƳ ǿƱŀǎƴƻǏŎƛΣ ŀ ŎƛŊȍŊŎŀ ƴŀ ǘȅŎƘ ǇƻǎŀŘŀŎƘ ǇŀƵǎȊŎȊȅȊƴŀ ƛ 
ƛƴƴŜ ŘȊƛŜŘȊƛŎƻǿƛ ƴŀƭŜȍŊŎŜ ǎƛť ǎƱǳȍŜōƴƻǏŎƛ ƛ Řŀƴƛƴȅ ƳŀƧŊ ōȅŏ ƻƪǳǇƛƻƴŜΦέ 

 Cyt. Za: Analiza tekstów źródłowych z historii, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2001, str. 128. 

c) α{ŀŘƻǿƴƛŎǘǿƻ ǿŜǎȊƱƻ ƴŀ ŘǊƻƎť ǇƻǎǘťǇǳΣ ǿ ǿƛŜƭǳ ƪƽƱƪŀŎƘ όΧύ ȊŀƪƱŀŘŀƧŊ ƎƻǎǇƻŘŀǊȊŜ ǎŀŘȅ όΧύΣ ǿ 
ǳǇǊŀǿƛŜ Ǌƻƭƛ ȊƴŀŎȊƴŀ ȊŀǎȊƱŀ Ŏƻ Řƻ ǳƭŜǇǎȊŀƴƛŀ ȊƳƛŀƴŀΣ ƳƛŀƴƻǿƛŎƛŜ ǘŀƳΣ ƎŘȊƛŜ ƎƻǎǇƻŘŀǊȊŜ ǎŀŘȊŊ ōǳǊŀƪƛΦ 
² ǿƛŜƭǳ YƽƱƪŀŎƘ ƴŀōƛŜǊŀƧŊ ŎȊƱƻƴƪƻǿƛŜ ȊŀƳƛƱƻǿŀƴƛŀ Řƻ ǊƻōƛŜƴƛŀ ǇǊƽō Ȋ ǳƭŜǇǎȊƻƴȅƳƛ ƎŀǘǳƴƪŀƳƛ ȊōƽȍΣ 
ǊƻǏƭƛƴ ǇŀǎǘŜǿƴȅŎƘ ƛ ȊƛŜƳƴƛŀƪƽǿ όΧύ ȊŀƎťǎȊŎȊŀƧŊ ǎƛť ǇƱƻŘƻȊƳƛŀƴȅΣ Ƨŀƪ ǘŜȊ ǊƻȊǇƻǿǎȊŜŎƘƴƛŀƧŊ ǎƛť 
koniczyny, saradela, kukuryŘȊŀ όΧύΦέ 

Cyt. Za: Analiza tekstów źródłowych z historii, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2001, str. 130. 
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Rozstrzygnij na podstawie danych ze źródła a) w którym z zaborów najszybciej rozwijała się 
produkcja rolna. Wyjaśnij przyczyny tego zjawiska odwołując się do informacji ze wszystkich 
źródeł: 

Rozstrzygnięcie: 

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

Wyjaśnienie: 

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

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

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

Zadanie 20. (1 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) 

 

Antoni Gaudi Casa Milá w Barcelonie, zdjęcie za: Eszkola.pl. 
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b) 

 

Zdjňcie, za: wikipedia.pl. 

 

c) 

 

 
 

 
Düsseldorf, biurowiec Mannesmanna (P. Behrens, 1911–12), Niemcy fot. M. Czerny/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo 
Naukowe PWN, https://encyklopedia.pwn.pl. 

 
 
 

https://encyklopedia.pwn.pl/
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Podaj nazwy stylów architektonicznych, prezentowanych na zdjęciach: 
Źródło a): 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Źródło b): 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Źródło c): 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Zadanie 21. (1 pkt) 

Materiał źródłowy: 

 1921 rok 1931 rok 1938 rok 

chłopi 53,2% 52% 50% 

robotnicy 27,6% 29,3% 30,2% 

drobnomieszczaństwo 11% 10,6% 11,8% 

Inteligencja i pracownicy umysłowi 5,1% 5,6% 5,7% 

pozostali 1,5% 1,3% 1,1% 

burżuazja 1,1% 0,9% 0,9% 

Wielcy właściciele ziemscy 0,4% 0,3% 0,3% 

Za: Janusz Ustrzycki, Ciekawi świata. Historia Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Operon, Gdynia 2012, str. 
41. 

Rozstrzygnij, czy gospodarka polska okresu międzywojennego miała charakter przemysłowo – 
rolniczy, czy rolniczo –przemysłowy. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do źródła. 

Rozstrzygnięcie: 

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

Uzasadnienie: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 22. (2 pkt) 

Materiał źródłowy: 

 

Józef Piłsudski otwierający sejm, rysunek satyryczny, za: Janusz Ustrzycki, Ciekawi świata. Historia Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół 
ponadgimnazjalnych Wyd. Operon, Gdynia 2012, str. 97. 

I. Wskaż prawidłową odpowiedź: 

Rysunek powstał: 

a) Przed uchwaleniem noweli sierpniowej 

b) Po uchwaleniu konstytucji kwietniowej 

c) Przed ustąpieniem Stanisława Wojciechowskiego z funkcji prezydenta 

d) Po rozwiązaniu Centrolewu 

II. Zinterpretuj wymowę rysunku, odwołując się do jego elementów graficznych. 

Wyjaśnienie: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 23. (2 pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) 

Pomoc USA: 

Kraj Ogółem  Pomoc w % 

Austria 

Belgia – Luksemburg 

Dania 

Francja 

RFN 

NRD (pomoc żywnościowa) 

Grecja 

Islandia 

Irlandia 

Włochy 

Holandia 

Indonezja 

Norwegia 

Portugalia 

Szwecja 

Triest 

Turcja 

Wielka Brytania 

Jugosławia 

Europejska Unia Płatnicza 

Różne 

726,1 

556,6 

278,9 

3103,8 

1472,6 

15,0 

773,9 

34,6 

146,2 

1577,8 

980,1 

101,4 

274,7 

49,8 

106,8 

31,8 

277,5 

3585,6 

231,0 

361,6 

55,9 

5 

3,8 

1,9 

21 

10 

0,1 

5,2 

0,2 

1,0 

10,7 

6,6 

0,7 

1,9 

0,3 

0,7 

0,2 

1,9 

24,3 

1,6 

2,5 

0,4 

Cyt. Za Melania Sobańska – Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami 
metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, str. 311. 
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b) 

 

Karykatura, Melania Sobańska – Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami 
metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, str. 310. 

c) αtǊȊȅ ǊƻȊǿŀȍŀƴƛǳ ǇƻǘǊȊŜō 9ǳǊƻǇȅ ǿ ŎŜƭǳ ƧŜƧ ƻŘōǳŘƻǿȅ ōǊŀƴƻ ŘƻƪƱŀŘƴƛŜ ǇƻŘ ǳǿŀƎť ƧŜƧ ŦƛȊȅŎȊƴŜ 
ǎǘǊŀǘȅ ǿ ƭǳŘȊƛŀŎƘ ƛ ǊȊǳŎŀƧŊŎŜ ǎƛť ǿ ƻŎȊȅ ȊƴƛǎȊŎȊŜƴƛŀ ƳƛŀǎǘΣ ŦŀōǊȅƪΣ ƪƻǇŀƭƵ ƛ ƪƻƭŜƛ ȍŜƭŀȊƴȅŎƘΦόΧύ WŜǎǘ 
ǊȊŜŎȊŊ ƭƻƎƛŎȊƴŊΣ ȍŜ {ǘŀƴȅ ½ƧŜŘƴƻŎȊƻƴŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ǳŎȊȅƴƛŏ ǿǎȊȅǎǘƪƻΣ Ŏƻ ƭŜȍȅ ǿ ƳƻŎȅΣ ȍŜōȅ ŘƻǇƻƳƽŎ Řƻ 
ǇǊȊȅǿǊƽŎŜƴƛŀ Ǐǿƛŀǘǳ ƴƻǊƳŀƭƴŜƎƻ ȊŘǊƻǿƛŀ ƎƻǎǇƻŘŀǊŎȊŜƎƻΣ ōŜȊ ŎȊŜƎƻ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ Ƴƻǿȅ ƻ 
ǊƽǿƴƻǿŀŘȊŜ ǇƻƭƛǘȅŎȊƴŜƧ ƛ ƻ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛǳ ǇƻƪƻƧǳΦέ 

Cyt. Za Melania Sobańska – Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami 
metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, str. 308. 

I. Podaj nazwę planu ilustrowanego przez wszystkie źródła oraz datę jego powstania: 

Nazwa: 

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

Data: 

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

II. Wyjaśnij wymowę źródła b). Odwołaj się do konkretnych elementów graficznych. 

Wyjaśnienie: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 24. (2pkt) 

Materiały źródłowe: 

a) „όΧύ bƛŜ ǇǊȊŜǎȊƪƻŘȊƛƱƻ ǘƻ ǇǊƻǿƻƪŀǘƻǊƻƳ ǿ ȊƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴƛǳ ǿ ŎȊǿŀǊǘŜƪ ŘŜƳƻƴǎǘǊŀŎƧƛΣ ƪǘƽǊŊ ƻŘ 
Řŀǿƴŀ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿȅǿŀƭƛ ǘŀƪȍŜ ǇǊȊȅ ǇƻƳƻŎȅ ǇǊȊȅƧŜȊŘƴȅŎƘ ƻǊƎŀƴƛȊŀǘƻǊƽǿΦ bŀ tƻȊƴŀƴƛǳ ǎƪǳǇƛƱŀ ǎƛť ŎŀƱŀ 
ǳǿŀƎŀ ƻǏǊƻŘƪƽǿ ƛƳǇŜǊƛŀƭƛǎǘȅŎȊƴȅŎƘΣ ŀƭōƻǿƛŜƳ ŎƘƻŘȊƛƱƻ ƻ ǘƻΣ ŀōȅ tƻȊƴŀƵΣ Ƴƛŀǎǘƻ aƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿȅŎƘ 
¢ŀǊƎƽǿ ƛ ǿ ƻƪǊŜǎƛŜ ¢ŀǊƎƽǿ ς ǳŎȊȅƴƛŏ ǘŜǊŜƴŜƳ ȊŀƳƛŜǎȊŜƪΦέ 

Cyt. Za Melania Sobańska – Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami 
metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, str. 398. 

b)  

αWŀƪ ŎŜƴȊǳǊŀ ȊŘƧťƱŀ α5ȊƛŀŘȅέ 

½ǿƛŊȊŜƪ [ƛǘŜǊŀǘƽǿ 

wƻȊǇƻŎȊŊƱ ƻōǊŀŘȅΦ όōƛǎύ 

 Tylko jeden wielki feler 

Nie wie PZPR (bis) 

Co w tym jest. 

¢ƻǿŀǊȊȅǎȊ ²ƛŜǎƱŀǿ Ƴŀ ǊŀŎƧťΦ 

Mamy w Polsce ŘŜƳƻƪǊŀŎƧťΦ 

¢ƻǿŀǊȊȅǎȊ ²ƛŜǎƱŀǿ Ƴŀ ǊŀŎƧťΦ 

Demokracja jest. 

Cyt. Za Melania Sobańska – Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami 
metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, str. 403. 

c) 

α/ƘƱƻǇŎȅ Ȋ DǊŀōƽǿƪŀΣ ŎƘƱƻǇŎȅ Ȋ /ƘȅƭƻƴƛƛΣ 

5ȊƛǎƛŀƧ ƳƛƭƛŎƧŀ ǳȍȅƱŀ ōǊƻƴƛΣ 

5ȊƛŜƭƴƛŜǏƳȅ ǎǘŀƭƛ ƛ ŎŜƭƴƛŜ ǊȊǳŎŀƭƛΦ 

WŀƴŜƪ ²ƛǏƴƛŜǿǎƪƛ ǇŀŘƱΦέ 

Cyt. Za Melania Sobańska – Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami 
metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, str. 405. 
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d) 

αwƻōƻǘƴƛŎȊȅ ǇǊƻǘŜǎǘ ǇǊȊŜŎƛǿ ǿȅƎƽǊƻǿŀƴȅƳ ǇƻŘǿȅȍƪƻƳΣ ƪǘƽǊȅ ōȅƱ ǿȅǊŀȊŜƳ Ǉƻǎǘŀǿȅ ŎŀƱŜƎƻ ƴƛŜƳŀƭ 
ǎǇƻƱŜŎȊŜƵǎǘǿŀΣ ǇƻŎƛŊƎƴŊƱ Ȋŀ ǎƻōŊ ōǊǳǘŀƭƴŜ ǇǊȊŜǏƭŀŘƻǿŀƴƛŀΦ ² ¦ǊǎǳǎƛŜ ƛ ƛƴƴȅŎƘ ƳƛŀǎǘŀŎƘ ōƛǘƻΣ ƪƻǇŀƴƻ 
ƛ Ƴŀǎƻǿƻ ŀǊŜǎȊǘƻǿŀƴƻ ŘŜƳƻƴǎǘǊŀƴǘƽǿΦ bŀƧǎȊŜǊǎȊȅ ȊŀǎƛťƎ ƳƛŀƱƻ ǿȅǊȊǳŎŀƴƛŜ Ȋ ǇǊŀŎȅΣ Ŏƻ ƻǇǊƽŎȊ 
ŀǊŜǎȊǘƻǿŀƵ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴƛŜ ǳŘŜǊȊȅƱƻ ǿ ǊƻŘȊƛƴȅ ǊŜǇǊŜǎƧƻƴƻǿŀƴȅŎƘΦ όΧύ ½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ǿƻōŜŎ Ǌƻōƻǘƴƛƪƽǿ 
repǊŜǎƧŜ ǎǘŀƴƻǿƛŊ ƴŀǊǳǎȊŜƴƛŜ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ ǇǊŀǿ ŎȊƱƻǿƛŜƪŀ ǳȊƴŀƴȅŎƘ ȊŀǊƽǿƴƻ ǿ ǇǊŀǿƛŜ 
ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿȅƳΣ Ƨŀƪ ƛ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎȅŎƘ ǿ ǇƻƭǎƪƛƳ ǇǊŀǿƻŘŀǿǎǘǿƛŜ όΧύΦ 5ƭŀǘŜƎƻ YƻƳƛǘŜǘ ŘƻƳŀƎŀ ǎƛť 
ŀƳƴŜǎǘƛƛ Řƭŀ ǎƪŀȊŀƴȅŎƘ ƛ ŀǊŜǎȊǘƻǿŀƴȅŎƘ ƻǊŀȊ ǇǊȊȅǿǊƽŎŜƴƛŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛƳ ǊŜǇǊŜǎƧƻƴƻǿŀƴȅƳ ǇǊŀŎȅ όΧύΦέ 

Cyt. Za Melania Sobańska – Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami 
metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, str. 408-409. 

I. Podaj daty roczne wydarzeń, o których mówią źródła: 

Źródło
:   

Data wydarzenia: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

II. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe: 

Zdanie Prawda: Fałsz: 

W czasie wydarzeń, opisanych w źródle a) premierem był Józef 
Cyrankiewicz. 

  

Towarzysz Wiesław, wspomniany w źródle b) to Edward Gierek.   

Powodem wszystkich wydarzeń, przedstawionych w źródłach była 
podwyżka cen żywności. 

  

Komitet, o którym mówi źródło d), powstał po wyborze na papieża 
Jana Pawła II. 
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Zadanie 25. (2 pkt) 

Materiał źródłowy: 

αόΧύ ¦Ƴƻǿŀ ƻ ǇƻŘȊƛŀƭŜ ƳŀƴŘŀǘƽǿ ǇƻǎŜƭǎƪƛŎƘ ŘƻǘȅŎȊȅ ǘȅƭƪƻ ǿȅōƻǊƽǿ Řƻ {ŜƧƳǳ · ƪŀŘŜƴŎƧƛΦ ½ƎƻŘƴƛŜ Ȋ 
ǘȅƳ ǇƻŘȊƛŀƱŜƳΣ сл҈ ƳŀƴŘŀǘƽǿ ǇƻǎŜƭǎƪƛŎƘ ǇǊȊȅǇŀŘŀ ƴŀ ƪƻŀƭƛŎƧť t½twΣ ½{[ ƛ {5Σ ŀ ŘŀƭǎȊŜ р҈ ƴŀ t!·Σ 
PZKS, UChS. YŀƴŘȅŘŀŎƛ ōŜȊǇŀǊǘȅƧƴƛΣ ȊƎƱƻǎȊŜƴƛ ǇǊȊŜȊ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴŜ ƎǊǳǇȅ ƻōȅǿŀǘŜƭƛΣ ǊȅǿŀƭƛȊƻǿŀŏ ōťŘŊ 
ƳƛťŘȊȅ ǎƻōŊ ƻ ор҈ ƻƎƽƭƴŜƧ ƭƛŎȊōȅ ƳŀƴŘŀǘƽǿ ǇƻǎŜƭǎƪƛŎƘΦ όΧύ  {ǿƻōƻŘŀ ǿȅōƻǊƽǿ Řƻ {Ŝƴŀǘǳ ƴƛŜ ƧŜǎǘ 
ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŀ ȍŀŘƴȅƳ ǳȊƎƻŘƴƛŜƴƛŜƳ ŘƻǘȅŎȊŊŎȅƳ  ǇƻŘȊƛŀƱǳ ƳŀƴŘŀǘƽǿΦ όΧύέ 

Cyt. Za Melania Sobańska – Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami 
metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, str. 418-419. 

I. Podaj datę (dzień, miesiąc, rok) przeprowadzenia wyborów, o których mówi tekst źródłowy: 

Data: 

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

II. Podaj imiona i nazwiska prezydenta i premiera, wybranych w wyniku tych wyborów sejmowych: 

Prezydent: 

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

Premier: 

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

 

Zadanie 26. (12 pkt) 

Zadanie zawiera pięć tematów wypracowań. Wybierz i opisz jeden z tematów. 

1. Scharakteryzuj osiągnięcia cywilizacji minojskiej i mykeńskiej. W pracy wykorzystaj załączone 
materiały źródłowe. 

2. Scharakteryzuj i oceń panowanie trzech piastowskich Bolesławów – Chrobrego, Śmiałego i 
Krzywoustego. 

3. Opisz i oceń sytuację wewnętrzną (polityczną, gospodarczą i kulturalną) Rzeczypospolitej w XVII 
wieku. 

4. Stany Zjednoczone w XIX wieku – scharakteryzuj rozwój USA w tym okresie. W pracy wykorzystaj 
załączone materiały źródłowe. 

5. PRL podległa czy suwerenna? Scharakteryzuj sytuację Polski po II wojnie światowej. 
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Materiały źródłowe do zadania 1: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Ilustracje za: Ewa Wipszycka, Historia dla maturzysty. Starożytność. Zakres rozszerzony, liceum ogólnokształcące. Wydawnictwo Szkolne 
PWN, Warszawa 2003, str. 81-83. 

 
 



33 

Materiały źródłowe do zadania 4: 

a) Doktryna Monroego: 
Ze względu na nasze sumienie oraz na przyjacielskie stosunki istniejące między mocarstwami 
a Stanami Zjednoczonymi oświadczamy, że będziemy  uważać wszelkie próby rozszerzenia 
ich systemu na drugą część półkuli za niebezpieczny dla naszego spokoju i naszego 
bezpieczeństwa. 
(…) Polityka, jaką prowadzimy  w stosunku do Europy, od początku wojen, które tak długo 
zaprzątały tę część globu, pozostała ta sama : polega ona na niewtrącaniu się w sprawy 
wewnętrzne jakiegokolwiek państwa, na uważaniu rządu de facto za rząd prawowity 
względem nas. (…) Jednakże w sprawach dotyczących kontynentów amerykańskich zmieniają 
się okoliczności. Jest niemożliwe, aby mocarstwa sprzymierzone  chciały narzucić swój 
system polityczny jakiejś części tych kontynentów bez zagrożenia naszemu szczęściu i 
naszemu pokojowi i nie przypuszczamy, aby nasi bracia z południa chcieliby przyjąć go z 
własnej woli. Nie byłoby też możliwe przez nas pozostanie w pozycji obojętnych widzów 
wobec interwencji, niezależnie od jej formy.(…) 
 

b) 

 

c)  Koncentracja przemysłu w USA: 
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Materiały źródłowe do zadania 4 c. d.: 

d) 

Fale imigracji do USA: 

 

 

Wszystkie źródła za: Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Lata 1815 -1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i 

technikum. Część 3. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era, Warszawa 2014, str. 60, 166, 167, 238. 

 


