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Historiaprzedmatur!
PowtórkaprzedegzaminemmaturalnymKorki we wtorki

Rozwi!" test. Odpowiedzi porównaj z rozwi!zaniami podanymi na www.dziennikzachodni.pl
ZADANIA MATURALNE

Nowoczesno!". Wiek XX

Zadanie 1. (0–1 pkt)
Przeczytaj fragment przemówienia wyg#oszonego przez Adolfa Hitlera w listo-
padzie 1937 r. Napisz, o jakim ha!le propagandowym ideologii nazistowskiej
jest mowa w tek!cie.

Nigdy nie by!o terytoriów bez w!a"ciciela i teraz te# nie ma. Problem Niemiec mo#e
by$ rozwi%zany jedynie przy u#yciu si!y, a to zawsze nosi!o w sobie okre"lone ry-
zyko. Niezachwianym postanowieniem jest rozwi%za$ problem przestrzeni dla Nie-
miec najpó&niej w latach 1943–1945. Rozwi%zanie osi%gni'te w ten sposób musi
wystarczy$ na jedno, dwa pokolenia. To, co oka#e si' konieczne pó&niej, nale#y po-
zostawi$ do rozwi%zania nast'pnym generacjom.

Cyt. za: A. Bullock, Hitler i Stalin. (ywoty równoleg!e, t. 2, Warszawa 1994.

Zadanie 2. (0–1 pkt)
Poni$sza karykatura powsta#a po konferencji w Ja#cie. Wyja!nij, co przedstawia
ta karykatura.

Zadanie 3. (0–2 pkt)
Przeczytaj tekst %ród#owy, a nast&pnie wykonaj polecenia.

Protokó# konferencji w Wannsee, stycze' 1942 r.

Od dzi", zgodnie z rozkazem Führera, ewakuacja (ydów na Wschód zast'puje emi-
gracj'. Jest to jedynie cz'"ciowe rozwi%zanie problemu. (ydzi maj% by$ u#yci jako
si!a robocza na terytoriach wschodnich. Ci, którzy s% zdolni do pracy, zostan% po-
dzieleni na grupy – osobno m'#czy&ni i kobiety – i ewakuowani do okre"lonych
miejsc. Podczas przesiedlania maj% by$ u#yci do budowy dróg, co w sposób znaczny
wyeliminuje wi'ksz% ich cz'"$. Ci, którym uda si' prze#y$, musz% by$ traktowani
w wiadomy sposób. Ka#de uchybienie w tej dziedzinie doprowadzi$ by mog!o do
odnowienia si' #ydostwa w Europie. W trakcie praktycznej realizacji ostatecznego
rozwi%zania zostanie Europa przeszukana z Zachodu na Wschód.

Cyt. za: R. Szuchta, P. Troja!ski, Holokaust: zrozumie$ dlaczego, Warszawa 2003.

A. Podaj wskazany w tek!cie sposób eksterminacji (ydów. (0–1 pkt)

B. Na podstawie wiedzy poza%ród#owej wyja!nij, co oznacza sformu#owanie
„w wiadomy sposób”. (0–1 pkt)

Zadanie 4. (0–1 pkt)
Spo!ród wymienionych porozumie' mi&dzynarodowych podkre!l to, które sta-
nowi#o podstaw& dzia#alno!ci Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

traktat waszyngto!ski z 1949 r., uk"ad o przyja#ni, wspó"pracy i pomocy wzajem-
nej z 1955 r., traktat rzymski z 1957 r., traktat elizejski z 1963 r.

Zadanie 5. (0–2 pkt)
W!ród wymienionych wydarze' wska$ to, które chronologicznie jest pierwsze,
i to, które jest ostatnie. W tabelce obok wydarzenia pierwszego wpisz liter& A,
obok ostatniego – liter& B.

budowa muru berli!skiego

og"oszenie planu Marshalla

inwazja radziecka na Afganistan

powstanie Wspólnoty Niepodleg"ych Pa!stw

interwencja wojsk Uk"adu Warszawskiego w Czechos"owacji

Zadanie 6. (0–1 pkt)
Przeczytaj fragment tekstu piosenki Kazimierza )wita#y. Podkre!l te s#owa,
które odnosz* si& do wa$nego faktu historycznego.
Jak cenzura zdj'!a „Dziady”,
Zwi%zek Literatów
Rozpocz%! obrady.
Tylko jeden wielki feler –
Nie wie PZPR,

Co w tym jest.
Towarzysz Wies!aw ma racj',
Mamy w Polsce demokracj'.
Towarzysz Wies!aw ma racj',
Demokracja jest.

Cyt. za: Wiek XX w &ród!ach, oprac. M. Soba!ska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998.

Zadanie 7. (0–1 pkt)
Wyja!nij, jakie wydarzenie polityczne przedstawia poni$sze zdj&cie. Podaj dat&
tego wydarzenia.

Zadanie 8. (0–3 pkt)
Przeczytaj fragment przemówienia wyg#oszonego w 1983 r. przez Ronalda Re-
agana. Wyja!nij, dlaczego – w opinii prezydenta USA – zamro$enie zbroje' go-
dzi#oby w !wiatowy pokój. Podaj trzy powody.

Nigdy nie przestaniemy zabiega$ o autentyczny pokój. Ale nie zabezpieczymy war-
to"ci, w które wierzy Ameryka, przez tzw. zamro#enie [zbroje!] nuklearnych, co
proponuj% niektórzy. W rzeczywisto"ci musimy znale&$ pokój przez si!'. Na zamro-
#enie zgodzi!bym si' tylko wtedy, gdyby"my mogli zamrozi$ "wiatowe ambicje So-
wietów. Zamro#enie stanowi!oby nagrod' dla Sowietów za ich ogromne zbrojenia,
zapobieg!oby koniecznej i d!ugo odwlekanej modernizacji ameryka)skich i sprzy-
mierzonych si! zbrojnych oraz uczyni!oby nasze starzej%ce si' si!y coraz bardziej
nara#onymi na atak.

Cyt. za: M. G"adysz, Historia III. Czasy wspó!czesne, Gda!sk 2004.

Zadanie 9. (0–1 pkt)
Spo!ród wymienionych faktów podkre!l ten, który bezpo!rednio przyczyni#
si& do rozpadu systemu komunistycznego w Europie.

decyzja o likwidacji Uk"adu Warszawskiego, Jesie! Ludów, podpisanie traktatu
w Maastricht, powstanie „Solidarno$ci” w Polsce, przej%cie w"adzy w ZSRR przez
Borysa Jelcyna
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