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Historia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

1. a) Ko lo seum, Rzym, b) Re kon struk cja przed sta wia
wi dok mia sta po I w. n.e.

a) 1 pkt za pe∏ nà od -
po wiedê, b) 1 pkt

2

2. a) Amen ho tep IV Ech na ton (wy star czy po daç Amen -
ho tep IV lub Ech na ton), b) De mo ste nes, c) Ma rek
Au re liusz

1 pkt za wszyst kie po -
praw ne wpi sy

1

3. a) Po dzia ∏u do ko na no w 843 r. w Ver dun, b) A. Kró -
le stwo Za chod nio fran kij skie, B. Kró le stwo Ita lii,
(mo˝na uznç – Italia), C. Kró le stwo Wschod nio fran -
kij skie

a) 1 pkt za pe∏ nà od -
po wiedê, b) 1 pkt za po-
praw ne wpi sa nie trzech
nazw

2

4. a) B, III, b) A, II, c) D, I, d) C, V, e) E, IV 1 pkt za po praw ne
przy po rzàd ko wa nie
dat do wszyst kich
przy wi le jów i 1 pkt za
po praw ne przy po rzàd -
kowa nie po sta no wieƒ
do wszyst kich przy -
wi le jów

2

5. Np.: Du alizm go spo dar czy wy stà pi∏ w Eu ro pie
od XVI w., kie dy na stà pi∏ po dzia∏ Eu ro py na dwie
stre fy go spo dar cze, któ rych gra ni ca prze bie ga ∏a
mniej wi´ cej na ¸a bie. Na wschód od tej rze ki na st´ -
po wa ∏a re feu da li za cja sto sun ków go spo dar czych,
zaÊ na za chód de feu da li za cja. Na za chód od ¸a by na -
st´ po wa∏ sto sun ko wo szyb ki roz wój sto sun ków
wcze sno ka pi ta li stycz nych, w któ rych ch∏o pi za miast
ob cià ̋ eƒ ren ta mi na tu ral ny mi by li oczyn szo wy wa ni.
Za owo co wa ∏o to m.in. sto so wa niem w rol nic twie in -
ten syw nych me tod pro duk cji, któ re da wa ∏y lep sze
plo ny, a za tem wy˝ sze zy ski dla ch∏o pów. Na wscho -
dzie zaÊ, gdzie do mi no wa ∏a ren ta od rob ko wa zwa na
paƒsz czy znà, pro wa dzo no go spo dar k´ eks ten syw -
nà, w któ rej po wi´k sza nie plo nów od by wa ∏o si´ po -
przez zwi´k sza nie are a∏ów zie mi upraw nej i wzrost
na k∏a dów pra cy ch∏o pów.

1 pkt za za war cie
w wy po wie dzi po -
praw ne go okre su, 2
pkt za po praw ne opi -
sa nie du ali zmu z u˝y -
ciem wszyst kich po le -
co nych ter mi nów lub
1 pkt za u˝y cie dwóch
ter mi nów

3

6. a) Cór ka Zyg mun ta Sta re go, Ka ta rzy na Ja giel lon ka
wy sz∏a za w∏ad c´ Szwe cji z ro du Wa zów Ja na III,
a z ich zwiàz ku uro dzi∏ si´ Zyg munt III Wa za, król Pol -
ski i przez pe wien czas tak ̋ e Szwe cji, b) Skut kiem po -
li tycz nym ob j´ cia przez Wa zów pol skie go tro nu by ∏o
za an ga ̋ o wa nie po li tycz ne i mi li tar ne Pol ski w spór
o ko ro n´ Szwe cji oraz o zie mie ode rwa ne od Szwe cji
(Es to nia), a przy ∏à czo ne do Pol ski przez Zyg mun -
ta III Wa z´ (mo˝ na uznaç od po wiedê: wcià gni´ cie
Rzecz po spo li tej w d∏u go trwa ∏e woj ny ze Szwe cjà).

a) 1 pkt, b) 1 pkt 2
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Historia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

7. Re wo lu cja w An glii 1642–1648 (mo˝ na uznaç: woj -
na do mo wa w An glii w la tach 1642–1648)

1 pkt za pe∏ ny ty tu∏ 1

8. a) praw da, b) fa∏sz, c) fa∏sz 1 pkt za po praw ne
ozna cze nie wszyst kich
stwier dzeƒ

1 

9. a) kon sty tu cja lip co wa (lub: kon sty tu cja 1952 r.,
kon sty tu cja PRL), b) kon sty tu cja mar co wa (lub kon -
sty tu cja 1921 r.), c) Kon sty tu cja 3 ma ja, d) kon sty -
tu cja kwiet nio wa (lub kon sty tu cja 1935 r.) 

2 pkt za po praw ne
po da nie nazw wszyst -
kich kon sty tu cji lub 1
pkt za po da nie nazw
trzech kon sty tu cji

2

10. Po wsta nie stycz nio we 1863–1864 1 pkt za pe∏ nà od po -
wiedê

1 

11. a) Vin cent van Gogh, b) Mar cel Du champ, c) An dy
War hol

1 pkt za po praw ne
pod pi sa nie wszyst kich
dzie∏

1

12. Oce na ucznia mo ̋ e byç su biek tyw na, mu si jed nak
od po wia daç re aliom hi sto rycz nym oraz byç uza sad -
nio na po praw ny mi me ry to rycz nie ar gu men ta mi.

1 pkt za sfor mu ∏o wa -
nie oce ny i 1 pkt za po -
praw nà ar gu men ta cj´

2 

13. Do opi sy wa nych w êró dle wy da rzeƒ do sz∏o w czerw -
cu 1956 r. w Po zna niu. Oce na ra cji pre mie ra Cy ran -
kie wi cza sfor mu ∏o wa na przez ucznia mo ̋ e byç 
su biek tyw na, mu si jed nak od po wia daç re aliom hi -
sto rycz nym i byç uza sad nio na po praw ny mi me ry to -
rycz nie ar gu men ta mi.

1 pkt za po da nie mie -
sià ca, ro ku i mia sta
w któ rym dzia ∏y si´
opi sy wa ne wy da rze -
nia, 1 pkt za sfor mu ∏o -
wa nie oce ny i jej uza -
sad nie nie

2

14. Po wo dem og∏o sze nia re zo lu cji by ∏o ogra ni cza nie
przez w∏a dze PRL swo bo dy twór czej ar ty stów, cze -
go wy ra zem by∏ za kaz wy sta wia nia „Dzia dów” w re -
˝y se rii K. Dejm ka. ZLP w swo jej re zo lu cji wzy wa∏
do przy wró ce nia w Pol sce swo bo dy twór czej.

1 pkt za pe∏ nà od po -
wiedê

1

15. W War sza wie do sz∏o do pro te stów stu denc kich
w obro nie re le go wa nych stu den tów i za mie szek wy -
wo ∏a nych wtar gni´ ciem na te ren Uni wer sy te tu War -
szaw skie go od dzia ∏ów mi li cji i OR MO. „Ba na no wa
m∏o dzie˝” to ne ga tyw ne (po gar dli we) okre Êle nie
nada ne przez w∏a dze m∏o dzie ̋ y, któ ra mia ∏a ja ko by
do st´p do to wa rów uwa ̋ a nych po wszech nie za luk -
su so we (np. ba na ny). M∏o dzie˝ ta, zda niem w∏adz za -
miast do ce niç swo jà kom for to wà sy tu acj´ (mo˝ li -
woÊç ucze nia si´, a nie obo wià zek pra cy), z nu dów
roz ra bia ∏a. 

1 pkt za okre Êle nie wy -
da rzeƒ i ich przy czyn
i 1 pkt za wy ja Ênie nie
zna cze nia ter mi nu „ba -
na no wa m∏o dzie˝”

2

16. Do opi sy wa nych w wier szu wy da rzeƒ do sz∏o w grud -
niu 1970 r. w Trój mie Êcie na sku tek og∏o sze nia przez
w∏a dze PRL pod wy ̋ ek cen ˝yw no Êci w okre sie
przed Êwià tecz nym. Do sz∏o do straj ków i ma ni fe sta -
cji, a prze ciw ko straj ku jà cym stocz niow com Gdaƒ ska
i Gdy ni w∏a dze skie ro wa ∏y mi li cj´ i woj sko. ˚o∏ nie rze
otwo rzy li ogieƒ do ro bot ni ków, by ∏y ofia ry Êmier tel -
ne. Przez okre Êle nie „krwa wy Ko cio ∏ek” mo˝ na ro zu -
mieç, i˝ wi ce pre mier PRL Sta ni s∏aw Ko cio ∏ek by∏ od -
po wie dzial ny za roz lew krwi w Trój mie Êcie.

1 pkt za po da nie przy -
czyn i opi su zajÊç oraz
1 pkt za wy ja Ênienie
zwro tu

2
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19. Za da nie roz sze rzo nej od po wie dzi (20 pkt)
Temat I:  Scharakteryzuj  sposoby,  jakimi Polacy w XIX w. próbowali odzyskaç niepodleg∏oÊç. 
(prze wi dy wa ny czas na roz wià za nie: ok. 60 min)

Historia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

17. Po wo dem wy bu chu by ∏a ko lej na pod wy˝ ka cen ar -
ty ku ∏ów ˝yw no Êcio wych og∏o szo na przez w∏a dze
PRL. Re pre sja mi by ∏y: aresz to wa nia, bi cie przy roz -
p´ dza niu de mon stra cji, wy rzu ca nie z pra cy, wy mu -
sza nie ze znaƒ tor tu ra mi, wy ro ki wi´ zie nia. Apel
og∏o si∏ Ko mi tet Obro ny Ro bot ni ków.

1 pkt za pe∏ nà od po -
wiedê

1

18. Ogra ni cze nie w po ru sza niu si´, wpro wa dze nie tzw.
go dzi ny mi li cyj nej, ko niecz noÊç uzy ska nia ze zwo leƒ
na or ga ni zo wa nie zgro ma dzeƒ, im prez, za kaz straj -
ków, cen zu ra prze sy ∏ek pocz to wych i roz mów te le -
fo nicz nych, ka ry za upo wszech nia nie wia do mo Êci
go dzà cych w spo kój pu blicz ny. In ter no wa nie po le -
ga ∏o na za trzy ma niu bez wy ro ku sà du na nie okre -
Êlo ny czas ka˝ de go, któ ry ukoƒ czy∏ 17 rok ˝y cia, ko -
go uzna no za oso b´ ∏a mià cà de kret o sta nie
wo jen nym.

1 pkt za opi sa nie zmian
wpro wa dzo nych sta -
nem wo jen nym i 1 pkt
za zde fi nio wa nie in ter -
no wa nia

2 

Kry te ria szcze gó ∏o we dla po szcze gól nych po zio mów Punk ty

po ziom I:
Zda jà cy po praw nie umie Êci∏ te mat w cza sie i prze strze ni. Po da∏ je dy nie kil ka in for -
ma cji Êwiad czà cych o tym, ˝e zro zu mia∏ te mat, bez wska zy wa nia zwiàz ków mi´ -
dzy ni mi, po da∏ rów nie˝ kil ka nie za wsze upo rzàd ko wa nych przy k∏a dów ob ra zu jà -
cych wal k´ Po la ków o nie pod le g∏oÊç.

1–5

po ziom II:
Zda jà cy uwzgl´d ni∏ pod sta wo wà fak to gra fi´ (np. po wsta nia pol skie w XIX w. pra -
ca u pod staw). Wy ka za∏ si´ ro zu mo wa niem hi sto rycz nym: po da∏ nie któ re przy czy -
ny i skut ki, do strzeg∏ pod sta wo we eta py, umie Êci∏ je po praw nie w cza sie i pod jà∏ 
pró b´ ich omó wie nia. W uprosz czo nej for mie przed sta wi∏ cha rak te ry sty k´ przyj mo -
wa nych po staw. Wy ka za∏ si´ zna jo mo Êcià ter mi no lo gii po trzeb nej do od po wied -
niej pre zen ta cji te ma tu. 

6–10

po ziom III: 
Zda jà cy do ko na∏ traf nej se lek cji fak tów, scha rak te ry zo wa∏ pro ces na wy bra -
nych przy k∏a dach w uj´ ciu dy na micz nym, zwró ci∏ uwa g´ na naj wa˝ niej sze je go eta -
py i uwzgl´d ni∏ we wn´trz ne ce zu ry. Do strzeg∏ z∏o ̋ o noÊç pro ce su, pod jà∏ pró b´ 
po wià za nia aspek tów po li tycz nych z go spo dar czy mi, kul tu ro wy mi i ide olo gicz ny -
mi, od no to wu jàc kon tekst mi´ dzy na ro do wy. Pod jà∏ pró b´ oce ny oma wia ne go pro -
ce su.

11–15

po ziom IV:
Zda jà cy w pe∏ ni scha rak te ry zo wa∏ oma wia ny pro ces, uka za∏ ró˝ ne je go aspek -
ty i sfor mu ∏o wa∏ wnio ski. Do ko na∏ w∏a snej oce ny spo so bów wal ki Po la ków o nie -
pod le g∏oÊç.

16–20
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Historia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Te mat II: Na wybranych przyk∏adach scharakteryzuj proces budzenia si´ ÊwiadomoÊci narodowej
spo∏eczeƒstw XIX-wiecznej Europy. (prze wi dy wa ny czas na roz wià za nie: ok. 60 min)

Kry te ria szcze gó ∏o we dla po szcze gól nych po zio mów Punk ty

po ziom I:
Zda jà cy po praw nie umie Êci∏ te mat w cza sie i prze strze ni. Po da∏ je dy nie kil ka in for -
ma cji Êwiad czà cych o tym, ˝e zro zu mia∏ te mat, bez wska zy wa nia zwiàz ków mi´ dzy
ni mi, po da∏ rów nie˝ kil ka nie za wsze upo rzàd ko wa nych przy k∏a dów ob ra zu jà cych
bu dze nie Êwia do mo Êci na ro do wej w XIX -wiecz nej Eu ro pie.

1–5

po ziom II:
Zda jà cy uwzgl´d ni∏ pod sta wo wà fak to gra fi´ (np. Wio sna Lu dów, zjed no cze nie Nie -
miec i W∏och, wal ka na ro dów ba∏ kaƒ skich); wy ka za∏ si´ ro zu mo wa niem hi sto rycz -
nym: po da∏ nie któ re przy czy ny i skut ki, do strzeg∏ pod sta wo we eta py, umie Êci∏ je
po praw nie w cza sie i pod jà∏ pró b´ ich omó wie nia. W uprosz czo nej for mie przed sta -
wi∏ cha rak te ry sty k´ ro dzà cych si´ po glà dów. Wy ka za∏ si´ zna jo mo Êcià ter mi no lo gii
po trzeb nej do od po wied niej pre zen ta cji te ma tu.

6–10

po ziom III: 
Zda jà cy do ko na∏ traf nej se lek cji fak tów, scha rak te ry zo wa∏ pro ces na wy bra nych
przy k∏a dach w uj´ ciu dy na micz nym, zwró ci∏ uwa g´ na naj wa˝ niej sze je go eta py
i uwzgl´d ni∏ we wn´trz ne ce zu ry. Do strzeg∏ z∏o ̋ o noÊç pro ce su, pod jà∏ pró b´ po wià -
za nia aspek tów po li tycz nych z go spo dar czy mi, kul tu ro wy mi i ide olo gicz ny mi, od no -
to wu jàc kon tekst mi´ dzy na ro do wy. Pod jà∏ pró b´ oce ny oma wia ne go pro ce su.

11–15

po ziom IV:
Zda jà cy w pe∏ ni scha rak te ry zo wa∏ oma wia ny pro ces, uka za∏ ró˝ ne je go aspek ty
i sfor mu ∏o wa∏ wnio ski. Do ko na∏ w∏a snej oce ny szans i za gro zeƒ wy ni ka jà cych z bu -
dze nia si´ na cjo na li zmów w XIX -wiecz nej Eu ro pie. Po wo ∏a∏ si´ na li te ra tu r´
i uwzgl´d ni∏ oce ny hi sto rio gra fii.

16–20

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l


