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1. 1 – B, 2 – C, 3 – A, 

2. A – korzystne warunki naturalne: położenie w dolinie wielkiej rzeki, której wylewy 

dostarczały żyznego mułu, B – składanie danin w zbożu, C – praca przy budowie piramid i 

grobowców, 

3. A – zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków, B – zdobycie Rzymu przez Wandalów, 

4. A – 2, sympozjon, B – sympozjum – konferencja naukowa, spotkania grupy naukowców 

specjalizujących się w konkretnej dziedzinie, 

5. A – cenzor, B – akwedukt, dostarczanie wody do Rzymu; Via Appia – najstarsza droga 

rzymska łącząca Rzymu z południową Italią, 

6. A –pryncypat, B – 1. Oktawian August 

7. w języku niemieckim nazwa pochodzi od plemienia Polan, którego siedziby leżały najbliżej 

Niemców; w języku węgierskim od plemienia Lędzian najlepiej znanego Węgrom, 

8. Bitwa pod Legnicą – Henryk Pobożny, bitwa pod Płowcami – Władysław Łokietek, 

9. A – długotrwałe wojny pociągały za sobą wzrost danin płaconych przez wieśniaków na 

rzecz władcy i drużyny, łupy wojenne dzielono w obrębie grupy rządzącej, dla rządzonych 

wojny wiązały się z kosztami a nie z korzyściami, B – Kazimierz Odnowiciel, 

10. A – decyzja księcia stwarzała korzystne warunki rozwoju gospodarczego dóbr biskupa 

poznańskiego. Dysponując prawem zakładania wsi na prawie niemieckim biskup mógł 

pozyskać dogodnymi warunkami, które mógł swobodnie określać, osadników w swoich 

majętnościach, B – władza książęca ulegała osłabieniu, gdyż władca tracił część dochodów, 

rezygnując z danin chłopskich w dobrach immunizowanych oraz władzę nad chłopami, którzy 

częściowo lub całkowicie podlegali sądownictwu swojego pana, a nie jak dotąd księcia, 

11. 1- patrycjat, 2- pospólstwo, 3- plebs, 

12. A - na awersie pieczęci nie występuje nazwa Rusi Halickiej,  gdyż pieczęć pochodzi z 

roku 1336, a Kazimierz Wielki przyłączył tę ziemię dopiero w 1349 roku, B - Nazwa ziemi: 

Pomorze Gdańskie, Władca Polski tytułował się panem tej ziemi, gdyż wchodziła ona w skład 

Królestwa Polskiego w granicach sprzed 1138 roku, do których Kazimierz Wielki zachował 

prawa zwierzchnie, Nazwa państwa, pod którego panowaniem znajdowała się ta ziemia: 

Państwo Zakonu Krzyżackiego, 

 

13. A – oceny obu kronikarzy są przeciwstawne; o ile Jan Długosz przedstawia i ocenia 

polskiego władcą jako bohatera, o tyle kronikarz turecki widzi w nim pyszałka i 

zarozumialca, B – sprzeczność ocen obu autorów nie budzi zdziwienia, każdy z nich jest z 

tytułu pochodzenia zaangażowany jest emocjonalnie po jednej ze stron, C – 1. P, 2. F, 3. P, 4. 

F. 



14. eksterminacja ludności na terenach Gwatemali zdobytych przez hiszpańskich 

konkwistadorów, niewolnicza praca Majów w kopalniach złota i srebra oraz na plantacjach 

należących do hiszpańskich zdobywców, epidemie chorób przywleczonych do Nowego 

Świata przez Europejczyków, 

 

15. powstanie Akademii Krakowskiej, wykonanie przez Wita Stwosza ołtarza dla kościoła 

Mariackiego w Krakowie, spalenie Jana Husa na stosie, 

 

16. A - Kopernikańska teza była sprzeczna z biblijną wizją stworzenia świata i miejsca Ziemi 

we Wszechświecie, 

B – Dzieło Kopernika wkrótce trafiło do Indeksu Ksiąg Zakazanych, z którego wykreślono je 

dopiero w XIX wieku, 

 

17. Rycina jest przykładem polemiki między protestantami(prawa strona obrazu), a 

katolikami lewa strona obrazu. Na szali argumentów w sporze między obu wyznaniami 

autorytet Biblii jako jedynego źródła prawdziwej wiary zdecydowanie przeważa nad pismami 

Ojców Kościoła katolickiego(księga na lewej szali), autorytetem papieża(klucz św. Piotra, 

tiara) czy symbolami wiary(krzyż). Przepychowi i bogactwu przedstawionych hierarchicznie 

papieża, kardynałów, biskupów i zakonników przeciwstawiono ubóstwo i skromność 

protestantów, których sposób przedstawienia na rycinie sugeruje istniejącą pomiędzy nimi 

równość, 

 

18. A - Przyczyną było dążenie szlachty do wyeliminowania konkurencji gospodarczej, a 

dalej i politycznej ze strony polskiego mieszczaństwa, B – szlacheckie pochodzenie Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego nie miało wpływu na wyrażane przez niego poglądy, które wynikały 

nie z solidarności stanowej, lecz poczucia sprawiedliwości, 

 

19. A – manufaktura, B – zważywszy luksusowy charakter i wygórowane ceny towarów 

produkowanych w manufakturze Tyzenhauza można wyciągnąć wniosek, że były one 

przeznaczone dla zamożnych odbiorców(magnatów, średniej szlachty), 

 

20. A - 4. wprowadzenia w sejmie głosowania większością głosów, B – Utworzenie 

nowoczesnej szkoły dla młodzieży szlacheckiej – Collegium Nobilium w Warszawie, 

przedstawienia programu reform państwowych – utworzenie stałego rządu, zniesienie liberum 

veto, 

 

21. A - Decyzja Stanisława Augusta Poniatowskiego o ufundowaniu Janowi III Sobieskiemu, 

pogromcy Turków, twórcy wiktorii wiedeńskiej wpisywało się w plany króla udzielenia 

pomocy Rosji w wojnie przeciwko Turcji. Wykorzystanie autorytetu bohatera narodowego 

miały charakter propagandowy i miało pozyskać przychylność szlachty, B – Krytycznie, autor 

powątpiewa o walorach militarnych i politycznych Stanisława Augusta i sugeruje, że władca 

na miarę Sobieskiego byłby niezwykle pożądany, 

 



22. A - 1. Wielką Rewolucją Francuską, B – Bastylia – twierdza-więzienie stanowiła symbol 

francuskiego absolutyzmu, C -  Kamil Desmoulins był rewolucjonistą, który zagrzewał 

Paryżan do ataku (W niedzielę [12 lipca] na próżno starałem się rozgrzać umysły, nikt nie 

chwytał za broń) 

 

23. A – 1. Księstwa Warszawskiego, B – rozwój sieci dróg lądowych i wodnych sprzyjał 

usprawnieniu i zmniejszeniu kosztów transportu produktów rolnych, produkcja metalowych 

narzędzi i maszyn rolniczych, 

 

24. A – powstanie listopadowe, w bitwach o Olszynkę Grochowską i pod Ostrołęką walczono 

w powstaniu listopadowym, legendarny czwarty pułk piechoty walczył w bitwie o Olszynkę 

Grochowską,  B – autor gloryfikuje żołnierzy czwartego pułku piechoty, którzy bohatersko 

walczyli w powstańczych bitwach, a po klęsce nie skorzystali z możliwości kompromisu, 

wybierając emigrację, 

 

25. A – Hotel Lambert, B – zbiórka funduszy dla ubogich emigrantów, 

 

26. A – Stanisław Moniuszko, B –  charakter opery zbiegł się w czasie z okresem aktywności 

i wzrostu dążeń narodowych Polaków po epoce paskiewiczowskiej w warunkach tzw. 

odwilży posewastopolskiej, 

 

27. A – Kulturkampf, B – polityka władz niemieckich była nie tylko uderzeniem w Kościół 

katolicki, ale także w polskość, której katolicyzm w zestawieniu z protestantyzmem władz 

zaborczych był najważniejszym wyróżnikiem. Ponadto w warunkach likwidacji lub ścisłej 

kontroli innych instytucji polskich Kościół katolicki był ośrodkiem różnych form życia 

narodowego(kluby, banki, spółdzielnie), 

 

28. Cytowany fragment artykułu, zarówno w tytule, jak i w treści dobitnie stwierdza, że 

likwidacja niewolnictwa miała w istocie charakter pozorny. Potwierdza to ilustracja, na której 

czarnoskóry niewolnik, mimo europejskiego ubioru i usytuowania na równi z wytworną 

damą, nadal wykonuje czynności służącego. 

 

29. A – powstanie Świętego Przymierza, B – utworzenie II Rzeszy Niemieckiej, 

 

30. A – nie mieli racji. Ocena Polaków była raczej projekcją ich nadziei niż  rzeczywistą 

intencją autora odezwy. Ponadto odezwa nie zawierała żadnych konstytucyjnych gwarancji, a 

jedynie mgliste obietnice o wierze, języku i samorządzie. Jej znaczenie osłabiał też fakt, że 

został on wydany przez rosyjskie czynniki wojskowe, a nie rządowe, B – przypomnienie 

tradycji grunwaldzkiego zwycięstwa miało propagandowy wymiar, sugerowano Polakom, iż 

było ono wynikiem sojusz polskiego i rosyjskiego, a szerzej słowiańskiego oręża nad 

germańskim wrogiem i wskazywano pośrednio na konieczność zasypania historycznych 

animozji i zjednoczenia Słowian wokół cara Rosji, C – tragizm Polaków rozdzielonych 

między trzech zaborców i ich wojujące na ziemiach polskich armie polegał, na tym, iż musieli 

walczyć i strzelać do siebie w imię celów, które były im całkowicie obojętne, D – Daszyński 



dostrzegł fakt, rezonansu społecznego odezwy, nie przywiązywał jednak do niej większej 

wagi, E – Daszyński ocenił inicjatywę Piłsudskiego jako jedyną formę walki o prawdziwy 

narodowy i państwowy interes Polaków, 

 

31. A – secesja, B – płynne, faliste linie, asymetria, ornamenty roślinne lub abstrakcyjne, 

 

32. A – zamach(przewrót) majowy 1926 roku, B – konstytucja marcowa, C – Ignacy 

Mościcki, 

 

33. Ilustracja przedstawia złożonego chorobą po klęsce stalingradzkiej Hitlera, u którego 

szpitalnego łoża stoi Hermann Gőring. Poza załamaniem niemieckim nadziei na zwycięstwo 

na froncie wschodnim ilustracja sugeruje możliwość ustąpienia Hitlera, którego Gőring był 

jedynym następcą, 

 

34. A – Chińska Republika Ludowa, B – Mao Tse Tung, C – Wielki Skok Naprzód, D – 

Kampania nie osiągnęła zamierzona celu, co więcej doprowadziła gospodarkę chińską do 

ruiny, której tragicznym przejawem była klęska głodu. Fiasko polityki Wielkiego Skoku 

wynikało z absurdalnego połączenia produkcji przemysłowej i rolnej w komunach wiejskich, 

 

35. A - Rok wydarzenia opisanego przez Annę Kowalską 1956, Rok wydarzenia opisanego 

przez Stefana Kisielewskiego 1970, B – w Poznaniu odbywały się Międzynarodowe Targi 

Poznańskie z udziałem wielu gości zagranicznych, co uniemożliwiało ukrycie wypadków 

poznańskich przed opinią publiczną, C – I sekretarz KC PZPR, D – Stocznia Gdańska im. 

Lenina, 

 

36. A – średnioroczne tempo wzrostu produkcji rolnej w krajach demokracji ludowej, mimo 

pewnych różnic, było niskie i dużo wolniejsze w stosunku do tempa produkcji przemysłowej, 

co wynikało z niedoinwestowania rolnictwa, B – stosunkowo duże średnioroczne tempo 

wzrostu produkcji przemysłowej wynikało z przeznaczania dużych środków na rozwój 

przemysłu ciężkiego, co wynikało z uwarunkowań okresu zimnej wojny i wyścigu zbrojeń, 

 

37. 1 – D, 2 – C, 3 – A, 

 

 

 


