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Zadanie 1. (0-1) 

Odpowiedz, z jakim kręgiem kultury antycznej związany jest poniższy zabytek. Podkreśl 

właściwą odpowiedź. 

 

http://www.panstwaswiata.pl/galeria/ 

a) Egipt 

b) Chiny 

c) Indie 

d) Grecja 

 

Materiał do zadania 2. 

Przekład: I.T. Zawadzcy, Historia Naturalna, t .II, Wrocław 2004, s.470-471. 

Pliniusz Starszy, Historia Naturalna 

Wynosi się w pochwałach również inną wysoką budowlę, mianowicie wieżę wzniesioną przez króla na 

wyspie Faros, u wejścia do portu aleksandryjskiego, która kosztowała podobno 800 talentów. Żeby 

zaś niczego nie pominąć, trzeba wspomnieć  o wielkoduszności króla Ptolemeusza, który zgodził się 

na to, by na budowli wypisano imię budowniczego, Sostrata z Knidos. 

Zadanie 2. (0-1) 

Podaj nazwę opisanego w cytowanym fragmencie obiektu, używaną w literaturze historycznej. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 3. (0-3) Cesarze Rzymscy. 

Do podanych cytatów  dopisz autora, który był twórcą sentencji. 

a) Jakiż wielki artysta ginie! …………………………………………………………… 

b) Pieniądz nie śmierdzi. …………………………………………………………………. 

c) Chcemy, by wszystkie ludy podlegające naszej władzy żyły w wierze powierzonej Rzymianom 

przez Apostoła Piotra …………………………………………………………………. 

 

 

Materiał do zadania 4 

Dokument „Dagome iudex” 
Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. 

Oprac. M.Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s.100. 

„Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan i Ote, pani i synowie ich Mieszko i 

Lambert – nie wiem jakiego  to plemienia ludzie, sądzę jednak, że byli to Sardyńczycy, ponieważ ci są 

rządzenia przez czterech „panów”- mieli nadać świętemu Piotrowi w całości jedno państwo, które 

zwie się Schinesghe … w tych granicach….” 

 

Zadanie 4. (0-1) 

Wśród wystawców dokumentu nie ma Bolesława Chrobrego. Wyjaśnij, o czym może świadczyć 

pominięcie jego osoby. Uzasadnij odpowiedź. 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
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Materiał do zadania 5 

 

 

http://polmap.pdg.pl/mapy.html 

 

Zadanie 5 (0-2) 

a) Nadaj tytuł mapie historycznej 

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

 

b) Wymień zgodnie z nazewnictwem historycznym  ziemie utracone przez państwo polskie, 

które przedstawia mapa. 

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

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

 

http://polmap.pdg.pl/mapy.html
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Materiały do zadania 6 
T. Maresz, K.Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych. Starożytność i Średniowiecze, s.89. 

 

1. Kościół Rzymski przez samego Boga został założony. 

2. Tylko sam biskup może być prawnie nazwany biskupem powszechnym. 

6. Z obłożonymi przez niego klątwą nie wolno przebywać w jednym domu. 

8. On sam może tylko używać insygniów cesarskich. 

 

Zadanie 6 (0-2)  

a) Podaj nazwę cytowanego dokumentu oraz  rok jego wydania 

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

b) Nazwij konflikt, który zapoczątkował ten dokument 

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

 

 

Materiał do zadania 7  
J.A .Gierowski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1987, s.207. 

 
„Wojna ta ujawniła zaraz na początku słabość władzy królewskiej oraz kryzys wprowadzonego do 
działań pospolitego ruszenia. Szlachta wielkopolska bowiem, zwołana do obozu pod Cerekwicą, 
okazała się zupełnie niesforna i zanim podporządkowała się królowi, postawiła szereg  żądań. Król 
wystawił więc przywilej”. 

 

Zadanie 7 (0-2) 

a) O początku jakiej wojny pisze autor?  

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

b) O jakim przywileju mowa w tekście? Czego dotyczył ten przywilej? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Materiały do zadania 8  

 

 

 

 

Zadanie 8 (0-3) 

a) Jakie pokrewieństwo łączyło Władysława Jagiełłę i Witolda? 

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

b) Wymień władców z linii czesko-węgierskiej Jagiellonów  

………………………………………………………………………………………….. 

c) Podaj dwóch władców z dynastii Jagiellonów, którzy zginęli walcząc z Turkami Osmańskimi. 

………………………………………………………………………………………………. 
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Materiał do zadania 9 

„Henryk z łaski Bożej król Francji i Navarry wszystkim obecnym (...) edyktem wieczystym i nieodwołalnym 

orzekliśmy, oświadczyli i zarządzili, orzekamy, oświadczamy i zarządzamy, (...) 

Zabraniamy wszystkim poddanym naszym jakiegokolwiek stanu i godności odnawiać pamięć tego (tj. poprzednich wojen 

religijnych), zaczepiać się wzajemnie z powodu tego, co zaszło w przeszłości z jakiegokolwiek powodu lub pod jakimkolwiek 

pozorem; lecz mają się zachowywać i żyć razem spokojnie, jak bracia, przyjaciele i współobywatele, z zagrożeniem ukarania 

sprzeciwiających się, jako łamiących pokój i burzycieli spokoju publicznego. 

Zarządzamy, że religia katolicka, apostolska i rzymska ma być przywrócona we wszystkich miejscach tego 

naszego królestwa i krajów nam podległych, gdzie wykonywanie tejże zostało przerwane (...) pozwoliliśmy i 

pozwalamy wyznawcom rzeczonej religii reformowanej żyć i przebywać we wszystkich miastach i miejscach 

naszego królestwa i krajów nam podległych z tym, że nie będą poszukiwani, prześladowani i niepokojeni ani też 

zmuszani do czynienia czegokolwiek w rzeczach dotyczących religii wbrew ich sumieniu, ani też z powodu tejże 

poszukiwani w domach i miejscach, w których zechcą zamieszkać, zachowując się zresztą według treści naszego 

obecnego edyktu. 

(...) Ogłaszamy wszystkich, którzy wyznają lub wyznawać będą rzeczoną religię, za zdolnych do dzierżawienia i 

sprawowania wszelkich godności, urzędów i obowiązków publicznych jakichkolwiek, królewskich, pańskich lub w 

miastach naszego królestwa.” 

T.Maresz , K. Juszczyk , Historia w tekstach źródłowych, Toruń 1994, s.38 

 

Zadanie 9 (0-3)  

a) Podaj pełną nazwę tego dokumentu oraz rok jego wydania. 

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

 
b) Czego zabrania cytowany dokument?  

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

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

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

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

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

 
c) Kiedy i przez kogo zostanie odwołany cytowany powyżej akt prawny? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Materiał do zadania 10. 

M.Szczaniecki, Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej ,cz.I, Warszawa 1987 

Fragmenty listu markizy de Sevigne o wyborze polskiego króla 

Paryż, piątek 22 grudnia (1673) 

Oto wieść z Europy, która utkwiła mi w głowie, przekazuję Ci ją wbrew moim obyczajom. Wiedz, moja 
duszko, że król Polski umarł. Ów wielki hetman, mąż panny d”Arquiem, stoi na czele armii przeciw 
Turkom. Wygrał bitwę tak ważną, tak znaczną, że piętnaście tysięcy Turków zostało na placu. Wziął 
do niewoli dwóch paszów, zamieszkał w generalskim namiocie, a zwycięstwo to tak jest wielkie, iż 
nikt nie wątpi, że zostanie królem tym bardziej, że stoi na czele armii, a los zawsze sprzyja wielkim 
wojownikom. 

 

Zadanie 10 (0-3)  

a) O śmierci, którego władcy pisze markiza? 

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

 

b) Z jakim wydarzeniem zbiegła się jego śmierć? 

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

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

 
c) Kto według autorki listu ma szansę zostać królem? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Materiał do zadania 11  

 

http://megamocni.pl/img/content/userfiles/61/images/ 

Zadanie 11 (0-2) 

a) Wydanie jakiego ważnego dokumentu przedstawia powyższa ikonografia ? 

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

 

b) W jakiej formie został przedstawiony obraz i do czego nawiązuje. Odpowiedź uzasadnij. 
……………………………………………………...............................................................................................

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://megamocni.pl/img/content/userfiles/61/images/
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Materiał do zadania 12 
 

 
http://www.polskieradio.pl/dc78aeab-38b1-4cbd-9fa9-10d24567d0e7.file 

Zadanie 12 (0-2) 
a) Jaką scenę przedstawia ukazane powyżej źródło ikonograficzne? 

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

 
b) Wymień co najmniej 2 postacie historyczne przedstawione na obrazie. 

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

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

 

Zadanie 13 (0-1) 

Wymienione bitwy ułóż w kolejności chronologicznej. Wpisz w wykropkowane miejsca cyfry w 
kolejności rosnącej. 

Trafalgar……. 

Marengo……. 

Borodino…….. 

Jena……………. 

 

 

Materiał do zadania 14 
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Społeczeństwo francuskie wobec powstania listopadowego, Gazeta Warszawska, 1831 
Powstanie listopadowe 1830-31, Teksty źródłowe do nauki w szkole nr 30, Warszawa 1958, s.32 

 
Szczytny Manifest Narodu polskiego (z 20 XII 1830 uznający powstanie za narodowe) nowy dał popęd 
powszechnemu zapałowi, jaki Francję od pierwszej wiadomości o pamiętnym powstaniu w Polsce 
ogarnął. Francja pamiętać będzie, iż wspierając braci swych znad Wisły – oddala od własnych siedzib 
moskiewskie zagony, utrzymuje we właściwym łożysku wezbrany potok. 

 

Zadanie 14 (0-1) 

Wyjaśnij, dlaczego Francji w latach 1830-31 groziło niebezpieczeństwo rosyjskie. 

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

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

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

 

 

Materiał do zadania 15 

Mowa cesarza Napoleona III, XI 1863 

E.Maliszewski, Wybór traktatów i dokumentów – Rok 1863, Warszawa 1958, s.98 

Powstanie polskie, któremu dłuższe trwanie nadawało cechę powstania narodowego, obudziło 
wszędzie sympatię. Niestety, nasze bezinteresowne rady były przyjęte jako groźba, a kroki Anglii 
i Francji, zamiast powstrzymać walkę, przyczyniły się tylko do jej pogłębienia. Traktaty 1815 roku 
przestały istnieć. Siła rzeczy je wywróciła lub dąży prawie wszędzie do ich obalenia. Złamane zostały 
w Grecji, w Belgii, we Francji, we Włoszech jaki i nad Dunajem. Niemcy pracują nad ich zmianą, 
a Rosja depcze je w Warszawie. Cóż prawowitego, rozsądniejszego, jak zaprosić mocarstwa Europy na 
kongres, na którym miłość własna i upór znikłyby wobec najwyższego polubownego trybunału. 

 

Zadanie 15 (0-1) 

Wyjaśnij, co oznacza stwierdzenie Napoleona III, że Rosja depcze w Warszawie traktaty z 1815 roku. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Materiał do zadania 16 

 

Zadanie 16 (0-2) 

 
a) Herb jakiego państwa został przedstawiony powyżej? 

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

 

b) W jaki sposób możemy interpretować wpisanie Orła Białego w centrum herbu? 

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

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

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

 
 

Materiał do zadania 17 i 18 

 

Zadanie 17 (0-1) 

Do jakiego państwa powstałego w XIX wieku należy ta flaga? Podaj pełną nazwę tego państwa. 

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

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

Zadanie 18 (0-1) 



Strona 13 z 26 
 

Kto był prezydentem tego państwa? Podkreśl właściwą odpowiedź. 

a) Robert Lee 

b) Abraham Lincoln 

c) Jefferson Davis 

d) Jerzy Waszyngton 

 

 

Materiał do zadania 19 

Odezwa Józefa Piłsudskiego, wydana 12 VIII 1914 r. 

J.Piłsudski, Pisma zbiorowe, t.IV, Warszawa 1937, s.8 

„Wybiła godzina rozstrzygająca! Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, 
sama chce budować swą przyszłość, rzucając na szalę wypadków siłę orężną. Kadry armii polskiej 
wkroczyły na ziemię Królestwa Polskiego zajmując je na rzecz jej właściwego, istotnego, jedynego 
gospodarza – Ludu Polskiego. Zajmuję ją w imieniu Władzy Naczelnej Rządu Narodowego. Niesiemy 
całemu Narodowi rozkucie kajdan, poszczególnym zaś jego warstwom warunki normalnego rozwoju. 
Z dniem dzisiejszym cały Naród skupić się winien w jednym obozie pod kierownictwem Rządu 
Narodowego”. 

 

Zadanie 19 (0-1) 

Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy pozaźródłowej wymień dzielnicę Polski, z której 

wkroczyły do Królestwa Polskiego kadry armii polskiej. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Materiał do zadania 20 
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Zadanie 20 (0-2) 

a) Powyższa karykatura przedstawia wydanie ważnego dokumentu związanego ze sprawą 

polską w I wojnie światowej. Wymień pełną nazwę tego dokumentu. 

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

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

b) Wykorzystując elementy źródła ikonograficznego dokonaj interpretacji znaczenia tego 

dokumentu  dla Polski. 

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

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

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

Materiał do zadania 21 
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Wypowiedź Józefa Piłsudskiego 

„Polska siedzi na dwóch stołkach. To nie może trwać długo. Musimy wiedzieć, z którego 

naprzód spadniemy i kiedy”. 

W.Roszkowski, Historia Polski 1914-1993, Warszawa 1994,s.69 

 

Zadanie 21 ( 0-2) 

a) Wyjaśnij, co miał na myśli Józef Piłsudski. 

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

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

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

b) Jak nazywała się potocznie polska polityka zagraniczna, realizowana w latach 30-tych? 

Kto był odpowiedzialny za jej realizację? 

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

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

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

 

 

Zadanie 22 (0-1) 

W wykropkowane miejsca wpisz P – jeżeli uważasz zdanie za prawdziwe oraz F – jeżeli uważasz 
zdanie za fałszywe. 

a) Ostatnią regularną jednostką wojska polskiego, która walczyła w wojnie obronnej 1939 

była Armia Poznań ….. 

b) Linia Maginota to pas umocnień na granicy czesko–niemieckiej, który opanowali Niemcy 

w 1940 roku …… 

c) Lądowanie aliantów w Normandii nastąpiło 6 czerwca 1944 roku .…. 

d) 3 sierpnia 1945 roku dokonano ataku atomowego na Hiroszimę …… 
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Materiał do zadania 

23  

http://juventum.pl/wp-
content/uploads/2014/03/588a6ed75f914daf1c7416a63ee903c3.jpg 

 

Zadanie 23 (0-2) 

a) Jakie wydarzenie przedstawia karykatura? 

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

b) Wymień postacie, które przedstawione są na tym rysunku. 

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

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

 

Materiał do zadania 24  

Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne 

Paryż 1982, s.223-224 

Komańcza 13 marca 1956. 

Bóg położył kres w życiu człowieka i głowy Państwa, który miał odwagę pierwszy i jedyny z 

dotychczasowych władców Polski zorganizować walkę państwową z Kościołem. Bierut umarł na 

obczyźnie w Moskwie – tam, gdzie zgodził się na oddanie 1/3 terytorium Polski. Zapewne można 

przyjąć, że śmierć miała przebieg normalny, ale w atmosferze publicznej Narodu pozostanie osobliwe 

wrażenie, które zawsze będzie zmuszać do wyjaśnień. Tyle razy w ciągu swego więzienia modliłem się 

za Bolesława Bieruta. Może wszyscy o nim zapomną i wyrzekną, jak dziś wyrzekają się za Stalina - ale 

ja tego nie uczynię. Tego wymaga ode mnie moje chrześcijaństwo. 

http://juventum.pl/wp-content/uploads/2014/03/588a6ed75f914daf1c7416a63ee903c3.jpg
http://juventum.pl/wp-content/uploads/2014/03/588a6ed75f914daf1c7416a63ee903c3.jpg
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Zadanie 24 (0-1) 

Odpowiedz, dlaczego – zdaniem prymasa Wyszyńskiego – okoliczności śmierci Bieruta zawsze 

zmuszać będą do wyjaśnień. 

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

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

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

 

Zadanie 25 (0-12) 

Zadanie zawiera pięć tematów. Wybierz jeden z nich do opracowania.  

TEMAT 1. 

„Ich Rzymian, wyobraźnia, skierowana jedynie na względy praktyczne, to cecha, której się w 

Atenach zupełnie nie spotyka. Dusza grecka i rzymski intelekt- to jest to. Każdy Grek ma coś z 

Don Kichota, każdy Rzymianin coś z Sancho Pansy”. 

Źródło : A.Kołakowski, Splengler, Warszawa 1981,s.185 

Porównaj dorobek cywilizacyjny starożytnej Grecji i Rzymu i ustosunkuj się do wypowiedzi 

filozofa Oswalda Spenglera. 

 

TEMAT 2 

Kolonizacja na prawie niemieckim na ziemiach polskich i jej następstwa. 

 

TEMAT 3 

Przyczyny wojen rosyjskich w XVII wieku. 

 

TEMAT 4 

„Jeszcze Polska nie zginęła”- przyczyny poparcia Napoleona Bonaparte i jego polityki przez 

Polaków. 

 

TEMAT 5 
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Dlaczego Niemcy poparli Hitlera? Scharakteryzuj sytuację polityczną i społeczno- 

gospodarczą Niemiec w latach 1918-1933 i odpowiedz na postawione pytanie. 

Materiały do tematu 3 

Wojny polsko-rosyjskie w XVII wieku 

 

 

 

Zadanie 25 opracowano na podstawie: 

1. E.Fuks , A. Izdebska, Teraz Matura 2015, Historia –

zadania i arkusze maturalne , 

wyd.  Nowa Era, Warszawa 2014. 

2. M.Smuda, Historia –zakres rozszerzony , Testy i arkusze 

z odpowiedziami,  

wyd .Operon, Gdynia 2015. 
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