
 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. 

  
 WPISUJE ZDAJ� CY 

 
KOD PESEL  

                 

 

 

  

MATERIA	 � WICZENIOWY 
Z HISTORII 

 
POZIOM ROZSZERZONY 

 
 
Instrukcja dla zdaj � cego 
 

1. Sprawd� , czy arkusz zawiera 20 stron (zadania 1. – 26.). 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

STYCZE�  2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czas pracy: 

180 minut 
 
 
 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 50 
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CZ�	�  I (20 punktów) 
 
Zadanie 1. (2 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. 
 
 

 
 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Podaj nazw�  okresu w sztuce greckiej, który reprezentuje poni� sza rze� ba. Odpowied�  
uzasadnij. 
 

 
[w:] Encyklopedia PWN. Historia. Staro� ytno�� , Warszawa 2002, s. 134. 

 
Nazwa okresu: ………………………………………………………………………………... 

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 3. (1 pkt) 
Podaj nazw�  idei, do której nawi� zuj�  poni� sze miniatury. 
 
1.           2. 

      
[w:] Wielka historia Polski, t. II, Kraków 1999, s.92. 

 
Napisy nad postaciami na pierwszej miniaturze: Sclavinia, Germania, Galia, Roma. 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zadanie 4. (1 pkt) 
Na podstawie fragmentu  Rocznika kapitu
y krakowskiej podaj ksi� cia, przeciwko 
któremu wzniecony zosta
 ni� ej opisany bunt. 
 

Roku wcielenia Pana naszego Jezusa Chrystusa […] mieszczanie krakowscy, 
rozpaleni sza
em germa� skiej zajad
o� ci, przyjaciele przest� pstwa, a tak� e jawni i skryci 
wrogowie pokoju, poniechawszy boja� ni Bo� ej, sprzeciwili si�  […] ksi� ciu Krakowa 
i Sandomierza, oraz w
adcy ca
ego Królestwa Polskiego, tak jak Judasz daj� c Jezusowi 
poca
unek, w miejsce przysi� gi okazali przebieg
�  chytro��  i sprowadzili ksi� cia opolskiego 
Boles
awa. Ten […] zadawszy mieszczanom liczne szkody, uwi� ziwszy wójta Alberta, który 
da
 pocz� tek ca
ej tej nieprawo� ci, ust� pi
 z miasta i powróci
 do siebie. 
[w:] Wielka historia Polski, Kraków 1999, s. 293. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 5. (1 pkt) 
Na podstawie tre
 ci mapy zaproponuj dla niej tytu
. 
Uwaga: tytu
 powinien zawiera�  okre� lenie tematu, czasu i przestrzeni. 
 

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

 
Tytu
 mapy:…………................................................................................................................... 
 
Zadanie 6. (1 pkt) 
Przeczytaj tekst � ród
owy, a nast� pnie podaj nazw�  przywileju, na podstawie którego 
wydany zosta
 poni� szy wyrok. 
 

My Andrzej z Wróblewa, pods� dek ziemi 
� czyckiej, s� dzia ksi��� cy […] podajemy 
[…], � e podczas rozpatrywania sprawy mi� dzy […] 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 […], � e wymieniony Jan […] nie otrzymuj�  � adnego prawa w rzeczonym 
so
ectwie che
mskim […] 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. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 7. (2 pkt) 
Uzupe
nij zdania, dotycz� ce sejmu Rzeczypospolitej w epoce nowo� ytnej. 
 

Pierwszy dwuizbowy sejm zebra
 si�  za panowania  1. ___________ _____________. 

W sk
ad senatu wchodzili najwy� si dostojnicy � wieccy i duchowni, natomiast pos
ów do izby 

ni� szej  wybierano podczas 2. _____________ ______________. Delegaci ci musieli z
o� y�  

przysi� g�  na 3. ____________ _____________. Do zatwierdzenia ustawy zwanej 

4. ________________ pocz� tkowo nie wymagano jednomy� lno� ci. 

 
Zadanie 8. (1 pkt) 
Na podstawie danych sformu
uj wniosek, dotycz� cy po
o� enia du� ych miast w Europie 
wschodniej i zachodniej na pocz� tku i na ko� cu XVIII wieku. 
 
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.  

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

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

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

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

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

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

Na podstawie tablicy genealogicznej i w
asnej wiedzy rozstrzygnij, które zdania 
umieszczone w tabeli s�  prawdziwe. Wpisz obok tych zda�  s
owo prawda. 
 
 
                       &  &  & 
 
 
 
 
 &  
     &  &
  
    
 
 
 &  
  & 
 
 
 
   
 
  
 &   
   
 
     
 
 
 
 
   & 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
     
& - ma
� 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 1641r., kasztelan 
krakowski od 1646 

Zofia Teofila 
Dani
owiczówna 

(1607-1661) 

Jan Dani
owicz 
(1570-1628) 

wojewoda ruski 
od 1613r., 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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1. Jan III Sobieski by
 potomkiem po k� dzieli Marka Sobieskiego, wojewody 
lubelskiego. 

 

2. Syn Jana III Sobieskiego, Konstanty W
adys
aw, móg
 by�  � wiadkiem obu 
elekcji Stanis
awa Leszczy� skiego. 

 

3. Uj� ci w tablicy genealogicznej przodkowie króla po k� dzieli mieli prawo 
do zasiadania w senacie. 

 

4. W� ród przodków Jana III Sobieskiego jest zwyci� zca spod K
uszyna 
i zdobywca Moskwy. 

 

 
Zadanie 10. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu � ród
owego i w
asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 
Art. V. Handel towarami angielskimi jest zakazany i wszelki towar nale�� cy do Anglii albo 
pochodz� cy z jej fabryk i jej kolonii uznaje si�  za podlegaj� cy zaj� ciu. […] 
Art. VII. 	 aden okr� t przybywaj� cy wprost z Anglii lub kolonii angielskich […] nie b� dzie 
przyj� ty w � adnym porcie. […] 
Art. X. Niniejszy dekret b� dzie przez  naszego ministra spraw zagranicznych podany 
do wiadomo� ci króla hiszpa� skiego, neapolita� skiego, holenderskiego i etruryjskiego 
oraz innych naszych sprzymierze� ców. 
[w:] Wiek XIX w � ród
ach,  oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1988, s. 34-35. 
 
A. Podaj nazw�  dekretu. 
…………………………………………………………………………………………………... 

B. Wyja
 nij przyczyn�  powstania tego dokumentu. 

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

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

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

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

 
Zadanie11. (1 pkt) 
Na podstawie dziewi� tnastowiecznego wiersza W
odzimierza Zagórskiego nazwij 
dzia
anie, do którego autor wzywa Polaków. 
 
Min� 
 z
oty czas krzykactwa 
[…] Czas eposu tromtadratów*! 
[…] Naród z ci�� kich snów ockni� ty 
Skupi
 ducha w pracy cichej; 
Ufni w przysz
o�� , kroczym trze� wi 
Drog�  naszych prac mozoln� , 
W jedn�  tylko wierz� c prawd� , 
	 e nam robi�  g
upstw nie wolno! 
[w:] H. Samsonowicz, J. Tazbir, T. 	epkowski, T. Na
� cz, Polska losy pa� stwa i narodu, Warszawa 1992, 
s. 369. 
 
*Tromtadrat – kto� , kto krzykliwie, demonstracyjnie g
osi swoje pogl� dy lub has
a pozbawione tre� ci. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 12. (1 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 napisu na karykaturze: rewolucja, reformy. 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

 
Zadanie 13. (1 pkt) 
Na podstawie fotografii podkre
 l poprawne zako� czenie zdania. 
 

 
[w:] G. Szel� gowska, Historia. Dzieje nowo�ytne i najnowsze1870-1939, Warszawa 1998, s.153. 

T
umaczenie napisów na wagonie: Na � niadanie do Pary� a, Ka� dy cios bagnetem to jeden 
Francuz. 
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Fotografia zosta
a wykonana w roku 
1. 1870 
2. 1905 
3. 1914 
4. 1918 
 
Zadanie 14. (2 pkt) 
Na podstawie tekstu � ród
owego i w
asnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 
 [...] Trzeci dzie�  walk.  
Zdobycie Belwederu, rezygnacja prezydenta RP i rz� du.  
„[...] Przed chwil�  oddzia
y wojska s
uchaj� cego rozkazów Pana Marsza
ka wesz
y 
pod dowództwem majora do budynku sejmowego, na terytorium którego nietykalno� ci jestem 
obowi� zany broni� . Nie mog� c przeciwstawi�  si�  fizycznie sile zbrojnej, musz�  si�  
ograniczy�  do wyra� enia jak najostrzejszego protestu. Nie w� tpi� , i�  Pan Marsza
ek wyda 
rozkaz respektowania gmachu sejmowego […].” 
[w:] G. Szel� gowska, Historia. Dzieje nowo�ytne i najnowsze 1870-1939, Warszawa 1998, s. 311. 
 
A. Podaj dat�  wydarze� , których dotyczy powy� szy fragment wspomnie� . 

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

B. Podaj imi�  i nazwisko osoby, której wspomnienia zacytowano w tek
 cie. 

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

 
Zadanie 15. (1 pkt) 
Na podstawie tekstu � ród
owego i w
asnej wiedzy wyja
 nij, co by
o przyczyn�  dzia
a�  
rz� du polskiego, uznanych przez ZSRR za „nienormalne”. 
 
 [...] 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, M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s. 262-263. 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 16. (1 pkt) 
Podaj rok, w którym zorganizowana zosta
a demonstracja przedstawiona na fotografii. 
Odpowied�  uzasadnij, podaj� c jeden argument. 
  

 
[w:] R. � niegocki, Historia. Burzliwy wiek XX, Warszawa 2008, s. 281. 

 
Rok: ……………………………………………………………………………………………. 

Uzasadnienie:................................................................................................................................

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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TEMAT: NIEPOKOJE SPO	ECZNE OD STARO  YTNO	 CI 
DO XX WIEKU. 

CZ�	�  II – Analiza � róde
 wiedzy historycznej (10 punktów) 
 
� ród
o A 
Fragment Historii rzymskiej Appiana z Aleksandrii 
[w:] J. Tazbirowa, E. Wipszycka, Historia. Staro� ytno�� , Warszawa 1989, s. 138. 
 
 Plebejusze przez z gór�  dwa wieki toczyli walk�  z patrycjuszami. Wydzierali im urz� d 
po urz� dzie, przywilej po przywileju, a�  ró� nica mi� dzy nimi straci
a na znaczeniu. Mieli 
w r� ku bardzo gro� n�  bro�  […] – odmow�  udzia
u w kampanii wojennej. Przy pomocy tego 
argumentu plebejusze uzyskali jedno z pierwszych i najwa� niejszych ust� pstw, to jest 
uprawnienia dla urz� dników, zwanych trybunami plebejskimi […]. 
 

� ród
o B 
Fragment pracy Józefa Wolskiego o wojnach ze sprzymierze� cami 
[w:] Józef Wolski, Historia powszechna. Staro� ytno�� , Warszawa 2000, s. 354-355. 
 

	udzeni od dziesi� tków lat nadziej�  otrzymania obywatelstwa rzymskiego, 
nie zrealizowanego od czasu projektów braci Grakchów, widzieli Italikowie jedyn�  tylko 
dla siebie drog�  ratunku, tj. zerwanie z Rzymem i utworzenie samodzielnego pa� stwa w Italii. 
Egoistyczna bowiem postawa kierowniczych kó
 rzymskich, popartych w tej kwestii 
przez ogó
 obywateli rzymskich, nie pozwala
a im � ywi�  nadziei na pokojowe za
atwienie 
ich �� da� . [...] Ruch powsta� czy zatoczy
 szerokie kr� gi i obj� 
 znaczne obszary Italii. 
 
Na podstawie � ród
a A i B wykonaj polecenie. 
Zadanie 17. (1 pkt) 
 
Rozstrzygnij, czy oba teksty dotycz�  tych samych problemów spo
ecze� stwa rzymskiego. 
Odpowied�  uzasadnij. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

� ród
o C 
Fragment kroniki Anonima zwanego Gallem 
[w:] Anonim tzw. Gall, Kronika polska, Wroc
aw 1989, s. 43-44. 
 

Tymczasem królowie i ksi��� ta s� siedni, ka� dy od swojej strony, gn� bili Polsk�  […]. 
I cho�  tak wielkie krzywdy i kl� ski Polska znosi
a od obcych, to jeszcze nierozs� dniej 
i sromotniej dr� czon�  by
a przez w
asnych mieszka� ców. Albowiem niewolnicy powstali 
na panów, wyzwole� cy przeciw szlachetnie urodzonym, sami si�  do rz� dów wynosz� c […]. 
Nadto jeszcze, porzucaj� c wiar�  katolick�  – czego nie mo� emy wypowiedzie�  bez p
aczu 
i lamentu – podnie� li bunt przeciw biskupom i kap
anom Bo� ym […]. 

W ko� cu za�  zarówno od obcych, jak i od w
asnych mieszka� ców Polska dozna
a 
takiego spustoszenia, � e w zupe
no� ci niemal obran�  zosta
a z bogactw i ludzi. Wtedy 
to Czesi zniszczyli Gniezno i Pozna�  i zabrali cia
o � w. Wojciecha. Ci za� , co uszli z r� k 
wrogów lub którzy uciekali przed buntem swoich poddanych, uchodzili za rzek�  Wis
�  
na Mazowsze. 
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Na podstawie � ród
a C wykonaj polecenia. 
Zadanie 18. (1 pkt) 
Podaj nazw�  stosowan�  w historiografii dla wydarzenia, o którym wspomina autor 
w podkre
 lonym fragmencie. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Zadanie 19. (1 pkt) 
Wyja
 nij przyczyny niepokojów spo
ecznych w latach trzydziestych XI wieku. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Zadanie 20. (1 pkt) 
Wyja
 nij, dlaczego Mazowsze sta
o si�  miejscem ucieczki mo� nych w drugiej po
owie lat 
trzydziestych XI wieku. 
…………………………………………………………………………………………………...

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

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

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

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

 
� ród
o D 
Fragment relacji kronikarza Froissarta o powstaniu ch
opskim we Francji 
[w:] Wiek V-XV w � ród
ach, oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999, s. 300-301. 
 

W tym czasie, gdy król Francji by
 wi� ziony w Anglii, […] w królestwie Francji, […] 
wielkie szale� stwo ogarn� 
o ch
opów ze wsi; poniewa�  wielu ch
opów, piechurów i ludzi 
z osad miejskich, bez dowódcy czy przewodnika, zebra
o si�  w Beauvaisis. […] I mówili 
mi� dzy sob� , � e szlachta gubi i bezcze� ci ca
e królestwo Francji; � e fa
szywie i zdradliwie 
pozwoli
a ksi� ciu Walii uj��  i wys
a�  do Anglii ich króla. […], � e szlachta nic innego nie 
czyni, jak tylko niszczy i obdziera wszystek niski lud […].  

Owi podli ludzie spalili w okr� gu Beauvaisis, wokó
 Corbie, Amiens i Montdidier 
ponad sze�� dziesi� t du� ych dworów i znacznych zamków. I gdyby Bóg nie postawi
 temu 
kresu swoj�  � wi� t�  
ask� , tak by si�  ta plaga rozmno� y
a, � e zniszczy
aby szlacht� , Ko� ció
 
� wi� ty, a potem i wszystkich bogatych ludzi w ca
ym kraju. […] 

Zebrali si�  wszyscy panowie z kraju wraz z wezwanymi cudzoziemcami i pocz� li 
mordowa�  bez wahania owych pod
ych ch
opów […]. 
 A gdy pytano ich [ch
opów], dlaczego oni to czynili, odpowiadali, � e nie wiedz� , 
poza tym, i�  chcieli uczyni�  innym to, czego sami doznawali. 
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� ród
o E 
Fragment relacji Henryka Knightona o powstaniu ch
opskim w Anglii w XIV wieku 
[w:] Wiek V-XV w � ród
ach, oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1999, s. 302. 
 

Nast� pnie zatem w miesi� cu maju wymienionego wy� ej roku, […] zacz� 
 si�  
gromadzi�  ten niegodziwy lud z Kent, z Sussex i z wielu innych pobliskich okolic. […] 
Zebrali si�  zatem pod Blackheath, gdzie […] bezlito� nie obmy� lili pospolite zbrodnie, 
i nakazali nie odst� powa�  od swego niegodziwego planu, dopóki nie wygin�  ze szcz� tem 
wszyscy pierwsi m�� owe królestwa i ksi��� ta. Najpierw wi� c skierowali swój nikczemny 
szyk na pewn�  wie�  arcybiskupa Canterbury, […] w której znajdowa
o si�  wi� zienie 
arcybiskupie, a we wspomnianym wi� zieniu przebywa
 pewien kap
an Jan Balle, którego 
� wieccy uwa� ali za najs
awniejszego kaznodziej� , a który poprzednio przez d
ugi czas g
osi
 
s
owo bo� e w g
upi sposób, […] domagaj� c si�  zmiany prawa ko� cielnego i obecnego stanu, 
a tak� e wprowadzaj� c wiele b
� dów do Ko� cio
a Chrystusowego […].  

Król  - chc� c uwolni�  arcybiskupa i swoich towarzyszy z wilczej paszcz� ki – 
wyprawi
 pos
a do ludu nakazuj� c mu zebra�  si�  poza miastem […] a� eby [tam] pertraktowa
 
z królem i omówi
 swoje �� dania. […] Gdy [król do nich] przyby
, � alili si�  na ucisk 
i rozliczne ci�� ary, których nie mog�  i nie chc�  wi� cej znosi� .  
 
Na podstawie � ród
a D i E wykonaj polecenia. 
Zadanie 21. (1 pkt) 
Okre
 l, czy kronikarze rozumieli roszczenia powsta� ców. Odpowied�  uzasadnij. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Zadanie 22. (1 pkt) 
Wyja
 nij, jaki wp
yw mia
a wojna stuletnia na wybuch powsta�  ch
opskich w Anglii 
i we Francji. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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� ród
o F  
Fragment pracy Johna Reeda  Dziesi��  dni, które wstrz� sn� 
y � wiatem 
[w:] J. Reed, Dziesi��  dni, które wstrz� sn� 
y � wiatem, Warszawa 1970, s. 10, 26.  
 

Dla zrozumienia procesu dochodzenia do w
adzy bolszewików nale� y wzi��  
pod uwag� , � e rosyjskie � ycie ekonomiczne i armia rosyjska uleg
y rozprz�� eniu nie 
7 listopada 1917 roku, lecz wiele miesi� cy przedtem; by
 to logiczny rezultat procesu, który 
rozpocz� 
 si�  ju�  w roku 1915. Sprzedajni reakcjoni� ci rz� dz� cy dworem carskim – z ca
�  
� wiadomo� ci�  postanowili doprowadzi�  Rosj�  do zguby po to, aby zawrze�  odr� bny pokój 
z Niemcami. Teraz wiemy ju� , � e zarówno brak broni na froncie, co spowodowa
o wielki 
odwrót armii w lecie roku 1915, jak równie�  brak � ywno� ci w wojsku i w wielkich miastach 
oraz za
amanie si�  przemys
u i komunikacji w 1916 roku – wszystko to by
y poszczególne 
akty gigantycznej kampanii sabota� owej, w por�  przerwanej przez rewolucj�  marcow� . [...] 

Przez t�  atmosfer�  przekupstwa i potwornego k
amstwa przedziera
a si�  dzie�  w dzie�  
jedna czysta nuta – pot�� niej� cy g
os bolszewików: „Ca
a w
adza w r� ce rad! Ca
a w
adza 
dla prawdziwych przedstawicieli milionowych rzesz robotników, � o
nierzy i ch
opów! 
Chleba! Ziemi! Ko� ca bezmy� lnej wojny! Ko� ca tajnej dyplomacji, spekulacji, zdrady!… 
Rewolucja jest w niebezpiecze� stwie, a z ni�  i sprawa wszystkich ludów na � wiecie!…” 
 
� ród
o G 
Fragment wspomnie�  Miko
aja II z 1917 roku 
[w:] Pami� tnik Miko
aja II,  t. II, Bydgoszcz, s. 200. 
 
 5 lipca, � roda. W Piotrogrodzie by
y w ostatnich dniach rozruchy ze strzelanin� . 
Z Kronsztadu przyby
o tu wczoraj sporo � o
nierzy i marynarzy, � eby wyst� pi�  przeciwko 
Rz� dowi Tymczasowemu. Chaos zupe
ny. A gdzie�  ci ludzie, którzyby mogli uj��  ten ruch 
w r� ce i przerwa�  wa� nie i przelew krwi? 
 ród
o wszystkiego z
ego tkwi w Piotrogrodzie, 
a nie w samej Rosji. 
 
Na podstawie � ród
a F wykonaj polecenie. 
Zadanie 23. (1 pkt) 
Udowodnij niespójno
�  stanowiska autora w kwestii zako� czenia wojny. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Na podstawie � ród
a F i G wykonaj polecenie. 
Zadanie 24. (1 pkt) 
Rozstrzygnij, czy autorzy � róde
 F i G prezentuj�  to samo stanowisko w kwestii 
przyczyn niepokojów w Rosji. Odpowied�  uzasadnij. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
� ród
o H 
Karykatura polityczna dotycz� ca konfliktów narodowo
 ciowych i spo
ecznych 
[w:] Wiek XX w � ród
ach, oprac. M. Soba� ska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s. 355. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Okr� gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Materia
 � wiczeniowy z historii 

Poziom rozszerzony 
 

 

16 

 
Na podstawie � ród
a H wykonaj polecenie. 
Zadanie 25. (2 pkt) 
Wyja
 nij tre 
�  rysunku satyrycznego, interpretuj� c jego poszczególne elementy. 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
CZ�	�  III – wypracowanie (20 punktów) 
 
Zadanie 26. (20 pkt) 
Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania. 
 
Temat I 
Rewolucja jest jak Saturn, po� era w
asne dzieci. Zajmij stanowisko wobec opinii 
Georges’a Dantona, odwo
uj� c si�  do nowo� ytnych rewolucji w Anglii i we Francji. 
 
Temat II 
Scharakteryzuj wp
yw i udzia
 spo
ecze� stwa polskiego w walkach prowadzonych 
na ziemiach polskich w latach 1815-1907. Uwzgl� dnij wszystkie grupy spo
eczne. 
 
Wybieram temat: ……….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



Okr� gowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 
Materia
 � wiczeniowy z historii 

Poziom rozszerzony 
 

 

17 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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