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Miejsce na identyfikacj´ szko∏y
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HISTORIA
POZIOM ROZSZERZONY

LISTOPAD
ROK 2009

Czas pracy 180 minut
Instrukcja dla zdajàcego
1.

2.
3.
4.
5.

Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron (zadania 1–22). Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemu
zespo∏u nadzorujàcego egzamin.
Rozwiàzania zadaƒ zamieÊç w miejscu na to przeznaczonym.
Pisz czytelnie. U˝ywaj d∏ugopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
Nie u˝ywaj korektora, a b∏´dne zapisy wyraênie przekreÊl.
Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.

˚yczymy powodzenia!
Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie 50 punktów.

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

PESEL ZDAJÑCEGO

KOD
ZDAJÑCEGO

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ przez
dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.

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

Cz´Êç I
TEST SPRAWDZAJÑCY WIADOMOÂCI I UMIEJ¢TNOÂCI USTALONE
W STANDARDACH WYMAGA¡ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII (20 punktów)

Zadanie 1. (1 pkt)
Przeczytaj zamieszczone w tabeli fragmenty tekstów êród∏owych i okreÊl, których paƒstw staro˝ytnych one dotyczà. Nazwy paƒstw wpisz we w∏aÊciwe rubryki.
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a)

Nasz ustrój polityczny nie jest naÊladownictwem obcych praw, a my
sami raczej jesteÊmy wzorem dla innych ni˝ inni dla nas. Nazywa si´
ten ustrój demokracjà, poniewa˝ opiera si´ na wi´kszoÊci obywateli, a nie na mniejszoÊci. W sporach prywatnych ka˝dy obywatel jest
równy w obliczu prawa; jeÊli zaÊ chodzi o znaczenie, to jednostk´
ceni si´ nie ze wzgl´du na jej przynale˝noÊç do pewnej grupy, lecz
ze wzgl´du na talent osobisty, jakim si´ wyró˝nia; nikomu te˝, kto
jest zdolny s∏u˝yç ojczyênie, ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie
przeszkadza w osiàganiu zaszczytów.
Cyt. za: http://www.eduinfo.pl/scenar.php?action=more&id=99&idg=11

b)

[...] uznaliÊmy za rzecz koniecznà, mi´dzy innymi zarzàdzeniami, zdaniem naszym dla wielu ludzi po˝ytecznymi, wydaç przede wszystkim
i to, które si´ do czci Bóstwa odnosi, a mianowicie, chrzeÊcijanom
i wszystkim daç zupe∏nà wolnoÊç wyznawania religii, jakà kto zechce.
Cyt. za: Teksty êród∏owe do nauki historii w szkole Êredniej, z. 12,
oprac. L. Piotrowicz, Kraków 1923.

c)

Jam jest król, który zmusi∏ do pos∏uszeƒstwa cztery strony Êwiata, ulubieniec bogini Isztar. Gdy bóg Marduk poleci∏ mi, abym dobrze ludêmi rzàdzi∏, abym da∏ krajowi dobre kierownictwo, w∏o˝y∏em prawo
i sprawiedliwoÊç do ust kraju, zapewni∏em ludziom pomyÊlnoÊç!
§ 1: JeÊli ktoÊ kogoÊ oskar˝y∏ o zabójstwo i tego nie udowodni∏, poniesie kar´ Êmierci.
Cyt. za: http://www.konflikty.pl/a,1703,Starozytnosc,Kodeks_Hammurabiego.html

Zadanie 2. (1 pkt)
Na fotografiach ukazano trzy zabytki kultury antycznej. Z poni˝szej listy do ka˝dego z nich dobierz
stosownà nazw´. Wpisz w∏aÊciwe nazwy w wykropkowania.
pa∏ac cesarski w Pekinie, stupa, Wielki Mur Chiƒski, wa∏ Hadriana, akwedukt w Segowii, Partenon w Atenach,
Porta Nigra w Kolonii, ziggurat z Ur,
∏uk Tytusa w Rzymie

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................
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b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 3. (1 pkt)
Wykonaj polecenia, wykorzystujàc podane ni˝ej nazwy wojen stoczonych przez staro˝ytny Rzym.
wojna z Pyrrusem, I wojna punicka, II wojna punicka, III wojna punicka, wojna z Mitrydatesem Eupatorem, wojna z Gallami
a) Podaj nazw´ pierwszej chronologicznie wojny.
........................................................................................................
b) Podaj nazw´ wojny, w której rozegrana zosta∏a bitwa pod Kannami.
........................................................................................................
c) Podaj nazw´ wojny, którà prowadzi∏ Juliusz Cezar.
........................................................................................................
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Zadanie 4. (1 pkt)
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Do fragmentów biogramów podanych w tabeli dopisz imiona filozofów greckich.

a)

Jeden z g∏ównych przedstawicieli szko∏y cyników; wg legendy mieszka∏ w beczce (cysternie na wod´); g∏osi∏ i realizowa∏ idea∏ ˝ycia zgodnego z naturà i wyrzeczenia si´ wszelkich dóbr materialnych.

b)

Nauczyciel Platona; w m∏odoÊci zwiàzany ze stronnictwem peryklejskim, ostatecznie sta∏ si´ przeciwnikiem demokracji, co by∏o prawdziwym powodem wytoczonego mu w 399 r. p.n.e. procesu; skazany
na Êmierç przez otrucie cykutà.

c)

Urodzony w Abderze twórca atomistycznej teorii budowy Êwiata,
zwolennik skrajnego determinizmu.

Zadanie 5. (1 pkt)
WyjaÊnij wymienione ni˝ej poj´cia zwiàzane ze staro˝ytnoÊcià.
a) ostracyzm
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
b) limes
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Zadanie 6. (1 pkt)
Uporzàdkuj chronologicznie wydarzenia z dziejów KoÊcio∏a, przy najwczeÊniejszym wpisujàc liter´
A, przy najpóêniejszym liter´ B. Pozosta∏ych wydarzeƒ nie oznaczaj.
a)

Utworzenie zakonu benedyktynów

b)

Utworzenie zakonu jezuitów

c)

Utworzenie zakonu franciszkanów

d)

Utworzenie zakonu cystersów
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Zadanie 7. (1 pkt)
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WÊród podanych w tabeli stwierdzeƒ rozpoznaj prawdziwe i fa∏szywe i wpisz przy nich odpowiednio „prawda” lub „fa∏sz”.
a)

Pierwszym koronowanym w∏adcà Polski by∏ Mieszko I.

b)

Boles∏aw Chrobry by∏ sygnatariuszem pokoju w Budziszynie.

c)

Siedzib´ w∏adców Polski do Krakowa przeniós∏ Boles∏aw Szczodry.

d)

Przemys∏ II kronowa∏ si´ na króla Polski przed Êmiercià Wac∏awa II.

Zadanie 8. (2 pkt)
Przeanalizuj zamieszczony fragment tablicy genealogicznej Piastów, a nast´pnie wykonaj polecenia.
Kazimierz II Sprawiedliwy (✝1194)
ksià˝´ sandomierski
Leszek Bia∏y

Konrad I Mazowiecki

Boles∏aw V Wstydliwy

Kazimierz I
ksià˝´ kujawski

Leszek Czarny
ksià˝´ ∏´czycko-sieradzki

W∏adys∏aw I ¸okietek (✝1333)
król Polski

Kazimierz III Wielki (✝1370)
król Polski

Ziemowit I
ksià˝´ mazowiecki
Ziemowit
linia mazowiecka do 1526
ksià˝´ dobrzyƒski

El˝bieta
linia dobrzyƒska
˝ona Karola Roberta,
króla W´gier

Ludwik I Wielki (W´gierski) (✝1382)
król W´gier i Polski
Maria (✝1395)
królowa W´gier

Jadwiga (✝1399)
król Polski

a) Uzupe∏nij poni˝szà tabel´ imionami przedstawicieli dynastii Piastów z tablicy genealogicznej pasujàcymi do fragmentów notek biograficznych.

I.

Syn Jadwigi, córki Boles∏awa Pobo˝nego; dà˝y∏ do wzmocnienia
Królestwa Polskiego w sojuszu z W´grami. W Wyszehradzie zawar∏
z królem w´gierskim Karolem Robertem uk∏ad, w myÊl którego w razie bezpotomnej Êmierci tron polski mia∏ przypaÊç Andegawenom.
Zmar∏, nie pozostawiajàc m´skiego potomka.

II.

Wnuk Boles∏awa Krzywoustego, prowadzi∏ walki o zwierzchni tron
krakowski z innymi ksià˝´tami piastowskimi. Wed∏ug najnowszych
badaƒ, zmieniajàcych datacj´ tego wydarzenia, osadzi∏ zakon krzy˝acki w Ziemi Che∏miƒskiej.

III.

Najm∏odszy syn Boles∏awa III Krzywoustego, ojciec Konrada I Mazowieckiego. W 1184 r. uzna∏ zwierzchnictwo cesarza.
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b) OkreÊl (podaj nazwy) wi´zów powinowactwa (rodzinnych) ∏àczàcych:
– Boles∏awa V Wstydliwego z Kazimierzem II Sprawiedliwym
........................................................................................................
– króla w´gierskiego Karola Roberta z Kazimierzem III Wielkim
........................................................................................................
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Zadanie 9. (3 pkt)
Przeanalizuj ilustracj´, a nast´pnie, posi∏kujàc si´ wiedzà pozaêród∏owà, wykonaj
poni˝sze polecenia.
a) Nazwij scen´ przedstawionà na rysunku i wymieƒ trzy cele organizowania tego typu widowisk.
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
........................................................................................................
........................................................................................................
b) Wymieƒ dwa elementy uzbrojenia rycerskiego widocznego na rysunku.
........................................................................................................
c) PodkreÊl w∏aÊciwà nazw´ okreÊlajàcà ogrodzony plac, na którym odbywa∏y si´ wydarzenia takie
jak ukazane na ilustracji. Nazwà tà niekiedy okreÊla si´ te˝ ogrodzenie placu.
– wilkierze
– szranki
– arabeski
– palisada
– parkur

Zadanie 10. (3 pkt)
Przeanalizuj tekst êród∏owy, a nast´pnie wykonaj polecenia.
8 kwietnia 1525 r.
[...] mistrz Albrecht, margrabia brandenburski, przyby∏ do Nas osobiÊcie z kilku cz∏onkami Zakonu, a swymi poddanymi [...], a nast´pnie [...] usilnie Nas o to prosili, abyÊmy ziemie te oddali mu
w lenno, oÊwiadczajàc, ˝e przez taki uk∏ad wi´cej po˝ytku przyniosà Nam i Rzeczypospolitej, a po-
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kój b´dzie pewniejszy. My wi´c bioràc pod uwag´ przede wszystkim po˝ytek ChrzeÊcijaƒstwa, które wobec tak gwa∏townego nacisku niewiernych jedynie pokojem i zgodà mi´dzy chrzeÊcijaƒskimi
ksià˝´tami mo˝e byç zachowane, nast´pnie spe∏niajàc ˝yczenie Ojca Êw., Jego Cesarskiej i Katolickiej MoÊci, Krewniaka Naszego, Ludwika, króla Czech i W´gier, oraz innych ksià˝àt chrzeÊcijaƒskich [...] a wreszcie pragnàc wyÊwiadczyç ∏ask´ i przys∏uguje ukochanemu siostrzeƒcowi Naszemu, Albrechtowi [...] jemu, jako te˝ Jego prawowitym m´skim potomkom nadajemy w wieczystà
i niepodzielnà inwestytur´ przez wr´czenie Naszej choràgwi poni˝ej wymienione ziemie, miasta,
miasteczka i zamki [...].
Margrabia Albrecht, ks. Pruski, oraz jego nast´pcy i dziedzice lenna, zobowiàzani za wyÊwiadczone im przez Nas dobrodziejstwo sk∏adaç Nam takie przyrzeczenie uleg∏oÊci, ˝e gdybyÊmy z racji
owej ugody lub nadania lenna zostali zaatakowani przez jakiegokolwiek ksi´cia lub paƒstwo, wtedy
margrabia Albrecht, wzgl´dnie jego nast´pcy, ksià˝´ta pruscy, majà Nam i Naszemu Królestwu
przyjÊç wsz´dzie z pomocà we w∏asnej osobie wraz ze wszystkimi swymi poddanymi i z ca∏à swà si∏à. Nawzajem zaÊ My i Nasi Nast´pcy b´dziemy obowiàzani w podobnym wypadku to samo uczyniç.
Cyt. za: www.konotop.zgora.pl/teksty/SP.pdf

a) Podaj nazw´ rodu, z którego pochodzi∏ wspomniany w tekÊcie Albrecht, oraz nazw´ kraju, jakiego dotyczy cytowany dokument.
........................................................................................................
b) W∏asnymi s∏owami przedstaw zobowiàzania na∏o˝one w dokumencie na Albrechta.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
c) Podaj imi´ króla Rzeczypospolitej, który by∏ sygnatariuszem akt, oraz dat´ rocznà Êmierci tego
w∏adcy.
........................................................................................................

Zadanie 11. (1 pkt)
SpoÊród podanych ni˝ej postaci podkreÊl dwie zwiàzane z wojnà trzydziestoletnià.
a) Albrecht Wallenstein
b) Jerzy I Rakoczy
c) don Juan de Austria
d) Karol XII
e) Tadeusz KoÊciuszko
f) Giuseppe Mazzini
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Zadanie 12. (1 pkt)
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Przeanalizuj ilustracje, a nast´pnie postaw
znak X przy grafice ukazujàcej polskiego
szlachcia z XVII w.

a

b

c

d

Zadanie 13. (1 pkt)
Po∏àcz polskie powstania od XVIII do XX w. z wymienionymi ni˝ej postaciami. Przy ka˝dym z powstaƒ wpisz jednà zwiàzanà z nim postaç.
Jakub Szela, Piotr Wysocki, Józef Madaliƒski, Stanis∏aw Konarski, Edward Dembowski, Romuald
Traugutt, Antoni ChruÊciel, Ignacy Paderewski
a)

Powstanie koÊciuszkowskie

b)

Powstanie listopadowe

c)

Powstanie styczniowe

d)

Powstanie wielkopolskie

e)

Powstanie warszawskie
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Zadanie 14. (1 pkt)
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Przeanalizuj fragment tekstu êród∏owego, a nast´pnie, posi∏kujàc si´ wiedzà pozaêród∏owà, podaj nazw´ paƒstwa, którego dotyczy dokument, rok jego wydania oraz nazw´ miasta, gdzie wydano cytowany tekst.
Tytu∏ I.
Art. 1. Religia katolicka, apostolska, rzymska jest religià stanu.
Art. 2. Wszelka cz´Êç religijna jest wolna i publiczna.
Art. 3. Ksi´stwo [...] podzielone b´dzie na szeÊç diecezji, b´dzie w nim jedno arcybiskupstwo
i pi´ç biskupstw.
Art. 4. Znosi si´ niewola. Wszyscy obywatele sà równi przed obliczem prawa. Stan osób zostaje
pod opiekà trybuna∏ów.
Tytu∏ II. O rzàdzie
Art. 5. Korona ksià˝´ca [...] jest dziedzicznà w osobie króla saskiego, jego potomków, dziedziców i nast´pców pod∏ug porzàdku nast´pstwa ustanowionego w domu saskim.
Cyt. za: www.konotop.zgora.pl/teksty/KKW.pdf

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

Zadanie 15. (1 pkt)
Po∏àcz podane ni˝ej postaci z dziedzinami, w których dzia∏a∏y. Wszystkie nazwiska wpisz do w∏aÊciwych rubryk tabeli.
Stanis∏aw Maczek, Stefan Wyszyƒski, Roman Dmowski, Jerzy Popie∏uszko, Stanis∏aw Miko∏ajczyk,
Jerzy Grotowski, Stefan Banach, W∏adys∏aw Strzemiƒski, Franciszek Kleeberg, Tadeusz Kotarbiƒski
a)

religia

b)

sztuka

c)

wojskowoÊç

d)

polityka

e)

nauka
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Cz´Êç II
Analiza êróde∏ wiedzy historycznej (10 punktów)
Temat: Prawo na przestrzeni dziejów
Zapoznaj si´ z materia∏ami êród∏owymi (êród∏a A–J). Nast´pnie wykonaj polecenia zamieszczone
w arkuszu odpowiedzi (zadania 16–21).
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èród∏o A

èród∏o B
Gdy wznios∏y Anum, król bóstw Anunnaków, (i) bóg Enlil, pan nieba i ziemi, który wyznacza losy kraju, bogu Mardukowi [...] przyznali w∏adz´ nad wszystkimi ludêmi [...] jego wznios∏e imi´ obwieÊcili Babilonowi, na (wszystkich) kraƒcach Êwiata uczynili go najpot´˝niejszym, zapewnili mu
w nim (w Babilonie) trwa∏e królestwo, [...] wtedy, mnie, [...] abym sprawiedliwoÊci da∏ wzejÊç
na ziemi, abym wytraci∏ bezbo˝nych i z∏oczyƒców, aby silny s∏abego nie krzywdzi∏, [...] Anum i bóg
Enlil po imieniu zawo∏ali dla dobra ludzi.
Jam (jest) [...], powo∏any przez boga Enlila pasterz, który [...] czyni wszystko co pomyÊlne dla
miasta Nippur-Duranki, oddany stra˝nik Êwiàtyni Ekur. [...]
Nasienie królewskie, sp∏odzone przez boga Sina; [...]
Oddany, pokorny wobec wielkich bogów, [...].
Jam jest król, który zmusi∏ do pos∏uszeƒstwa cztery strony Êwiata, ulubieniec bogini Isztar.
Gdy bóg Marduk poleci∏ mi, abym dobrze ludêmi rzàdzi∏, abym da∏ krajowi kierownictwo, w∏o˝y∏em prawo i sprawiedliwoÊç do ust kraju, zapewni∏em ludziom pomyÊlnoÊç.
Cyt. za: J. Justyƒski, Wybór tekstów êród∏owych z historii doktryn polityczno-prawnych, Toruƒ 1994.
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èród∏o C

èród∏o D
Kto pobije cz∏owieka na Êmierç, Êmiercià karany b´dzie. Lecz kto nie czyha∏, ale Bóg nadarzy∏
tak pod r´k´ jego – to wyznacz´ [...] miejsce dokàd ma uciec. [...]
Kto uderzy ojca swego, albo matk´ swojà, Êmiercià ukarany b´dzie. [...]
A kto przeklina ojca swego, albo matk´ swojà, Êmiercià ukarany b´dzie.
A gdy pok∏ócà si´ ludzie, a uderzy jeden drugiego kamieniem, albo pi´Êcià i nie umrze, ale zapadnie na ∏o˝e, to je˝eliby powsta∏ [...] – uwolnionym b´dzie uderzajàcy; wszak˝e za zmarnowanie
czasu go wynagrodzi, i da go zupe∏nie wyleczyç. [...]
Gdy [...] uderzy kto kobiet´ brzemiennà, tak ˝e poronionym b´dzie p∏ód jej, inny zaÊ wypadek nie
zajdzie, tedy poniesie kar´ pieni´˝nà [...]. Je˝eli zaÊ zajdzie wypadek [Êmierç kobiety lub uszkodzenie jej cia∏a], tedy ustanowisz ˝ycie za ˝ycie, oko za oko, zàb za zàb [...], rana za ran´ [...].
Je˝eli uderzy kto w oko niewolnika swego [...] i uszkodzi je, to wypuÊci go na wolnoÊç [...].
Gdy wyruszysz na wojn´ przeciw wrogowi twojemu, [...] – nie obawiaj si´ [...]; gdy˝ Wiekuisty,
Bóg twój, z tobà, który ci´ wywiód∏ z ziemi [...].
[...] przed∏o˝ysz mu [wrogowi] pokój. Je˝eli pokojem ci odpowie, i otworzy si´ tobie, [...] stanie
si´ ho∏downikiem twoim, i s∏u˝yç ci b´dzie. Je˝eli zaÊ nie uczyni pokoju z tobà [...] porazisz wszystkich m´˝czyzn jego ostrzem miecza; tylko kobiety i dzieci, byd∏o i wszystko co b´dzie [...] zgarniesz
sobie, i b´dziesz po˝ywa∏ ∏upy wrogów twoich, które odda∏ ci Wiekuisty, Bóg twój. [...]
Cyt. za: M. Schorr, Teksty êród∏owe do nauki historii w szkole Êredniej, z. 3, Kraków 1926.
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èród∏o E

èród∏o F
[...] jest winny tej zbrodni, ˝e nie uznaje bogów, których uznaje paƒstwo, lecz wprowadza ró˝ne
od nich, nowe bóstwa. Winny jest tej tak˝e zbrodni, ˝e psuje m∏odzie˝. Kara – Êmierç.
Cyt. za: A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1971.

èród∏o G
[...] Kryton skinà∏ na ch∏opca, który sta∏ w pobli˝u; ch∏opiec [...] za chwil´ wróci∏ ze s∏ugà wi´ziennym; on to mia∏ podaç trucizn´ [...] i niós∏ jà utartà w kielichu. Na widok dozorcy [wi´zieƒ]
rzek∏: „No, przyjacielu, bo to twoja specjalnoÊç, co mam robiç?”. S∏uga odpowiedzia∏: „Nic innego, jak tylko wypiç i przechadzaç si´, a˝ ci nogi oci´˝ejà, nast´pnie po∏o˝yç si´; wtedy trucizna
reszt´ zrobi”. RównoczeÊnie poda∏ [...] kielich; a ten wzià∏, i spojrza∏ bardzo ∏agodnie na s∏ug´,
i ani nie drgnà∏, ani twarzy nie skrzywi∏, ani nie zblad∏, [...] i zapyta∏: „Jak myÊlisz, czy mo˝na i z takiego napoju ulaç troch´ jakiemu bogu na ofiar´?”. S∏uga odpowiedzia∏: „Tyle ucieramy [trucizny]
[...], ile wedle naszego obliczenia wystarczy wypiç”. „Rozumiem – odpar∏ filozof – za to wolno,
a nawet nale˝y pomodliç si´ do bogów o szcz´Êliwe przenosiny na tamten Êwiat [...]”. Urwa∏, i w tej˝e chwili swobodnie i z pogodà na licu wypi∏ [...].
Cyt. za: J. Kowalski, Teksty êród∏owe do nauki historii w szkole Êredniej, z. 7, Kraków 1923.

èród∏o H
Niechaj wi´c wiadomym b´dzie wspó∏czesnym i potomnym, ˝e my – Boles∏aw, z ∏aski bo˝ej ksià˝´ krakowski i sandomierski [...], zwa˝ajàc na wiernoÊç i zacnoÊç wiernego nam (rycerza) komesa
Klemensa z Ruszczy, wojewody krakowskiego, który przez swà zmyÊlnoÊç wybawi∏ nas z wi´zienia
stryja naszego Konrada i przywróci∏ do dawnej wolnoÊci, potem skoro ten ksià˝´ [...] w wielkiej sile z licznym wojskiem w ziemie nasze wkroczy∏ pragnàc podboju onych a naszej zguby, ten˝e Klemens zebrawszy przyjacio∏y swe i nasze rycerstwo – jako wierny rycerz i wojownik dzielny – uderzy∏ na wodzów w polu zwanym Suchodó∏ i z pomocà boskà wielu przeciwników naszych powali∏,
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innych zmusi∏ do ucieczki i nas wprowadzajàc na powrót w ksi´stwo nasze wszystkie granice ziem
naszych ochrania∏ mieczem swym i dzielnoÊcià serca swego; wynagradzajàc, jak wypada, wiernoÊç
jego dajemy i nadajemy jemu i potomkom jego obojga p∏ci wszelkie wolnoÊci, jakie sami mamy
w paƒstwie naszym, tak ˝e wszelkie dziedzictwa rzeczonego pana Klemensa, przez spadek, wys∏ug´
i pieniàdze nabyte, wolnymi b´dà zupe∏nie od wszelkich poborów, op∏at, przewozów, jakkolwiek
zwanych. Prócz tego ten˝e pan Klemens i potomkowie jego b´dà mieli moc sàdzenia ludu swego
i wyrokowania we wszystkich sprawach wed∏ug zwyczaju naszego dworu, tj. na wod´, na ˝elazo rozpalone, na pojedynek kijami i mieczami, na powieszenie i uci´cie cz∏onków. Mo˝e te˝ wed∏ug swej
woli (wspomniany Klemens) w dziedzictwach swych stawiaç warownie, grody i miasta. ˚eby zaÊ ta
nasza darowizna wieczystej nabra∏a mocy, list niniejszy piecz´cià naszà kazaliÊmy opatrzyç. Dzia∏o
si´ to jawnie w Krakowie w roku 1252 wobec Êwiadków.

Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.pl

Cyt. za: H. Paszkiewicz, Dzieje Polski, t. I, Warszawa 1924.

èród∏o I
Fragment wspó∏czesnej pracy naukowej na temat inkwizycji
[...] nasze poj´cia dotyczàce inkwizycji mogà byç w niema∏ej mierze pochodnà bardziej mitu ni˝
faktów: przeci´tnemu cz∏owiekowi prawdopodobnie bardzo trudno przyjdzie uwierzyç, ˝e tak naprawd´ nie istnia∏a nigdy – poza oczywiÊcie obszarem polemiki i fikcji – Inkwizycja rozumiana jako jeden, pojedynczy, wszechpot´˝ny, przera˝ajàcy, scentralizowany trybuna∏-bestia, penetrujàcy
swoimi mackami wszystkie rejony KoÊcio∏a i Êwiata, d∏awiàcy wszelkie przejawy poszukiwania religijnej prawdy i intelektualnej czy politycznej wolnoÊci. Takà „Inkwizycj´” znany amerykaƒski historyk Edward Peters nazywa – nie kierowany bynajmniej jakàkolwiek apologetycznà ambicjà
– „Inkwizycjà wspó∏czesnego folkloru”.
Co natomiast by∏o? Najpierw od koƒca XII do XV wieku, dzia∏ali w KoÊciele inkwizytorzy – ludzie wyznaczani przez papie˝y, rzadziej przez biskupów, do rozsàdzania sygnalizowanych zarzutów
o herezj´ w konkretnych rejonach Europy. [...]
[...] „inquisitio” oznacza w tym czasie czynnoÊç (post´powanie, dochodzenie inkwizycyjne),
a nie zinstytucjonalizowany trybuna∏. [...]
Poczàwszy od XV stulecia zacz´∏y si´ pojawiaç trybuna∏y inkwizycyjne [...].
Czy i w jakiej mierze inkwizycja Êredniowieczna zajmowa∏a si´ tak˝e oskar˝eniami o czary?
W latach 1231–1233 Konrad z Marburga informowa∏ papie˝a Grzegorza IX o wielu wykrytych
przez siebie przypadkach oddawania czci szatanowi. W odpowiedzi papie˝ ponagla∏ go, aby z gorliwoÊcià przeciwstawi∏ si´ rozszerzaniu z∏a. Ale ju˝ papie˝ Aleksander IV – i to dwukrotnie
(1258, 1260) – w odpowiedzi na podobne doniesienia zabroni∏ inkwizytorom przeprowadzania procesów osób podejrzanych o uprawianie czarów, chyba ˝e jednoczeÊnie by∏y one oskar˝one o jawnà herezj´. Dopiero [...] papie˝ Innocenty VIII ostatecznie uniewa˝ni∏ decyzje Aleksandra IV, zobowiàzujàc inkwizytorów do podj´cia zdecydowanych kroków przeciw wszystkim, którzy wzywajà
diab∏a. Dwa lata póêniej (1486) zosta∏ opublikowany Malleus Maleficarum (M∏ot na czarownice).
[...] W ciàgu nast´pnych 25 lat Malleus doczeka∏ si´ a˝ 14 wydaƒ, co pokazuje – jak s∏usznie zauwa˝a Bernard Hamilton – ˝e trzeba go raczej uwa˝aç za „symptom ni˝ za przyczyn´” narastajàcej u kresu Êredniowiecza histerii, która w XVI i XVII wieku przekszta∏ci si´ w prawdziwe „polowanie na czarownice”, rozp´tane lawinowo (ze szczytowym rokiem 1620) i na miar´, której Êredniowiecze w ogóle nie zna∏o. Ulegnie im ca∏a Europa, niezale˝nie od podzia∏ów religijnych zrodzonych w dobie reformacji [...].
Inkwizycja hiszpaƒska [...] – wed∏ug szacunkowych danych (gdy˝ nie zachowa∏a si´ pe∏na dokumentacja jej dzia∏alnoÊci) – wyda∏a w latach 1550–1800 oko∏o 3–4 tysi´cy wyroków Êmierci
(na ponad 200 tysi´cy przeprowadzonych dochodzeƒ) [...]. Wobec pozosta∏ych winnych zastosowano inne kary: konfiskat´ mienia, uwi´zienie, wygnanie, ch∏ost´, galery, odbycie pielgrzymki czy noszenie wyró˝niajàcego stroju [...].
G. RyÊ, Inkwizycja, Kraków 1997.
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èród∏o J

Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.pl

Kara Êmierci orzekana w krakowskim sàdzie grodzkim w II po∏owie XVIII w.
Lata

¸àczna liczba skazanych

Liczba skazanych na Êmierç

1751–1760

136

64

1761–1770

55

33

1771–1780

33

18

1781–1790

44

7

Cyt. za: M. Miko∏ajczyk, Przest´pstwo i kara w prawie miast Polski po∏udniowej XVI–XVIII wieku, Katowice 1998.

Arkusz odpowiedzi
Na podstawie êróde∏ A i B

Zadanie 16. (2 pkt)
a) Podaj nazw´ staro˝ytnego paƒstwa, z którego pochodzà oba êród∏a. Podaj imi´ w∏adcy zwiàzanego z powstaniem obu êróde∏, a nast´pnie, posi∏kujàc si´ wiedzà pozaêród∏owà, podaj nazw´ systemu
ustrojowego panujàcego w omawianym paƒstwie.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
b) WyjaÊnij, jakà funkcj´ w systemie wymienionym przez ciebie w poleceniu a) pe∏ni∏a religia. Podaj przyk∏ad wspó∏czeÊnie istniejàcego paƒstwa, w którego systemie ustrojowo-prawnym religia
równie˝ odgrywa bardzo znaczàcà rol´.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Na podstawie êróde∏ C i D

Zadanie 17. (2 pkt)
a) Podaj nazw´ staro˝ytnego kraju, którego dziejów dotyczà oba êród∏a, a nast´pnie podaj trzy wskazówki dowodzàce takiej identyfikacji.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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........................................................................................................
........................................................................................................
b) WyjaÊnij, na czym polega∏a zasada talionu, a nast´pnie na przyk∏adzie cytowanego tekstu wyjaÊnij, w jakich okolicznoÊciach odst´powano od jej stosowania.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Na podstawie êróde∏ E, F, G

Zadanie 18. (2 pkt)
a) Zidentyfikuj postaç (podaj jej imi´) przedstawionà w êród∏ach, wyjaÊnij, jakie czyny jej zarzucano i jaki zapad∏ wyrok.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
b) WyjaÊnij, dlaczego w przedstawionej sprawie zapad∏ tak surowy wyrok.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Na podstawie êród∏a H

Zadanie 19. (1 pkt)
Napisz, jak ogólnie nazywa si´ dokument zawierajàcy podobne treÊci do zacytowanych. Co w podanym êródle wskazuje na poprawnoÊç twojej tezy?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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Na podstawie êród∏a I

Zadanie 20. (2 pkt)
a) Opisz, czym zajmowali si´ inkwizytorzy w Êredniowieczu i epoce wczesnonowo˝ytnej.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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b) WyjaÊnij, na czym polega zdaniem autora tekstu b∏àd w potocznym rozumieniu inkwizycji Êredniowiecznej.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Na podstawie êród∏a J

Zadanie 21. (1 pkt)
Scharakteryzuj tendencje zmian liczby skazanych na kar´ Êmierci w zestawieniu z ogólnà liczbà skazanych. W swojej odpowiedzi uwgl´dnij tendencj´ dotyczàcà liczb bezwzgl´dnych i liczb wzgl´dnych.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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Cz´Êç III
Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (20 punktów)

Zadanie 22. (20 pkt)
SpoÊród dwóch tematów wybierz jeden z nich do opracowania.

Wszystkie arkusze maturalne znajdziesz na stronie: arkuszematuralne.pl

Temat I
WyjaÊnij, w czym wyra˝a∏a si´ korporacyjnoÊç i stanowoÊç prawa w Rzeczypospolitej Obojga
Narodów.
Temat II
Scharakteryzuj i oceƒ przemiany ustrojowe w II Rzeczypospolitej w kontekÊcie przewrotu majowego.
Wybieram temat: . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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