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

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

1. a) Egipt, b) In die, c) Me zo po ta mia Po 1 pkt za pra wi d∏o -
we przy po rzàd ko wa -
nie pod pi su ka˝ de mu
z za byt ków

3

2. a) ge ron ci i kró lo wie, b) 28, c) Wy rocz nia w Del fach
by ∏a jed nym z oÊrod ków w miej scu kul tu Apol li na.
Ka p∏an ka (wieszcz ka) udzie la ∏a przy by wa jà cym tu
piel grzy mom rad we wszel kich spra wach.

a) 1 pkt, b) 1 pkt,
c) 1 pkt

3

3. a) Pod czas uro czy sto Êci re li gij nych Gre cy sk∏a da li
bo gom ofia ry ze zwie rzàt, b) ak to rzy, wi dzo wie

a) 1 pkt za po praw ne
pod kre Êle nie,
b) po 1 pkt za ka˝ dy
z ele men tów

3

4. a) Pe ry kles by∏ ateƒ skim po li ty kiem (m´ ̋ em sta nu),
mów cà, stra te giem, b) Na po le ce nie Pe ry kle sa zbu -
do wa no w Ate nach wie le pi´k nych gma chów u˝yt -
ku pu blicz ne go.

a) 1 pkt, b) 1 pkt 2

5. a) he lo ci – 76,9%, perioj ko wie – 20,5%, spar tia ci
– 2,6%, b) He lo ci by li nie wol ny mi ch∏o pa mi, po -
tom ka mi pod bi tych przez Do rów miesz kaƒ ców La -
ko nii i Me se nii; przy pi sa ni do zie mi spar tia tów,
upra wia li jà, p∏a càc da ni n´ w na tu rze, c) Tak wiel ka
dys pro por cja mi´ dzy oby wa te la mi (spar tia ta mi),
a lud no Êcià znie wo lo nà (he lo ta mi) po wo do wa ∏a, ˝e
Spar ta by ∏a ca ∏y czas za gro ̋ o na wy bu chem po -
wsta nia he lo tów. Dla te go te˝ funk cjo no wa nie paƒ -
stwa pod po rzàd ko wa ne by ∏o w znacz nej mie rze za -
˝e gny wa niu bun tów.

a) Po 1 pkt za po da -
nie po praw ne go od -
set ka ka˝ dej z grup
(maks. 3 pkt),
b) 1 pkt za tre Êci wy -
ró˝ nio ne i 1 pkt za
uzu pe∏ nie nie, c) 1 pkt

6

6. a) fa∏sz, b) fa∏sz, c) fa∏sz, d) praw da, e) praw da Po 1 pkt za ka˝ de po -
praw ne okre Êle nie

5

7. e) A, d) B Po 1 pk za po praw nie
wpi sa nà li te r´

2

8. a), c) Po 1 pkt za po praw ne
pod kre Êle nie

2

9. a) Bo le s∏aw Chro bry, b) Ka zi mierz Od no wi ciel, 
c) W∏a dy s∏aw ¸o kie tek, d) Ka zi mierz Ja giel loƒ czyk,
e) Alek san der Ja giel loƒ czyk

Po 1 pkt za ka˝ dy po -
praw ny wpis

5
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W klu czu sà pre zen to wa ne przyk∏ado we prawid∏owe od po wie dzi. Na le˝y rów nie˝ uznaç od po wie -
dzi ucznia, jeÊli sà ina czej sfor mu∏owa ne, ale ich sens jest sy no ni micz ny wo bec sche ma tu, oraz in -
ne od po wie dzi, nie prze wi dzia ne w klu czu, ale po praw ne.
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Historia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

10. a) pra wo sk∏a du – przy wi lej han dlo wy na ka zu jà cy
kup com prze je˝ d˝a jà cym przez mia sto wy sta wia nie
w nim to wa rów na sprze da˝, b) ma nu fak tu ra – za -
k∏ad pro duk cyj ny, w któ rym sto so wa no po dzia∏ pra -
cy przy r´cz nej pro duk cji, c) ˝u pa – kró lew skie
przed si´ bior stwo wy do byw cze (gór ni cze).

a) 1 pkt, b) 1 pkt,
c) 1 pkt

3

11. a) styl ba ro ko wy, b) styl ro maƒ ski, c) styl re ne san -
so wy, d) styl go tyc ki

Po 1 pkt za ka˝ dy po -
praw ny pod pis

4 

12. a) W∏a dy s∏aw Ja gie∏ ∏o, b) 1430 r., Je dl nia (na le ̋ y
uznaç te˝: 1433 r., Kra ków, lub przywilej je dl neƒsko -
-kra kow ski 1430–1433), c) W∏ad ca zo bo wià zy wa∏
si´ nie wi´ ziç szlach ci ca bez wy ro ku sà do we go oraz
gwa ran to wa∏ nie ty kal noÊç ma jàt ku szla chec kie go.

a) 1 pkt, b) 1 pkt
za rok i 1 pkt za miej -
sce, d) 1 pkt za pe∏ nà
od po wiedê

4

13. a) ko Êció∏ ha lo wy, b) ba zy li ka; Uza sad nie nie
klasyfikacji: oba ko Êcio ∏y sà wie lo na wo we, lecz ten
uka za ny na ryc. b) ma na w´ Êrod ko wà wy˝ szà i wy -
raê nie szer szà od naw bocz nych, co jest pod sta wo -
wà ce chà ba zy li ki. In nym ele men tem wska zu jà cym
na to, ˝e na ryc. b) uka za no ba zy li k´, jest fakt, ˝e
ma ona bez po Êred nie oÊwie tle nie na wy g∏ów nej
i od dziel ne za da sze nia naw bocz nych. W ko Êcio ∏ach
ha lo wych na wa g∏ów na ma zwy kle wy so koÊç i sze -
ro koÊç zbli ̋ o nà do naw bocz nych. OÊwie tle nie na -
wy g∏ów nej w ko Êcio ∏ach ha lo wych jest po Êred nie
(przez okna naw bocz nych), a za da sze nie wspól ne
z na wa mi bocz ny mi.

Po 1 pkt za pra wi d∏o -
we okre Êle nie ty pu
ka˝ dej z bu dow li,
1 pkt za po da nie jed -
ne go ar gu men tu
okre Êla jà ce go ba zy li -
k´ lub ko Êció∏ ha lo wy,
1 pkt za ar gu men ty
do dat ko we

4

14. a) mer kan ty lizm (kol ber tyzm), b) po wstrzy ma nie
na p∏y wu ob cych to wa rów do Fran cji, spro wa dza nie
z ko lo nii su row ców, zwi´k sze nie sprze da ̋ y w∏asnych
to wa rów za gra ni c´, c) Po li ty ka Col ber ta wy raê nie
po pra wi ∏a bi lans fi nan so wy Fran cji i jej sy tu acj´ go -
spo dar czà.

a) 1 pkt, b) 1 pkt,
c) 1 pkt za oce n´
wp∏y wu, 1 pkt za
argu men ta cj´

4

15. a) Rzeczpospolita po II roz bio rze w 1793 r., b) Ksi´ -
stwo War szaw skie w 1807 r., c) Rzeczpospolita
po I roz bio rze w 1772 r., d) Kró le stwo Pol skie
w 1815 r.

Po 1 pkt za ka˝ dà
pra wi d∏o wo zi den ty fi -
ko wa nà ma p´

4

16. Fran cja – No wa Fun lan dia, An glia – Wir gi nia, Hisz -
pa nia – Pe ru, Mek syk, Flo ry da, Por tu ga lia – Bra zy -
lia, wy spy Mo lu ki, Gwi nea, Cej lon, Ho lan dia – Kraj
Przy làd ko wy, wy spa Man hat tan, Ja wa, Su ri nam

Po 1 pkt za po praw ne
przy po rzàd ko wa nie
po sia d∏o Êci po szcze -
gól nym paƒ stwom

5

17. a) ˝e la zo, miedê, sól, sre bro, o∏ów, b) wzrost za po -
trze bo wa nia na zbo ̋ e w Eu ro pie Za chod niej, ni ski
koszt pro duk cji zbo ̋ a w Pol sce ze wzgl´ du na bez -
p∏at nà si ∏´ ro bo czà (paƒsz czy zna), du ̋ e are a∏y ziem
upraw nych (pro duk cja eks ten syw na), c) kon flik ty
zbroj ne pro wa dzo ne przez Pol sk´ w XVII w., stra ty
wÊród lud no Êci ch∏op skiej (w tym zbie go stwo), spa -
dek za po trze bo wa nia na pol skie zbo ̋ e (wzrost pro -
duk cji w Eu ro pie Za chod niej dzi´ ki za sto so wa niu in -
ten syw nych me tod upra wy), d) Opi nia, ˝e Pol ska
by ∏a spi chle rzem Eu ro py jest uza sad nio na w bar dzo
ogra ni czo nym za kre sie. Zbo ̋ a sprze da wa ne go
do Eu ro py Za chod niej by ∏o zbyt ma ∏o, aby mo g∏o
ono spe∏ niaç klu czo wà ro l´ w wy ̋ y wie niu tej cz´ Êci

a) 2 pkt za pi´ç su -
row ców lub 1 pkt
za trzy bàdê czte ry
su row ce, b) 1 pkt,
c) 1 pkt, d) 1 pkt
za sfor mu ∏o wa nie
opi nii i 1 pkt za uza -
sad nie nie

6
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Historia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

kon ty nen tu. Pol skie zbo ̋ e mo g∏o je dy nie uzu pe∏ -
niaç bra ki w kry zy so wych mo men tach.

18. Przy czy ny po wsta nia li sto pa do we go: ∏a ma nie kon -
sty tu cji z 1815 r. przez ca ra, ks. Kon stan te go i rzàd
Kró le stwa, ucisk eko no micz ny, nie spe∏ nie nie obiet -
ni cy o po ∏à cze niu z zie mia mi za bo ru ro syj skie go,
re pre sje, przy go to wa nie ca ra do u˝y cia ar mii Kró le -
stwa Pol skie go prze ciw re wo lu cjom we Fran cji
i w Bel gii; sku tki: ogra ni cze nie au to no mii Kró le -
stwa Pol skie go, wzmo ̋ o ny ucisk na ro du pol skie go
we wszyst kich za bo rach, zsy∏ ki po wstaƒ ców na Sy -
bir, emi gra cja po wstaƒ ców do Eu ro py Za chod niej
(Wiel ka Emi gra cja), prze kre Êle nie mo˝ li wo Êci in ter -
wen cji ro syj skiej w Bel gii i Fran cji.
Przy czy ny po wsta nia stycz nio we go: os∏a bie nie Ro -
sji w wy ni ku woj ny krym skiej, wp∏yw idei nie pod le -
g∏o Êcio wej z Eu ro py Za chod niej (zjed no cze nie
W∏och), dzia ∏al noÊç taj nych nie pod le g∏o Êcio wych
ugru po waƒ, ulicz ne i ko Êciel ne ma ni fe sta cje pa trio -
tycz ne, na któ re w∏a dze od po wia da ∏y ter ro rem,
zsy∏ ki ma ni fe stan tów, po li ty ka ugo dy z Ro sjà w za -
mian za ust´p stwa au to no micz ne re pre zen to wa na
przez A. Wie lo pol skie go, bran ka (po bór m∏o dzie ̋ y
do woj ska);
skut ki: li kwi da cja au to no mii Kró le stwa Pol skie go,
ostry kurs ru sy fi ka cyj ny, zsy∏ ki, re kwi zy cje ma jàt -
ków po wstaƒ ców, sym pa tia i po moc na ro dów eu -
ro pej skich, uw∏asz cze nie ch∏o pów na wa run kach
ko rzyst niej szych ni˝ w po zo sta ∏ych za bo rach, trwa -
∏y Êlad w li te ra tu rze i sztu ce pol skiej.

Po 1 pkt za ka˝ dà po -
praw nie wy pe∏ nio nà
ru bry k´ (po dwie
przyczyny/skut ki
w ka˝ dej ru bry ce)

4

19. a) Rem brandt van Rijn, Lek cja ana to mii dok to ra Tul -
pa, b) Gustave Co ur bet, Ka mie nia rze, c) Paul Gau -
gu in, Ta hi tan ki, d) Jacek Mal czew ski, Za tru ta stud -
nia

Po 1 pkt za ka˝ de
w pe∏ ni opi sa ne dzie -
∏o

4

20. a) kon kwi sta, b) ka ra we la, c) fak to rie, d) re duk cje Po 1 pkt za ka˝ de po -
praw nie wpi sa ne po j´ -
cie

4

21. a) In dia nie; by ∏o to spo wo do wa ne wy mie ra niem ich
na sku tek wo jen z bia ∏y mi osad ni ka mi, cho ro ba mi
przy wle czo ny mi z Eu ro py oraz za my ka niem ich
w re zer wa tach przez bia ∏ych – nie mie li tam wy -
star cza jà cych Êrod ków do ˝y cia, b) Czar ni; by ∏o to
spo wo do wa ne spro wa dza niem wiel kiej licz by czar -
nych nie wol ni ków z Afry ki na plan ta cje w po ∏u dnio -
wej cz´ Êci USA, c) Zmniej sze nie przy ro stu licz by
czar nej lud no Êci USA spo wo do wa ne by ∏o znie sie -
niem nie wol nic twa (woj na se ce syj na), a tym sa -
mym za prze sta niem spro wa dza nia nie wol ni ków
z Afry ki. Od te go cza su lud no Êci czar nej przy by wa ∏o
je dy nie na sku tek nor mal ne go przy ro stu na tu ral ne -
go i nie wiel kiej (wów czas) imi gra cji.

a) 1 pkt za po da nie
w∏a Êci wej gru py
i 1 pkt za po da nie
przy czyn; b) 1 pkt
za po da nie gru py
i 1 pkt za po da nie
przy czyn; c) 1 pkt
za wy ja Ênie nie przy -
czyn

5

22. Na ro do wej De mo kra cji (en de cji), Ro man Dmow ski Po 1 pkt za ka˝ de
uzu pe∏ nie nie

2
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Historia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

23. a) po le skie, wo ∏yƒ skie, sta ni s∏a wow skie, b) ukra iƒ -
skie go (lub ukra iƒ skie go i bia ∏o ru skie go), c) Wy so ki
od se tek mniej szo Êci na ro do wych w Pol sce mia∏
wp∏yw m.in. na po li ty k´ we wn´trz nà i za gra nicz nà,
po wo do wa∏ pew nà nie sta bil noÊç po li tycz nà i spo -
∏ecz nà. W po li ty ce we wn´trz nej pol skie w∏a dze
prak tycz nie dà ̋ y ∏y do spo lo ni zo wa nia mniej szo Êci
(asy mi la cji), co pro wa dzi ∏o do wzro stu na pi´ç,
a nie kie dy na wet starç zbroj nych (Ukra iƒ cy).
W mia stach, w któ rych za miesz ka li ˚y dzi, do cho dzi -
∏o nie kie dy do ma ni fe sta cji i zajÊç an ty ̋ y dow skich
or ga ni zo wa nych g∏ów nie przez sym pa ty ków en de -
cji. W sto sun kach mi´ dzy na ro do wych mniej szo Êci
sta wa ∏y si´ nie kie dy przy czy nà na pi´ cia (np. sto -
sun ki pol sko -li tew skie, mniej szoÊç nie miec ka by ∏a
ar gu men tem dla rosz cze nio wej po li ty ki Hi tle ra wo -
bec Pol ski).

a) 1 pkt za po da nie
w∏a Êci wych wo je -
wództw, b) 1 pkt,
c) 1 pkt za oce n´
i 1 pkt za ar gu men ta -
cj´

4

24. a) prawda, b) prawda, c) prawda Po 1 pkt za ka˝dy
poprawny wpis

3

25. a) B, b) A Po 1 pkt za po praw -
nie wpi sa nà li te r´

2

26. a) Jó zef Sta lin, Fran klin De la no Ro ose velt, Win ston
Chur chill, b) Ry su nek jest sa ty rà na nie zde cy do wa -
nie przy wód ców paƒ stw za chod nich do otwar cia
dru gie go fron tu (na za cho dzie). Sta lin po p´ dza
swo ich so jusz ni ków, by wy ru szy li z ar mia mi na kon -
ty nent eu ro pej ski.

a) Po 1 pkt za pe∏ ne
opi sa nie ka˝ dej po -
sta ci, b) 1 pkt
za przed sta wie nie
wy mo wy ry sun ku

4

27. a) 1902, b) 1905, c) 1913 1 pkt za po praw nie
wpisanà dat´

3
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