
 

 Materia
 � wiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz� cia diagnozy. 

 Materia
 � wiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materia
u nie nale� y powiela�  ani udost� pnia�  
w � adnej formie (w tym umieszcza�  na stronach internetowych szko
y) poza wykorzystaniem jako 
� wiczeniowego/diagnostycznego w szkole. 
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Instrukcja dla zdaj � cego 
 

1. Sprawd� , czy arkusz zawiera 24 stron (zadania 1. – 34.). 
Ewentualny brak zg
o�  przewodnicz� cemu zespo
u 
nadzoruj� cego. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym 
przy ka� dym zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. U� ywaj d
ugopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem. 

4. Nie u� ywaj korektora, a b
� dne zapisy wyra� nie przekre� l. 
5. Pami� taj, � e zapisy w brudnopisie nie b� d�  oceniane. 
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Zadanie 1. (3 pkt) 
Tekstom umieszczonym w tabeli przyporz� dkuj w
a � ciwe nazwy religii, wybrane 
spo� ród podanych. 
 

religia staro� ytnego Rzymu, buddyzm, chrze� cija� stwo, religia staro� ytnego Egiptu 
 

Teksty 	 ród
owe religia 
1. [...] otaczaj�  pewne zwierz� ta czci�  szczególn� , i to nie tylko za ich 
� ycia, lecz równie�  po � mierci; zw
aszcza koty, ichneumony 
[mangusty], psy, s� py, ibisy, wilki, krokodyle i jeszcze inne. [...] Gdy 
� wi� te zwierz�  umiera, owijaj�  je w delikatne p
ótno lniane, p
acz� c 
bij�  si�  po piersi i zanosz�  padlin�  do miejsc balsamowania.   

 

2. Ale w wyrokach Przeznaczenia, jak s� dz� , nieuniknione by
o 
powstanie tak ogromnego miasta i pocz� tek pa� stwa najwi� kszego 
po bogów pot� dze: Westalka zgwa
cona przemoc�  powi
a bli� ni� ta, 
a za ojca potomstwa o niepewnym pochodzeniu, [...] poda
a Marsa. 

 

3. Ona [dusza] si�  nie rodzi, ona nie umiera; nigdy nie zosta
a 
zrodzona i nigdy odrodzi�  si�  nie mo� e; bez pocz� tku, bez ko� ca, 
wieczna, prastara, ona nie umiera, gdy cia
o zabite zostaje. […] jako 
si�  porzuca stare ubranie, by nowe przyodzia� , tak samo dusza 
porzuca stare cia
o, by oblec si�  w nowe. 

 

[w:] Od Hammurabiego do Fukuyamy, oprac. D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, t. I, Gda� sk 
1999, s. 30;  M. W� cowski, Staro� ytno��  [...], t. 1, Warszawa 1999, s. 58; J. Tazbirowa, E. Wipszycka, Historia. 
Staro� ytno�� , Warszawa 1989, s. 51. 
 
Zadanie 2. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu 	 ród
owego wykonaj polecenia. 
 
Platon, Obrona Sokratesa 
 Tote�  nawet ... gdyby� cie mi ... powiedzieli: Sokratesie my teraz nie pos
uchamy 
Anytosa [jeden z oskar� ycieli] , tylko ci�  uwolnimy, pod tym jednak� e warunkiem, aby�  si�  
nigdy wi� cej takimi poszukiwaniami nie bawi
 [...] dalej, a je� liby ci�  znowu na tej robocie 
schwytano, to zginiesz ... to bym wam odpowiedzia
, � e pos
ucham boga raczej ani� eli was 
i póki mi tchu starczy, [...] nie przestan�  [...] pokazywa�  drog�  ka� demu, kogo tylko spotkam, 
mówi� c, jak to zwykle, � e ty m�� u zacny, obywatelem b� d� c Aten, [...] nie wstydzisz si�  dba�  
i troszczy�  o pieni� dze [...], a o s
aw� , o cze�� , o rozum i prawd� , i o dusz� , � eby by
a jak 
najlepsza, [...]. 
[w:] Od Hammurabiego do Fukuyamy, oprac. D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski,  t. I, Gda� sk 
1999, s. 23-24. 
 
A. Podaj form�  dzia
alno� ci, za wykonywanie której Sokratesowi grozi
a kara. 

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

B. Podkre� l zdanie, które dotyczy Sokratesa.  
1. Twórca systemu filozofii idealnej. 
2. Usystematyzowa
 ustroje polityczne. 
3. Autor s
ów: „wiem, � e nic nie wiem”. 
4. Jeden z jo� skich filozofów przyrody. 
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C. Uzupe
nij zdanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okres, w którym Sokrates dzia
a
 w Atenach oznaczony zosta
 na osi czasu cyfr�  ................. . 
 
Zadanie 3. (3 pkt) 
Uzupe
nij tabel� . Obok podanych kompetencji urz� dników republika 
 skiego Rzymu 
wpisz nazw�  urz� du. 
 
 Nazwa urz� du 
1. Mia
 prawo veta wobec uchwa
 senatu i postanowie�  innych 
urz� dników, które uzna
 za szkodliwe dla plebsu. 

 

2. Wybierany na jeden rok, zajmowa
 si�  bezpiecze� stwem 
publicznym, porz� dkiem w mie� cie oraz organizacj�  igrzysk. 

 

3. Wyznaczany przez konsula na okres 6 miesi� cy w wypadku 
zagro� enia miasta; dysponowa
 pe
ni�  w
adzy cywilnej i wojskowej. 

 

 
Zadanie 4. (6 pkt) 
Uzupe
nij tabel�  dotycz� c�  poj��  wywodz� cych si�  ze staro� ytno� ci. 
 

Rodowód poj� cia Poj� cie  Wyja� nienie 
1. 
 
 
 

2. 3. Wygrana osi� gni� ta 
nadmiernym kosztem, 
przy du� ych stratach. 
 
 

4.  
 
 
 

5. wróci�  na tarczy 6. 
 
 
 
 

7. Zosta
o wprowadzone przez 
Drakona, pierwszego prawodawc�  
Aten w 621 r. p.n.e. 

8. 
 
 
 

9. 
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Zadanie 5. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu 	 ród
owego i w
asnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 
Ród [...], z którego Frankowie zwykli byli sobie wybiera�  królów, na pozór trwa
 

a�  do Childeryka; on bowiem na rozkaz papie� a Stefana z
o� ony zosta
 z godno� ci, 
ostrzy� ony i zamkni� ty w klasztorze. Chocia�  dopiero na nim ród ten wygas
, 
w rzeczywisto� ci jednak od dawna nie mia
 � adnej si
y i b
yszcza
 tylko czczym tytu
em 
królewskim. 
 Skarb i rz� dy pa� stwem nale� a
y do prze
o� onych pa
acu, [...], którzy posiadali 
najwy� sz�  w
adz� . Królowi nie pozosta
o nic wi� cej jak zadowoli�  si�  samym tytu
em, nosi�  
d
ugie w
osy i niestrzy� on�  brod� , zasiada�  na tronie i udawa�  panuj� cego; [...].  
 Poza bezu� ytecznym mianem króla i niepewnym utrzymaniem, [...] jedyn�  jego 
w
asno� ci�  by
a posiad
o��  ziemska przynosz� ca bardzo ma
y dochód; i sam tam mieszka
, 
i � ywi
 z tego nieliczn�  czelad� . 
 [w:], Od Hammurabiego do Fukuyamy, oprac. D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, , t. I, Gda� sk 
1999, s.51. 
 
A. Podaj nazw�  dynastii, której rz � dy zosta
y opisane w tek� cie. 

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

B. Wymie
  zewn� trzne oznaki w
adzy wczesno� redniowiecznych królów. 

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

C. Podaj stosowan�  w historiografii nazw�  urz� dników, którzy zostali nazwani w tek� cie 
„prze
o� onymi pa
acu”. 
....................................................................................................................................................... 

 
Zadanie 6. (2 pkt) 
Na podstawie tekstów 	 ród
owych i w
asnej wiedzy rozstrzygnij, czy zapis Galla 
Anonima jest zgody z rzeczywisto� ci� . Odpowied	  uzasadnij.  
 
Nestor, Powie��  minionych lat 
Roku 6545 [1037]. Za
o� y
 Jaros
aw gród wielki, w którym to grodzie jest Z
ota Brama; 
za
o� y
 te�  cerkiew � wi� tej Sofii, metropoli� , a potem cerkiew na Z
otej Bramie […]. 
I za niego pocz� 
a wiara chrze� cija� ska krzewi�  si�  i rozszerza� , i mnisi pocz� li mno� y�  si� , 
i monastery pojawia�  si� . 
 
Anonim zwany Gallem, Kronika polska 
 […] król Boles
aw najecha
 z wielk�  si
�  królestwo Rusinów, a gdy ci usi
owali zrazu stawi�  
mu zbrojny opór, ale nie odwa� yli si�  na stoczenie bitwy, rozp� dzi
 ich przed sob�  jak wicher 
kurzaw� . Nie opó� nia
 jednak swego pochodu natychmiastowym zajmowaniem miast 
i gromadzeniem 
upów, […] lecz pospieszy
 na Kijów, stolic�  królestwa […]. Boles
aw 
bez oporu wkroczy
 do wielkiego i bogatego miasta i dobywszy z pochew miecza uderzy
 nim 
w Z
ot�  Bram�  […]. 
[w:] Wiek V-XV w � ród
ach, oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999, s. 95; Anonim tzw. 
Gall, Kronika polska, Wroc
aw 1989, s. 23-24. 
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.......................................................................................................................................................

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

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

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

 

Zadanie 7. (2 pkt) 

Spo� ród ni� ej zamieszczonych ilustracji zaznacz znakiem X t� , która przedstawia 
inwestytur�  duchown� , a nast� pnie uzasadnij swój wybór. 
 

    
 

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

 
 

3. ........... 
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4. ......... 
[w:] H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia. � redniowiecze, Warszawa 1998, s. 32, 84, 94, 95. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Zadanie 8. (4 pkt) 
Na podstawie tekstów 	 ród
owych i w
asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Opis okoliczno� ci koronacji W
adca 
1. […], ciesz� cy si�  ogromnym powa� aniem arcybiskup gnie� nie� ski 
Jakub � winka […] namaszcza i wynosi wymienionego ksi� cia […] na 
króla, a jego � on� , ksi�� n�  Ryks� , na królow�  Polski […]. W ten 
sposób zatem przywrócono Polsce za Bo��  pomoc�  ber
o królewskie 
i zaszczytn�  godno��  króla, których by
a pozbawiona niemal przez 
dwie� cie lat. 

 

2. […] zjecha
y si�  wszystkie stany koronne, tak duchowne, jako 
i � wieckie, na dzie�  naznaczony […] pod Warszaw�  u wsi Kamienia. 
[…] Kompetytorów [ubiegaj� cych si�  o tron]  acz wiele by
o, ale ci 
si�  na placu tylko ostali: Henryk brat króla francuskiego, Ernest 
arcyksi���  rakuski, Jan III król szwedzki, moskiewski. […] kazali mu 
[arcybiskupowi] mianowa�  wszyscy […] ksi���  andegawe� skiego 
królem polskim.  

 

[w:] Od Hammurabiego do Fukuyamy, oprac. D. Ostapowicz, S. Suchodolski, D. Szymikowski, t. I, Gda� sk 
1999, s. 185; Wiek XVI-XVIII w � ród
ach, oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999, s. 104-
105. 
 
A. Wpisz do tabeli imiona w
adców, których dotycz�  oba teksty. 
B. Porównaj oba teksty i wyja� nij ró � nic�  dotycz� c�  procedury wyboru w
adcy Polski. 
.......................................................................................................................................................

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 9. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu 	 ród
owego i w
asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

W
adys
aw przeto, nie poruszony 
zami braci ani usilnymi pro� bami dostojników, 
gromadzi wojsko tak z Rusi, jak te�  z innych s� siednich stron i najpierw zmusza do ucieczki 
z ziemi sandomierskiej Henryka, a nast� pnie Boles
awa z Mazowsza i innych ziem 
i niegodziwie zaj� wszy prawie wszystkie ich posiad
o� ci zamierza ich na wszelki sposób 
wydziedziczy� . 
[w:] Wielka historia Polski, t. II, Kraków 1999, s. 143. 
A. Podaj przydomek W
adys
awa, którego dzia
ania zosta
y przedstawione w tek� cie. 

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

B. Podaj tytu
, jaki przys
ugiwa
 W
adys
awowi, jako ksi� ciu zwierzchniemu. 

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

Zadanie 10. (2 pkt) 
Na podstawie tre� ci mapy zaproponuj dla niej tytu
. 
Uwaga: tytu
 powinien zawiera�  okre� lenie tematu, czasu i przestrzeni, np. Rozwój 
terytorialny Prus w XVII – XVIII wieku. 
 

 
Na podstawie:  Wielka historia Polski, t. II, Kraków 1999, s. 217 

Tytu
 mapy:…………................................................................................................................... 
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Zadanie 11. (2 pkt) 
Spo� ród wymienionych wydarze
  wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je liter�  A 
oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je liter�  B. 
 

Zabójstwo Przemys
a II  

Unia w Horodle  

Koronacja Wac
awa II  

Zjazd w 	 � czycy  

II pokój toru� ski  

Pokój w Kaliszu  

 
Zadanie 12. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu 	 ród
owego i w
asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

My Andrzej z Wróblewa, pods� dek ziemi 
� czyckiej, s� dzia ksi��� cy oraz Gerard 
z Rososiczy pods� dek dla sprawy ni� ej spisanej przez […] pana Alberta z Bo� ej 
aski 
arcybiskupa i prymasa � wi� tego ko� cio
a gnie� nie� skiego […] podajemy […], � e podczas 
rozpatrywania sprawy mi� dzy wymienionym najczcigodniejszym w Chrystusie ojcem, panem 
Albertem arcybiskupem i prymasem z jednej a Janem Jaszkiem so
tysem z Che
ma […] 
w sprawie so
ectwa tam� e w Che
mie, wsi sto
u arcybiskupiego i jego w
asno� ci, wymieniony 
Jan so
tys przedstawi
 wobec nas przywilej pana Jaros
awa, niegdy�  arcybiskupa 
gnie� nie� skiego, dla obrony, […], przez który, jak zapewnia
 […] przys
ugiwa
o prawo 
[do so
ectwa]. […]. My przeto […] wyrokujemy, mówimy i obwieszczamy po sprawdzeniu 
prawdy s� du, � e wymieniony Jan […] nie otrzymuj�  � adnego prawa w rzeczonym so
ectwie 
che
mskim i przeto […] nak
adamy w tej sprawie wieczne milczenie, a rzeczone so
ectwo 
wymienionemu panu arcybiskupowi i jego spadkobiercom i sto
owi temu arcybiskupiemu 
niniejszym na wieczne czasy przys� dzamy. 
[w:] Wiek V-XV w � ród
ach, oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999, s. 187-188. 
 

A. Podaj nazw�  prawa, na podstawie którego wydano powy� szy wyrok. 

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

B. Podaj, kto wniós
 o rozpatrzenie powy� szego sporu. 

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

C. Wyja� nij, w jaki sposób powy� sze prawo wp
yn� 
o na udzia
 szlachty w gospodarce 
Polski. 
.......................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 13. (3 pkt) 
Uzupe
nij zdania dotycz� ce organizacji sejmu Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku. 
 
W obradach sejmu walnego uczestniczyli król 1. _____________ i  2. ____________ . 

Od 1573 roku sejm ordynaryjny (zwyk
y) zwo
ywany by
 raz na 3. ____________ , na okres 

4. ____________. Do zatwierdzenia ustawy zwanej 5. ___________ pocz� tkowo 

nie wymagano jednomy� lno� ci, dopiero od drugiej po
owy XVII wieku rozpowszechni
o si�  

stosowanie zasady 6. _____________ .       

 
Zadanie 14. (3 pkt) 
Rozpoznaj postaci, o których informacje zamieszczono w tabeli. Nazwiska wybierz 
spo� ród podanych. 
 

Jan Karol Chodkiewicz, Stanis
aw Karnkowski, Miko
aj Zebrzydowski, Jan Zamoyski 
 
1. Kanclerz wielki koronny oraz hetman wielki koronny. Przyczyni
 
si�  do wprowadzenia na tron polski Stefana Batorego, a po jego 
� mierci Zygmunta III Wazy, pokonuj� c pod Byczyn�  wojska 
arcyksi� cia Maksymiliana. Protektor humanizmu. 

 

2. Hetman polny litewski, od 1601 roku hetman wielki litewski; 
naczelny dowódca armii polskiej w wojnie ze Szwecj�  oraz Turcj� . 
Odniós
 zwyci� stwa mi� dzy innymi pod Bia
ym Kamieniem 
i Kircholmem. Zmar
 podczas wyprawy chocimskiej przeciw Turkom. 

 

3. Marsza
ek wielki koronny, wojewoda królewski, przywódca partii 
szlacheckiej niezadowolonej z polityki Zygmunta III oraz jego d�� e�  
wzmocnienia w
adzy królewskiej. W 1606 roku stan� 
 na czele 
rokoszu. Fundator kalwarii. 

 

Na podstawie: Historia. Encyklopedia szkolna PWN, red. B. Kaczorowski, Warszawa 2003, s. 125, 673, 676. 
 
Zadanie 15. (4 pkt) 
Na podstawie fragmentu wiersza Jacka Kaczmarskiego wykonaj polecenia. 
 
Cromwell 
[…] Broni si�  grzeszny król i pomazaniec. 
Nie tyle w
adzy mu � al, co zasady. 
	 al p
ynie z winy, a z winy – kajanie. 
Lecz nie kajania pragn�  purytanie: 
Musz�  dowody mie�  – zdrady. [...] 
 
Turla si�  g
owa królewska pod stopy. 
Sprawiedliwo� ci sta
o si�  wi� c zado�� . 
Dla zniewolonej wzór to Europy: 
Szafot wszak w ko� cu biskup sam pokropi
 
I wielka nasta
a rado�� ! […] 
 [w:] www.kaczmarski.art.pl  
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A. Podaj w
adc� , którego � mier�  przywo
uje autor w wierszu. 

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

B. Podkre� l poprawne zako
 czenie zdania. 
 
Purytanie, jako przedstawiciele ruchu religijno-spo
ecznego, g
osili walk�  z  
 
1. demokratyzacj�  rz� dów. 
2. rozwijaj� cym si�  kapitalizmem. 
3. szeroko poj� tym feudalizmem. 
4. angielskim ko� cio
em kalwi� skim. 

C. Podaj dwa dzia
ania króla, które wywo
a
y „w� ciek
o�� ” purytan. 

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

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

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

 
Zadanie 16. (4 pkt) 
Na podstawie tablicy genealogicznej zamieszczonej na nast� pnej stronie oraz w
asnej 
wiedzy wykonaj polecenia. 
 
A. Uzupe
nij zdanie. Okre� l pokrewie
 stwo wymienionych postaci. 

Jakub Ludwik by
 dla Zofii 	 ó
kiewskiej .................................................................................... 

B. Podaj imi�  przodka króla, z linii Sobieskich, który awansowa
 do grona magnaterii. 

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

C. Rozstrzygnij, które spo� ród zda
  podanych w tabeli s�  prawdziwe. Wpisz obok tych 
zda
  s
owo prawda. 
 
1. Jan III Sobieski by
 potomkiem po mieczu Jana Dani
owicza, wojewody 
ruskiego. 

 

2. Jakub Sobieski, jako wojewoda ruski, móg
 by�  � wiadkiem koronacji 
W
adys
awa IV. 

 

3. W� ród przodków Jana III Sobieskiego jest zwyci� zca spod K
uszyna 
i dowodz� cy wojskami polskimi w bitwie pod Cecor� . 

 

4.  Jakub Ludwik by
 jednym z pretendentów do korony po � mierci Jana III 
Sobieskiego. 
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� e� stwo  
W nawiasach podano lata � ycia. 
 
Na podstawie: Historia. Encyklopedia szkolna PWN, Warszawa 2003, s. 685; L. Podhorodecki, Sobiescy herbu 
Janina, Warszawa 1981, s. 310-312; L. Podhorodecki, Stanis
aw � ó
kiewski, Warszawa 1988, s. 312, Polski 
S
ownik Biograficzny, t. IV, Kraków 1938, s. 416; Polski S
ownik Biograficzny, t. XXXIX, Kraków 1999, s. 496. 
 
 

Stanis
aw 	 ó
kiewski 
(1520- 1588) kasztelan 

halicki od 1580, wojewoda 
ruski od 1581 

Jan Sobieski 
(ok. 1518-

1564) 
rotmistrz 

jazdy 

Katarzyna 
Gdeszy� ska 
(1531/1532-
ok. 1600) 

Marek Sobieski 
(1549/1550 -1605) 
chor�� y nadworny 
koronny od 1518, 
kasztelan lubelski 

od 1597, 
wojewoda lubelski 

od 1598 

Jadwiga 
Snopkowska 
(1556/1559-
1588/1589) 

Jakub Sobieski 
(1590-1646) 

Od 1628 krajczy koronny, 
od 1636 podczaszy koronny, 
wojewoda be
ski  od 1638 

oraz ruski od 1641, kasztelan 
krakowski od 1646 

Zofia Teofila 
Dani
owiczówna 

(1607-1661) 

Jan Dani
owicz 
(1570-1628) 

wojewoda ruski od 1613, 
kasztelan lwowski od 

1612, krajczy koronny, 
starosta be
ski, buski, 

korsu� ski 

Zofia 
	 ó
kiewska 
(ok. 1591-

1634) 

Stanis
aw 	 ó
kiewski 
(1547-1620) 

hetman polny koronny od 1588, 
kasztelan lwowski od 1590 

i wojewoda kijowski od 1608, 
hetman wielki i kanclerz od 1618 

Regina 
Herburtówna 
(1566-1624) 

Jan III 
Sobieski 

(1629-1696) 
król polski 
od 1674 

Maria Kazimiera 
d’Arquien (1641-1716) 

Jakub 
Ludwik 

(1667-1737) 

Teresa 
Kunegunda 
(1676-1730) 

Aleksander 
Benedykt 

(1677-1714) 

Konstanty 
W
adys
aw 
(1680-1726) 

Marek 
Sobieski 

(1628-1652) 
starosta 

krasnystawski 
i jaworowski 

Katarzyna 
Sobieska 

(1634-1694) 

Anna Rozalia 
Sobieska 

(1636-1656) 

Zofia Lipska 
(zm. po 1570) 

Sebastian 
Sobieski 

(ok. 1486-1557) 
 

Barbara 
Gie
czewska 
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Zadanie 17. (4 pkt) 
Na podstawie danych w tabeli wykonaj polecenia. 
 
Rozk
ad miast europejskich maj� cych powy� ej 50 tys. mieszka
 ców 

Liczba miast 
powy� ej 50 tys. 

Kraj 

1700 1800 

Miasta, które w XVIII wieku przekroczy
y 
barier�  50 tys. 

Wielka Brytania z Irlandi�  2 10 Manchester, Liverpool, Birmingham, 
Bristol, Edynburg, Glasgow, Cork, Leeds 

Hiszpania 3 7 Kadyks, Barcelona, Walencja, Saragossa  
Francja 5 8 Bordeaux, Nantes, Tuluza 
Niemcy i � l� sk 2 5 Drezno, Wroc
aw, Królewiec 
W
ochy 9 11 Turyn, Livorno 
Monarchia habsburska 1 3 Praga, Budapeszt 
Rosja 1 2 Petersburg 
Skandynawia 1 2 Sztokholm 
Polska 1 1 Odpad
 Gda� sk, wesz
a Warszawa 
Niderlandy  4 4 Odpad
a Antwerpia, wszed
 Rotterdam 
Na podstawie: E. Roztworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2002, s. 24.  
 
A. Rozstrzygnij, które spo� ród zda
  podanych w tabeli s�  fa
szywe. Wpisz obok tych 
zada
  s
owo fa
sz. 
 
1. Pod koniec XVIII  wieku zmniejszy
a si�  dysproporcja w liczbie du� ych 
miast mi� dzy Europ�  zachodni�  i wschodni� . 

 

2. W XVIII wieku zaznacza si�  wolniejszy rozwój miast w krajach o ni� szym 
stopniu urbanizacji. 

 

3. Status quo w stopniu urbanizacji zachowany zosta
 w Polsce, Holandii 
i Belgii. 

 

4. Najg� stsz�  sie�  miast po wcze� niejszych stuleciach posiada
y Hiszpania 
i Niemcy. 

 

 

B. Wyja� nij, dlaczego w Wielkiej Brytanii nast� pi
 tak znaczny rozwój miast. 

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

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

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

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

C. Wymie
  pa
 stwa, w których nast� pi
 ponad stuprocentowy przyrost liczby miast. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 18. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu 	 ród
owego wykonaj polecenia. 
 
Stanis
aw Dunin Karwicki, Egzorbitancyje we wszystkich trzech stanach Rzeczypospolitej 
krótko zebrane ... 
A to�  jest prawdziwe � rzód
o wszytkich tu u nas w Polszcze [...] k
ótni, mieszanin 
wewn� trznych, � e dwie z przyrodzenia sobie przeciwne i wrodzon�  niby antypatyj�  maj� ce 
rzeczy a obie mo� ne mamy: to jest majestat królewski z wolno� ci�  narodu. [...]  
I trzeba tu na jedno z tego dwojga odwa� y�  si� : to jest albo królowi da�  w moc rz� d wszystek 
i succesivum regnum [dziedziczne królestwo] przyzna�  wymówiwszy sobie prawa pewne 
u niego, [...], albo ocerklowa�  królewsk�  potencyj�  tak, � eby niczym, ani datkiem, ani kar�  
nie by
 straszny wolno� ci [...]. 
Co do pierwszego, mówi� c prawd�  najskuteczniejszy to jest sposób rz� dów, kiedy jednego 
[...] s
uchaj�  wszyscy, bo i dyspozycja wszystkiego sekretna i egzekucyja pr� dka. [...] 
Co do drugiego sposobu, […] naród polski ma wrodzon�  inklinacyj� * do wolno� ci i ju�  
przywyk
 do niej, ci�� ko by mu wyperswadowa� , � eby si�  pod jednego panowanie podda�  
mia
, i pr� dzej by pa� stwo zgin� 
o, ni� liby ich do tego musem przywie��  móg
 [...]. 
Lepsza tedy podobno stosuj� c si�  do geniuszu narodu drugiego sposobu si�  j�� . 
[w:] Wielka Historia Polski, t. V, Kraków 2001, s. 325. 
 

* inklinacja – sk
onno�� , ch��  , upodobanie do czego� . 

A. Wyja � nij g
ówn�  przyczyn�  s
abo� ci Rzeczypospolitej wed
ug autora. 

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

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

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

B. Przedstaw rozwi� zanie, jakie proponuje autor dla naprawy Rzeczypospolitej. 

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

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

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

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

 
Zadanie 19. (3 pkt) 
Na podstawie tekstów 	 ród
owych wykonaj polecenia. 
 
Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego 
Artyku
 1 
Królestwo Polskie jest na zawsze po
� czone z Cesarstwem Rosyjskim. […] 
Artyku
 3 
Korona Królestwa Polskiego jest dziedziczn�  w Osobie Naszej i Naszych Potomków, 
dziedziców i nast� pców […]. 
Artyku
 86 
W osobie Króla i dwóch Izbach Sejmowych polega w
adza prawodawcza, stosownie 
do rozporz� dze�  artyku
u trzydziestego pierwszego. 
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Statut organiczny Królestwa Polskiego 
I. Przepisy ogólne 
Art.1.  Królestwo Polskie, przy
� czone na zawsze do Pa� stwa Rosyjskiego, stanowi 
nierozdzieln�  cz���  tego Pa� stwa. Ono b� dzie mia
o osobny, do potrzeb miejscowych 
zastosowany rz� d; [...] 
Art. 2. Korona Królestwa Polskiego jest dziedziczn�  w Osobie Naszej i Naszych potomków 
[...]. 
Art. 3. Koronacja Cesarzów Wszech Rosji Królów Polskich, zawiera si�  w jednym i tym� e 
samym obrz� dzie � wi� tym, który si�  b� dzie odbywa�  w Mie� cie Sto
ecznym Moskwie, 
w obecno� ci Deputatów Królestwa Polskiego [...]. 
II. O g
ównym i miejscowym zarz� dzie 
Art. 29. 
Do obowi� zków Rady Stanu Królestwa Polskiego nale�� : a) przegl� danie i uk
adanie 
projektów do nowych praw i ustaw […] d) przejrzenie rocznego bud� etu, o dochodach 
i wydatkach Królestwa, przez Rad�  Administracyjn�  u
o� onego […]. 
[w:] Wiek XIX w � ród
ach, oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s. 77, 83, 203, 206. 
 
A. Porównaj status polityczny Królestwa Polskiego w powy� szych 	 ród
ach i sformu
uj 
wniosek dotycz� cy jego suwerenno� ci po wydaniu statutu organicznego. 
.......................................................................................................................................................

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

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

B. Podaj rok nadania konstytucji Królestwu Polskiemu. 

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

 
Zadanie 20. (3 pkt) 
Przyporz� dkuj obrazom kierunki w malarstwie. Odpowiedzi wybierz spo� ród podanych 
i wpisz pod ilustracjami. 
 

akademizm, realizm, impresjonizm, modernizm,  
 

 
 

1. .............................................................. 
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2. ............................................................  3. .......................................................... 

 ród
o: Barbara Osi� ska, Sztuka i czas. Od klasycyzmu do wspó
czesno� ci, Warszawa 2005, s. 79, 107; 
www.akademiasztuki.org 
 
Zadanie 21. (1 pkt) 
Podkre� l w
a� ciwy tytu
 mapy.  
 

[w:] G. Szel� gowska, Historia. Dzieje nowo�ytne i najnowsze ..., Warszawa 1996, s. 29. 
 
1. Europa w 1866 roku 
2. Europa w 1871 roku 
3. Europa w 1912 roku 
4. Europa w 1918 roku 
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Zadanie 22. (4 pkt) 
Wyja� nij symboliczne przes
anie elementów graficznych krzy� a z czasów manifestacji 
patriotycznych z XIX wieku. 
 

 
[w:] G. Szel� gowska, Historia.Dzieje nowo�ytne i najnowsze 1815-1870, Warszawa 1996, s. 252. 

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

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

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

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

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

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

 
Zadanie 23. (3 pkt) 
Na podstawie fragmentów programów partii politycznych wykonaj polecenia. 
 
Fragment 1. 
[...] Przez lat dziesi� tki robotnik polski i rosyjski razem znosili wspólne jarzmo despotyzmu. 
Rz� d carski dusi
 materialnie i moralnie nie tylko lud polski, ale i rosyjski. [...]  Polski lud jest 
wprawdzie w pa� stwie rosyjskim o tyle w innym po
o� eniu, � e si�  znajduje pod rz� dem obcej 
narodowo� ci. Ale polski proletariat nie przesta
by by�  klas�  wyzyskiwan�  i uciskan� , gdyby 
posiada
 w
asny rz� d narodowy, jak nie przestaje by�  wyzyskiwanym i uciskanym 
proletariusz rosyjski od swego rosyjskiego rz� du, [...]. 
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Fragment 2. 
[...] Kiedy ostatni bojownicy sprawy polskiej z pogard�  rzucali w oczy caratowi 
zwyci� skiemu okrzyk: „Jeszcze Polska nie zgin� 
a”, oni, bezwiedni przedstawiciele stanu 
szlacheckiego, nie rozumieli mo� e, � e dopiero na gruzach ich Polski, Polski szlacheckiej, 
powstanie nowa, o przysz
o� ci pewnej, o sile niezwyci�� onej – Polska socjalistyczna. [...] 
[Partia] �� da zupe
nego zniesienia rz� dów klasowych, które znalaz
y swój wyraz 
w dzisiejszym ukszta
towaniu si�  pa� stwowym. [...] W d�� eniach swych wyst� puje 
ona [partia] nie jako sentymentalny architekt spo
eczny, ale jako � wiadoma organizacja 
polityczna mas pracuj� cych. 
[w:] Wiek XIX w � ród
ach, oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s. 411, 428. 
 
A. Podkre� l poprawne zako
 czenie zdania. 
  
Powy� sze fragmenty s�  cz�� ci�  programów politycznych 
1. PSL i ND 
2. PSL i SDKPiL 
3. PPS i ND 
4. SDKPiL i PPS 
 
B. Na podstawie podkre� lonych fragmentów tekstów wyja� nij, na czym polega
a ró� nica 
w celach politycznych obu partii. 

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

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

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

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

 
Zadanie 24. (4 pkt) 
Uzupe
nij tabel� , wpisuj� c odpowiednie poj� cia, dotycz� ce historii ziem polskich 
pod zaborami. 

Wyja � nienia  Poj� cia 
1. Wydalanie Polaków przez rz� d pruski ze wschodnich prowincji 
monarchii, posiadaj� cych obywatelstwo rosyjskie lub austriackie 
oraz 	 ydów pochodz� cych z Imperium Rosyjskiego. 

 

2. Kierunek dzia
alno� ci publicznej przeciwstawiaj� cy legaln�  
obron�  polskiego bytu narodowego – maj� c�  na celu rozwój 
gospodarczy i kulturalny – nielegalnej dzia
alno� ci politycznej, 
zw
aszcza walce powsta� czej. 

 

3. Ugrupowanie polityczne w Galicji Zachodniej, skierowane 
przeciwko fali demonstracji patriotycznych w czasie walki 
o autonomi�  i pot� piaj� ce konspiracj� ; zmierza
o do rozszerzenia 
praw narodowych przy zachowaniu lojalno� ci wobec Austrii. 

 

4. Niemiecka organizacja nacjonalistyczna, za
o� ona w celu 
germanizacji ziem polskich w zaborze pruskim – uprawia
a 
antypolsk�  propagand� , zwalcza
a j� zyk polski w urz� dach, 
szko
ach. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwisk za
o� ycieli 

 

Na podstawie: Historia. Encyklopedia szkolna PWN, Warszawa 2003, s. 224, 436, 542, 582. 
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Zadanie 25. (2 pkt) 
Interpretuj � c elementy graficzne karykatury, wyja� nij jej tre ��  propagandow� . 
 
Karykatura z 1906 roku 
 

 
[w:] G. Szel� gowska, Historia. Dzieje nowo�ytne i najnowsze, Warszawa 1998, s. 57. 

 
T
umaczenie napisów na karykaturze: rewolucja, reformy. 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

 
Zadanie 26.  (3 pkt) 
Na podstawie tekstu 	 ród
owego wykonaj polecenia. 
 
Telegram notyfikuj � cy powstanie pa
 stwa polskiego z 16 listopada 1918 roku. 

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragn�  notyfikowa�  rz� dom i narodom 
wojuj� cym i neutralnym istnienie Pa� stwa Polskiego Niepodleg
ego, obejmuj� cego wszystkie 
ziemie zjednoczonej Polski. [...] 
[w:] G. Szel� gowska, K. Szel� gowska, Dzieje nowo�ytne i najnowsze, t. IV, Warszawa 1999, s. 251. 
 

A. Podaj imi�  i nazwisko nadawcy telegramu. 

....................................................................................................................................................... 
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B. Czy nadawca depeszy móg
 si�  obawia� , � e telegram zostanie zlekcewa� ony 
przez pa
 stwa zachodnie? Odpowied	  uzasadnij. 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

 
Zadanie 27. (3 pkt)  
Przyporz� dkuj poni � szym postaciom ich dokonania. Wpisz odpowiedni numer obok 
nazwiska w tabeli. 
 
A. Marian Rejewski  

B. Franciszek 	 wirko  

C. Karol Szymanowski  

 
1. Biochemik, odkrywca witaminy B1. 
2. Kompozytor, twórca baletu Harnasie. 
3. Matematyk, kryptolog, z
ama
 szyfr Enigmy. 
4. Pilot sportowy, uczestnik lotu okr�� nego wokó
 Europy. 
 

Zadanie 28. (3 pkt) 
Na podstawie danych statystycznych odpowiedz na pytania. 
 
Wska	 nik produkcji przemys
owej wybranych pa
 stw w latach 1934-1939 

Rok Pa
 stwo 
1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Wielka Brytania 99 105 116 123 116 -------- 
Francja 65 66 77 81 76 -------- 
Niemcy 80 94 107 118 126* -------- 
Polska 77 83 92 108 116 -------- 
Stany Zjednoczone 67 76 89 92 72 88 
Japonia 129 142 151 171 183 192 
* Razem z Austri�  
Na podstawie A. Czubi� ski, Historia powszechna XX wieku, Pozna�  2003, s. 252. 
 
A. Wymie
  dwa pa
 stwa, w których stopa wzrostu produkcji przemys
owej w latach 
1934 -1938 by
a najwi� ksza. 
...................................................................................................................................................... 
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B. Rozstrzygnij, czy polityka pa
 stw totalitarnych mia
a wp
yw na rozwój produkcji 
przemys
owej. Odpowied	  uzasadnij. 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

 
Zadanie 29. (2 pkt) 
Rozpoznaj wydarzenia przedstawione na poni� szych fotografiach, a nast� pnie wpisz 
w tabeli w
a� ciw�  liter �  obok wydarzenia chronologicznie pierwszego 
oraz chronologicznie ostatniego. 
A.           B. 

         
 
C.                 D. 

            
[w:]: G. Szel� gowska, Historia. Dzieje nowo�ytne i najnowsze 1870-1939, Warszawa 1998, s.174, 219, 351; 
www.polskieradio.pl. 
 

1. Wydarzenie chronologicznie pierwsze  

2. Wydarzenie chronologicznie ostatnie  
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Zadanie 30. (3 pkt) 
Na podstawie tekstu 	 ród
owego i w
asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 
 [...] Rz� d radziecki uwa� a post� powanie rz� du polskiego w stosunku do ZSRR 
w ostatnim okresie za ca
kowicie nienormalne, naruszaj� ce wszelkie przepisy i normy 
obowi� zuj� ce we wzajemnych stosunkach dwu pa� stw sojuszniczych. 

Wroga Zwi� zkowi Radzieckiemu oszczercza kampania, wszcz� ta przez niemieckich 
faszystów z powodu zabójstw, których oni sami dopu� cili si�  [...], natychmiast zosta
a 
podchwycona przez rz� d polski [...]. Do prowadzenia „� ledztwa” rz� d polski i rz� d 
hitlerowski wci� gn� 
y Mi � dzynarodowy Czerwony Krzy� , który [...] zmuszony jest bra�  
udzia
 w tej komedii � ledczej [...]. 

Na tej podstawie rz� d radziecki powzi� 
 decyzj�  przerwania stosunków z rz� dem 
polskim. 
[w:] Wiek XX w � ród
ach, oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s. 262-263. 
 
A. Podkre� l poprawne zako
 czenie zdania. 
 
Dokument powsta
 w roku 
1. 1940. 
2. 1941. 
3. 1942. 
4. 1943. 
 
B. Wyja� nij, o co oskar� ano w
adze ZSRR. 

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

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

C. Wyja� nij, w jaki sposób zareagowa
y Wielka Brytania i Stany Zjednoczone 
na wspomniane oskar� enia wobec ZSRR. 
.......................................................................................................................................................

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

 
Zadanie 31. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu 	 ród
owego i w
asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

We wszystkich krajach mi
uj� cych wolno��  uwolnienie „stolicy � wiata” by
o 
powodem wybuchu � ywio
owej rado� ci i Polska nie pozostawa
a w tyle. Francja by
a nam 
zawsze szczególnie bliska i niewiele chyba znajdzie si�  miast,  które przed czterema laty tak 
g
� boko odczu
y jej katastrof�  jak Warszawa. [...] A jednak rado��  nasza nie mo� e oby�  si�  
bez pewnej domieszki goryczy, zw
aszcza tu, w Warszawie. 

Szcz�� liwy Pary� ! – mówi ka� dy. Trzy dni walki, a w czwartym ju�  wolno�� ..., 
my za�  walczymy ju�  czwarty tydzie�  i ci� gle jeszcze nie widzimy kresu. [...] 
 [w:] W. Bartoszewski, ..., Warszawa 2009, s. 512.  
 
A. Podaj miesi� c i rok powstania powy� szego tekstu. 

…………………………………………………………………………………………………... 
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B. Wyja� nij, jaki wp
yw na sytuacj �  w obu miastach mia
y si
y alianckie. 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

Zadanie 32. (4 pkt) 

Na podstawie plakatu propagandowego z 1950 roku okre� l relacje polityczne mi� dzy 
ZSRR a USA w okresie powojennym. Zinterpretuj poszczególne elementy graficzne 
plakatu. 
 

 
Na podstawie: www.pliki.society.pl 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 33. (3 pkt) 
W tabeli zamieszczono fragmenty 	 róde
, dotycz� ce konfliktów z XX wieku. Rozpoznaj 
je i wpisz w odpowiednie rubryki do tabeli. Nazwy wybierz spo� ród podanych. 
 

wojna w Korei, kryzys kuba� ski, wydarzenia w� gierskie, praska wiosna 
 Konflikt Nazwa konfliktu  

1. Zwa� ywszy, � e pokój � wiata i bezpiecze� stwo Stanów    
Zjednoczonych […] zosta
y zagro� one wskutek zainstalowania […] 
ofensywnych baz wojskowych 
� cznie z bazami dla wyrzutni rakiet, 
[…] wobec tego ja, John F. Kennedy […] og
aszam, � e si
y zbrojne 
b� d� ce pod moim dowództwem otrzyma
y rozkaz, by uniemo� liwia�  
[…] dostarczanie […] broni ofensywnej i innych materia
ów 
pomocniczych. 

 

2. Rada Bezpiecze� stwa Narodów Zjednoczonych wezwa
a oddzia
y 
napastnicze do zaprzestania dzia
a�  nieprzyjacielskich i wycofania si�  
do 38 równole� nika. Nie uczyni
y one tego, lecz przeciwnie, wzmog
y 
atak. […] Atak na … dowodzi ponad wszelk�  w� tpliwo�� , � e 
komunizm przeszed
 od � rodków dywersji […] do inwazji zbrojnej 
i wojny. 

 

3. „Socjalizm z ludzk�  twarz� ” – bo tak okre� lali swój program 
rewizjoni� ci – pad
 w
a� ciwie zaraz po narodzinach. Mo� na si�  
sprzecza� , jakie wydarzenie uzna�  za jego dat�  pocz� tkow� : wybór 
Aleksandra Dub� eka na sekretarza generalnego […], og
oszenie 
programu reform […], manifest Dwa tysi� ce s
ów, w którym 
intelektuali� ci wzywali do demokratyzacji � ycia […]. Rewizjoni� ci 
[…] nie mieli szans na konfrontacj�  z rzeczywisto� ci� . 

 

[w:] Wiek XX w � ród
ach, oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999, s. 326, 347; 
R. � niegocki, Historia. Burzliwy wiek XX, Warszawa 2008, s. 274. 
 
Zadanie 34. (2 pkt) 
Podaj nazw�  oraz dat�  roczn�  wydarzenia przedstawionego na fotografii.  
  

 
www.gazetaprawna.pl 

 
....................................................................................................................................................... 
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BRUDNOPIS 


