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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) Ate ny, b) Rzym, c) Ba bi lo nia 1 pkt za pe∏ nà od po -
wiedê

1

2. a) akwe dukt w Se go wii, b) Wiel ki Mur Chi ƒski,
c) zig gu rat z Ur

1 pkt za trzy pod pi sy 1

3. a) woj na z Pyr ru sem, b) II woj na pu nic ka, c) woj na
z Gal la mi

1 pkt za po praw ne
wpi sa nie wszyst kich
nazw

1

4. a) Dio ge nes, b) So kra tes, c) De mo kryt 1 pkt za po praw ne
wpi sa nie wszyst kich
imion

1

5. a) ostra cyzm – w sta ro ̋ yt nych Ate nach spo sób
usu wa nia z kra ju na 10 lat oby wa te la za gra ̋ a jà ce go
de mo kra cji, wpro wa dzo ny na pocz. V w. p.n.e.;
g∏o so wa no za po mo cà gli nia nych sko ru pek (ostra -
ko nów), na któ rych wpi sy wa no na zwi sko ob wi nio -
ne go, b) limes – w ce sar stwie rzym skim obron ny
sys tem gra nicz ny, sk∏a da jà cy si´ z wa ∏ów, pa li sad,
umoc nio nych obo zów le gio nów i wie˝ stra˝ ni czych.

1 pkt za wyjaÊnienie
obu po j´ç

1

6. a) A, b) B 1 pkt za pe∏ nà od po -
wiedê

1

7. a) fa∏sz, b) praw da, c) fa∏sz, d) praw da 1 pkt za wszyst kie
po praw ne wpi sy

1

8. a) I. Ka zi mierz Wiel ki, II. Kon rad Ma zo wiec ki, III. Ka -
zi mierz Spra wie dli wy, b) Bo le slaw V Wsty dli wy by∏
wnu kiem Ka zi mie rza II Spra wie dli we go, Ka rol Ro -
bert by∏ szwagrem Ka zi mie rza III Wiel kie go.

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

2

9. a) tur niej ry cer ski; tre ning wal ki, zdo by cie s∏a wy ry -
cer skiej, roz ryw ka dwo ru, b) zbro ja, ko pia, c) szran -
ki

a) 1 pkt za pe∏ nà od -
po wiedê, b) 1 pkt
za pe∏ nà od po wiedê,
c) 1 pkt za w∏a Êci we
pod kre Êle nie

3

10. a) Ho hen zol lern, Pru sy (lub Ksi´ stwo Pru skie, lub
paƒ stwo za ko nu krzy ̋ ac kie go), b) Zo bo wià za nie
sk∏a da nia ho∏ du w∏ad com Rzecz ypo spo li tej oraz
udzie la nie po mo cy zbroj nej Rzeczy po spo li tej,
c) Zyg munt Sta ry, 1548 r.

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

3 
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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 rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

11. a), b) 1 pkt za dwa po praw -
ne pod kre Êle nia

1

12. d) 1 pkt za po praw ne
ozna cze nie

1

13. a) Jó zef Ma da liƒ ski, b) Piotr Wy soc ki, c) Ro mu ald
Trau gutt, d) Igna cy Pa de rew ski, e) An to ni Chru Êciel

1 pkt za pra wi d∏o we
wy pe∏ nie nie wszyst -
kich ru bryk

1

14. Ksi´ stwo War szaw skie, 1807 r., Dre zno 1 pkt za pe∏ nà od po -
wiedê

1

15. a) Ste fan Wy szyƒ ski, Je rzy Po pie ∏usz ko, b) Je rzy
Gro tow ski, W∏a dy s∏aw Strze miƒ ski, c) Fran ci szek
Kle eberg, Sta ni s∏aw Ma czek, d) Ro man Dmow ski,
Sta ni s∏aw Mi ko ∏aj czyk, e) Ste fan Ba nach, Ta de usz
Ko tar biƒ ski

1 pkt za pe∏ nà od po -
wiedê

1

16. a) Ba bi lo nia, Ham mu ra bi; Pra wo no si zna mio na sys -
te mu teo kra tycz ne go (teo kra cji), b) Re li gia mia ∏a
wzmac niaç au to ry tet pa nu jà ce go, wska zy waç na je -
go bo skie po cho dze nie, pod kre Êlaç zwià zek paƒ stwa
z re li già, za pew niaç pra wu sank cj´ nie tylko paƒ -
stwo wà, ale rów nie˝ re li gij nà. Przy k∏a dy paƒstw te -
go ty pu: Iran, Wa ty kan (Paƒ stwo Ko Êciel ne).

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

2

17. a) èró d∏a do ty czà Izra ela, a wska zu je na to fakt, ˝e
po staç na ry ci nie to przy wód ca Izra eli tów – Moj -
˝esz, cz∏o wiek ten otrzy mu je ta bli ce ka mien ne
z za pi sem de ka lo gu. Po nad to ty tu la tu ra Bo ga u˝y -
wa na w êró dle wska zu je na ˚y dów, tak ̋ e zwrot
„któ ry ci´ wy wiód∏ z zie mi [...]” od wo ∏u je si´
do dzie jów ˚y dów i wyj Êcia z Egip tu, b) Za sa da ta -
lio nu mó wi ∏a, ˝e ka ra po win na byç rów nà od p∏a tà
prze st´p cy za po pe∏ nio ny czyn (na le ̋ y uznaç te˝:
ka ra po win na da waç ta ki sam sku tek jak prze st´p -
stwo). Od za sa dy ta lio nu od st´ po wa no, gdy oso ba,
któ ra po pe∏ ni ∏a prze st´p stwo, na le ̋ a ∏a do wy˝ szej
ni˝ po szko do wa ny war stwy spo ∏ecz nej (przy k∏ad
nie wol ni ka). Na le ̋ y uznaç tak ̋ e: je Êli nie mo˝ li we ze
wzgl´ dów fi zycz nych by ∏o jej zre ali zo wa nie (przy -
k∏ad po ro nio nej cià ̋ y).

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

2

18. a) èró d∏a przed sta wia jà So kra te sa, kto re mu za rzu -
co no nie uzna wa nie bo gów ofi cjal nie czczo nych
w Ate nach i od da wa nie czci ob cym bó stwom. In ny
za rzut to de pra wo wa nie m∏o dzie ̋ y. So kra te sa ska -
za no na Êmierç, b) Wy rok by∏ su ro wy, lecz zgod ny
z ateƒ skim pra wo daw stwem. So kra te sa uzna no
za nie bez piecz ne go, gdy˝ nie uzna jàc ofi cjal nych
bo gów, na ra ̋ a∏ na ich gniew ca ∏à spo ∏ecz noÊç ateƒ -
skiej po lis. De mo ra li za cj´ m∏o dzie ̋ y uzna no za rów -
nie nie bez piecz nà, gdy˝ go dzi ∏o to w pod sta wy
ateƒ skiej or ga ni za cji spo ∏ecz nej, w myÊl któ rych
dzie ci mia ∏y byç bez wzgl´d nie po s∏usz ne ro dzi com.
So kra tes zaÊ do wo dzi∏, ˝e przede wszyst kim po win -
ny byç po s∏usz ne swo je mu ro zu mo wi.

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

2

19. Przy wi lej im mu ni te to wy (na le ̋ y uznaç – im mu ni tet
lub im mu ni tet sà dow ni czy i eko no micz ny), wska zu -
je na to frag ment mó wià cy, z ja kich Êwiad czeƒ go -

1 pkt za pe∏ nà od po -
wiedê

1
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Historia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

spo dar czych (po dat ko wych) na rzecz w∏ad cy zwol -
nio ny jest kon kret ny, wy mie nio ny w do ku men cie
ry cerz, oraz fakt prze ka za nia ry ce rzo wi przez ksi´ -
cia praw do sà dze nia pod da nych.

20. a) In kwi zy to rzy po czàt ko wo zaj mo wa li si´ ba da -
niem, czy ja kiÊ po glàd g∏o szo ny przez wier nych nie
jest he re zjà, a na st´p nie sta li si´ s´ dzia mi roz strzy -
ga jà cy mi spra wy o he re zje i cza ry, b) Po tocz nie
wie lu lu dzi uzna je in kwi zy cj´ Êre dnio wiecz nà
za wszech w∏ad nà i scen tra li zo wa nà in sty tu cj´ sà do -
wà bez wzgl´d nie Êci ga jà cà lu dzi po dej rza nych
o choç by cieƒ od st´p stwa od dok try ny g∏o szo nej
przez Ko Êció∏. W isto cie nie by ∏a ona in sty tu cjà, lecz
pro ce du rà po st´ po wa nia, a kom pe ten cje in kwi zy to -
rów by ∏y moc no ogra ni czo ne.

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

2

21. W przy pad ku liczb bez wzgl´d nych ten den cj´ mo˝ -
na okre Êliç ja ko ma le jà cà, zaÊ roz pa tru jàc licz by
wzgl´d ne, ten den cja utrzy my wa ∏a si´ na sta ∏ym
po zio mie (do 1781 r.).

1 pkt za pe∏ nà od po -
wiedê

1

22. Za da nie roz sze rzo nej od po wie dzi (20 pkt)

Te mat I. Wy ja Ênij, w czym wy ra ̋ a ∏a si´ kor po ra cyj noÊç i sta no woÊç pra wa w Rzeczy po spo li tej Oboj -
ga Na ro dów. (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 ro zu mie te mat. Z wy po wie dzi wy ni ka, i˝ nie w pe∏ ni
ro zu mie hi sto rycz ne zna cze nie po j´ç „stan” i „kor po ra cja”, nie w pe∏ ni po tra fi po -
∏à czyç je z me cha ni zma mi funk cjo no wa nia pra wa. Brak w∏a sne go zda nia.

1–5

po ziom II:
Zda jà cy uwzgl´d ni∏ pod sta wo wà fak to gra fi´, roz sze rzy∏ ra my prze strzen ne oma -
wia ne go te ma tu, wska zu jàc w nie upo rzàd ko wa ny spo sób po je dyn cze ana lo gie
w in nych kra jach, zde fi nio wa∏ po j´ cia „stan” i „kor po ra cja” w kon tek Êcie hi sto rycz -
nym, w nie upo rzàd ko wa ny spo sób po da∏ nie któ re przy czy ny i skut ki oma wia nych
zja wisk.

6–10

po ziom III: 
Zda jà cy traf nie do bra∏ fak to gra fi´, po praw nie po s∏u ̋ y∏  si´ ter mi no lo già hi sto rycz -
nà, roz sze rzy∏ ra my prze strzen ne oma wia ne go te ma tu, wska zu jàc na ana lo gie
w in nych kra jach, po da∏ fak ty upo rzàd ko wa ne, w nie upo rzàd ko wa ny spo sób spró -
bo wa∏ po ∏à czyç kor po ra cyj noÊç i sta no woÊç z me cha ni zma mi funk cjo no wa nia pra -
wa w Rzeczy po spo li tej okre su de mo kra cji szla chec kiej.

11–15

po ziom IV: 
Zda jà cy w pe∏ ni przed sta wi∏ cha rak te ry sty k´ kor po ra cyj no Êci i sta no wo Êci pra wa
Rzeczy po spo li tej okre su de mo kra cji szla chec kiej. Wy ka za∏ si´ zro zu mie niem od r´b -
no Êci li te ry od prak ty ki pra wa – przy wo ∏a∏ sto sow ne przy k∏a dy, spraw nie po s∏u ̋ y∏
si´ ter mi no lo già hi sto rycz nà, omó wi∏ te mat na wszyst kich po zio mach cza su i prze -
strze ni, po da∏ fak ty w spo sób upo rzàd ko wa ny, wska za∏ na spe cy fi k´ spo ∏ecz no -hi -
sto rycz nà Rzeczy po spo li tej.

16–20
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Te mat II. Scha rak te ry zuj i oceƒ prze mia ny ustro jo we w II Rzecz ypo spo li tej w kon tek Êcie prze wro tu
ma jo we go. (prze wi dy wa ny czas na roz wià za nie: ok. 60 min)
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Historia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

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 ro zu mie te mat. Po da∏ nie licz ne i nie upo rzàd ko wa ne
uwa gi na te mat funk cjo no wa nia pra wa po prze wro cie ma jo wym, nie po da∏ dat
i na zwisk (oprócz J. Pi∏ sud skie go). Nie po sta wi∏ ja snej te zy.

1–5

po ziom II:
Zda jà cy wy raê nie sfor mu ∏o wa∏ te z´ pra cy, roz sze rzy∏ ra my cza so we oma wia ne go
wy da rze nia, wska zu jàc na funk cjo no wa nie pra wa przed za ma chem ma jo wym. Po -
da∏ fak ty upo rzàd ko wa ne, u˝y wa∏ (choç rzad ko) od po wied niej ter mi no lo gii, wy ko -
na∏ cha otycz ne pró by wska za nia przy czyn, wska za∏ na na zwi ska i da ty.

6–10

po ziom III: 
Zda jà cy wy raê nie sfor mu ∏o wa∏ te z´ pra cy, roz sze rzy∏ ra my cza so we oma wia ne go
wy da rze nia, wska zu jàc na funk cjo no wa nie pra wa przed za ma chem ma jo wym. Po -
da∏ upo rzàd ko wa ne fak ty, po rów na∏ funk cjo no wa nie pra wa przed za ma chem ma -
jo wym i po nim, u˝y wa∏ w∏a Êci wie ter mi no lo gii hi sto rycz nej, po s∏u ̋ y∏ si´ ze znaw -
stwem po j´ cia mi. Do szu ka∏ si´ przy czyn zmian w funk cjo no wa niu pra wa, po da∏
ar gu men ty na rzecz po sta wio nej przez sie bie te zy.

11–15

po ziom IV: 
Zda jà cy wy raê nie sfor mu ∏o wa∏ te z´ pra cy, roz sze rzy∏ ra my cza so we oma wia ne go
wy da rze nia, wska zu jàc na funk cjo no wa nie pra wa przed za ma chem ma jo wym.
Roz sze rzy∏ ra my prze strzen ne oma wia ne go te ma tu, wska zu jàc na ana lo gicz ne jak
w Pol sce po prze wro cie ma jo wym prze mia ny w funk cjo no wa niu pra wa wy st´ pu -
jà ce w in nych kra jach. Roz wi nà∏ te z´ i lo gicz nie jà uza sad ni∏, po da∏ upo rzàd ko wa -
ne fak ty, u˝ywa∏ w∏a Êci wej ter mi no lo gii hi sto rycz nej, po s∏u gi wa∏ si´ ze znaw -
stwem po j´ cia mi. For mu ∏o wa∏ sa mo dziel ne oce ny i je uza sad nia∏, po ru szy∏ te˝
in ne prócz praw nych aspek ty ˝y cia ∏à czà ce si´ z funk cjo no wa niem pra wa
w II Rzeczy po spo li tej.

16–20
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