
                                                                      
 

Przykładowe rozwiązania zadań z egzaminów maturalnych opracowali  
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Egzamin maturalny 2013 historia poziom podstawowy  

– przykładowe odpowiedzi: 

 

Zad. 1 

A. porządek dorycki 

B. brak bazy, głowica bez zdobień 

Zad. 2 

A. rywalizacja greckich polis i ich bezwzględne dążenie do wzajemnej zagłady 

B. 4 

C. 1 

D. Aleksander Macedoński/Aleksander Wielki 

Zad. 3 

A. wzniesienie piramidy Cheopsa (2560 p.n.e.) 

B. pożar Rzymu za panowania cesarza Nerona (64 n.e.) 

Zad. 4 

A. triumf 

B. II wojna punicka 

Zad. 5 

Fałsz – 1, 2, 5 

Zad. 6 

3 - państwo Justyniana Wielkiego w roku jego śmierci 
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Egzamin maturalny 2013 historia poziom podstawowy  

– przykładowe odpowiedzi (c.d.): 

 

Zad. 7 

4. (Temida)  – w prawej ręce trzyma miecz (władza, porządek nieuchronność kary), 

w lewej ma wagę (rozwaga, sprawiedliwość). 

Zad. 8 

A. papież; cesarz rzymski (bizantyński) („drugi Rzym” – Konstantynopol); król Franków i 

Longobardów 

B. Karol Wielki 

C. cesarz rzymski 

Zad. 9 

1. Mieszko I 

2. Bolesław Chrobry 

3. Bolesław Szczodry (Śmiały) 

4. Władysław Łokietek 

5. Kazimierz Wielki 

Zad. 10 

A. Otrzymali szansę, żeby namówić polskiego księcia do zawarcia pokoju; mogli umocnić 

„pewne miejsca” w fortyfikacjach. 

B. 3 (Bolesław Krzywousty) 

C. Ocena cesarza Henryka V (bo o niego chodzi) jest zdecydowanie negatywna. Władca 

niemiecki jest nieszczery („z pewnym ukrytym zamiarem”), podstępny i wiarołomny 

(„spodziewał się (...) dopuszczając się wiarołomstwa dostać w swe ręce gród”), także 

okrutny. 
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Egzamin maturalny 2013 historia poziom podstawowy  

– przykładowe odpowiedzi (c.d.): 

 

Zad. 11 

A. prawo składu (poprzedzone przymusem drogowym) 

B. Kraków został włączony do spławu miedzi (i innych towarów) Wisłą, tutejsi kupcy 

(pośrednio samo miasto) mogli się na tym wzbogacić, rosło znaczenie Krakowa jako 

ośrodka handlowego. 

Zad. 12 

A. 2 (Stefan Batory) 

B. artykuły henrykowskie 
C. Rzesza Niemiecka, Francja 

Zad. 13 

A. Barbara 

B. Jan II Zygmunt 

C. Były siostrami przyrodnimi. Miały wspólnego ojca – był nim Zygmunt I Stary; matką 

Jadwigi była Barbara Zapolya, pierwsza żona Zygmunta. Matką Izabeli Jagiellonki była 

jego druga żona, Bona Sforza. Uzasadnienie zawarte jest w tabeli (!). 

Zad. 14 

A. II wojna północna (potocznie: potop szwedzki) 

B. Sukcesem. Szwedzi zrezygnowali z oblężenia. 

C. Według tekstu religijność obrońców klasztoru częstochowskiego umożliwia im 

panowanie nad zjawiskami meteorologicznymi, a w ślad za tym: zwycięstwo nad 

przeciwnikiem. 
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– przykładowe odpowiedzi (c.d.): 

 

Zad. 15 

A. 2 (rozbicia dzielnicowego w Polsce) 

B. 3. (wybierano posła i sporządzano dla niego instrukcje) 

C. 1. Habsburgowie    2. Wettinowie   3. Romanowowie 

D. powstanie styczniowe 

E. utworzenie getta, a potem realizacja akcji „Reinhardt” (wywiezienie Żydów do 

obozów zagłady) 

F. 1. barok   2. gotyk   3. romanizm 

Zad. 16 

System podatkowy, istniejący we Francji do XVIII wieku przerzucał ciężary podatkowe na 

stan III (na rycinie 1 – przyciśnięty do ziemi wieśniak), dając liczne ulgi podatkowe stanowi 

II (na rycinie 1 – postać w mundurze i z szablą, szlachcic) i uwalniając od podatków stan I 

(na rycinie 1 – postać duchownego w sutannie). Doradcy Ludwika XVI proponowali 

w latach 80. XVIII wieku przerzucenie części obciążeń podatkowych na stany I i II, co 

pokazuje rycina 2 (wszystkie postacie dźwigają ciężary zgodnie).  

Zad. 17 

Wiersz wyraża opinię przeciwnika konfederacji targowickiej. 

- targowiczanie z niechęci do konstytucji 3 Maja  (groziła im redukcja szlacheckich 

wolności) zwrócili się o pomoc do carycy Katarzyny II („Kto swej dumie i niechęci 

publiczne dobro poświęci”), przegrana wojna z Rosją doprowadziła do upadku kraju (drugi 

rozbiór) 

- przywódcy Targowicy przyjmowali pieniądze od Rosjan („Haniebnego szuka zysku”) 
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Zad. 18 

A. 2 (1846) 

B. Fałsz – 2, 3 

Zad. 19 

A. Wiosna Ludów 

B. 3 (likwidacji władzy absolutnej) 

C. 4. W zaborze pruskim regularne walki, w zaborze austriackim walki uliczne w 

Krakowie i Lwowie. 

Zad. 20 

1. zabór austriacki.   2. zabór rosyjski   3. zabór pruski 

Zad. 21 

A. Imperium Osmańskie 

B. Poprawa sytuacji w transporcie (kolej do Bagdadu) i komunikacji (telegraf); 

Uzależnienie gospodarcze i – w ślad za tym – polityczne od Niemiec.  

C. 3 (Samuel Morse) 

Zad. 22 

Interwencja francuska w obronie Polaków może negatywnie wpłynąć na relacje 

francusko-rosyjskie (Petersburg może uznać, że Francja będzie bronić również Polaków 

z zaboru rosyjskiego); Dyplomacja niemiecka otrzyma w tej sytuacji argument, który może 

przekonać Rosjan, że intencje francuskie wobec Rosji są nieszczere; Interwencje 

w obronie Polaków mogą pogorszyć sytuację ludności francuskiej w przejętych przez 

Niemcy w 1871 roku Alzacji i Lotaryngii. 
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– przykładowe odpowiedzi (c.d.): 

 

Zad. 23  

Industrializacja: Zwiększa się procent zatrudnionych w przemyśle, górnictwie i rzemiośle 

(z 29,7% do 46,4%); Spada liczba zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 

(z 35,9% do 8,3%). Jest to wynikiem mechanizacji i ucieczki ludności wiejskiej do miast. 

Oba te zjawiska są elementami procesu industrializacji. 

Zad. 24 

A. Austro-Węgry 

B. Trójprzymierze 

C. Zabójstwo następcy tronu Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda (28 VI 1914 r., 

zamachowcem był Serb) „nakręciło” konflikt austriacko-serbski. Serbię poparła Rosja, 

a Austriaków Niemcy. Wybuchła I wojna światowa. 

Zad. 25 

A. Minister spraw zagranicznych Polski od 1932 r. Józef Beck starał się prowadzić 

politykę „równego dystansu” do największych sąsiadów Polski – ZSRR i III Rzeszy. 

Z obu państwami zawarto układy o nieagresji (z ZSRR w 1932 r., z III Rzeszą – w 1934) 

B. 1 – przywódca ZSRR Józef Stalin; 2 – kanclerz i wódz III Rzeszy Adolf Hitler 

C. Polityka Becka nie zabezpieczyła interesów Polski. 23 VIII 1939 III Rzesza i ZSRR 

zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow, skierowany m. in. przeciw Polsce, a we wrześniu 

1939 stały się wobec państwa polskiego agresorami doprowadzając do jego 

likwidacji. 
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Zad. 26 

A. 1 (Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem) 

B. BBWR mógł utworzyć rząd, gdyż posiadał większość w sejmie (55,6%). 

C. Aresztowanie 19 posłów Centrolewu we wrześniu 1930 roku stało się możliwe 

wskutek rozwiązania parlamentu przez prezydenta Ignacego Mościckiego (posłów nie 

chronił już immunitet). Chodziło o zastraszenie antypiłsudczykowskiej opozycji, 

zwycięstwo w nowych wyborach i niezakłóconą protestami opozycji pracę nowego 

sejmu. 

D. 4 (Wincenty Witos) 

Zad. 27 

1. Narvik  A 

2. Tobruk  D  

3. Lenino  B 

Zad. 28 

Wspomnienie o planie 6-letnim (1950-1955): wprowadzał on do gospodarki polskiej 

główne elementy gospodarki stalinowskiej; Aktywna walka o pokój (aktywnie trzeba było 

walczyć o pokój np. podczas wojny w Korei); Publikacja D. Jarosza zatytułowana jest 

„Polacy a stalinizm” i dotyczy lat 1948-1956, czyli lat stalinizmu. 
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Zad. 29 

A. 1956 

B. 3 (Władysław Gomułka) 

C. Niezależnie od charakteru wydarzeń (Węgry – krwawe powstanie antyradzieckie, 

Polska – „odwilż” i ożywienie aktywności społecznej, hasła demokratyzacji) 

przywódca radziecki mógł spać spokojnie: Polska i Węgry pozostały pod pełną 

kontrolą ZSRR. 

Zad. 30 

A. prezydent Francji Charles de Gaulle 

B. Władysławowi Gomułce zależało na ostatecznym uznaniu polskości Ziem 

Odzyskanych oraz granicy polsko-niemieckiej ustalonej podczas konferencji w 

Poczdamie. 

Zad. 31 

Jugosławia, Polska 

 

  


