
Egzamin maturalny z historii – styczeń 2003 r. 
Arkusz I 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA  
 ARKUSZ EGZAMINACYJNY I  

(Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać 90 punktów. Do punktacji końcowej 
egzaminu z historii wliczona jest suma punktów uzyskana z tego arkusza podzielona 
przez 3.) 

 
Zadanie 1.  2 punkty za prawidłowe wpisanie 2 rodzajów pism 
a) klinowe, b) hieroglify 
 
Zadanie 2.  4 punkty za prawidłowe wpisanie 4 nazw państw 
a) Indie, b) Chiny, c) Mezopotamia (Babilon), d) Fenicja 
 
Zadanie 3. 3 punkty za prawidłowe wpisanie 3 pojęć 
ustrój, w którym pełnię władzy mają kapłani – d 
wiara w wielu bogów – c 
zbiór norm prawnych – b 
 
Zadanie 4.  1 punkt za prawidłowe wpisanie formy ustrojowej 
dominat 
 
Zadanie 5. 4 punkty za prawidłowe wpisanie 4 dat 
– koronacja cesarska Karola Wielkiego – 800 r. 
– bitwa pod Hastings – 1066 r. 
– koronacja cesarska Ottona I – 962 r. 
– synod w Clermont – 1095 r. 
 
Zadanie 6.  1 punkt za prawidłowe podkreślenie autora 
Einhard 
 
Zadanie 7.  6 punktów za prawidłowe wyjaśnienie nasilenia akcji lokacyjnej w podanych 

latach (poniżej podano przykładowe odpowiedzi) 
1260 – popieranie osadnictwa przez Henryków śląskich – 2 pkt 
1300 – wspieranie akcji osadniczej przez Przemyślidów, którzy kontynuują jednoczenie ziem polskich 

– 2 pkt 
1370 – rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego za Kazimierza Wielkiego – 2 pkt 
 
Zadanie 8.  2 punkty za prawidłowe wpisanie 2 stylów 
a) romański, b) gotycki 
 
Zadanie 9.  3 punkty za prawidłowe podkreślenie 3 nazw roślin 
kukurydza, ziemniaki, pomidory 
 
Zadanie 10. 3 punkty za prawidłowe podkreślenie 3 państw 
Czechy, Francja, Szwecja 
 
Zadanie 11. 6 punktów za prawidłowe wypełnienie tabeli 
Kircholm 1605  Jan Karol Chodkiewicz  
Kłuszyn 1610  Stanisław Żółkiewski   
Cecora  1620  Stanisław Żółkiewski   
 
Zadanie 12. 6 punktów za prawidłowe wyjaśnienie 3 pojęć 

a) interrex – prymas zastępujący króla w czasie bezkrólewia 
b) konwokacja – sejm zwoływany przez prymasa przed elekcją (w czasie bezkrólewia) 
c) elekcja viritim – zasada wyboru króla z udziałem całej szlachty 
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Zadanie 13. 1 punkt za prawidłowe wpisanie jednego wydarzenia 
– wojna w obronie Konstytucji 3 Maja (lub wojna polsko-rosyjska 1792 r.) 
– bitwa pod Zieleńcami 
 
Zadanie 14. 6 punktów za prawidłowe uzupełnienie tabeli 
1787  Stany Zjednoczone  republika    
1791  Rzeczpospolita   monarchia konstytucyjna  
1791  Francja   monarchia konstytucyjna  
 
Zadanie 15. 1 punkt za prawidłowe nazwanie dokumentu 
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 
 
Zadanie 16. 1 punkt za prawidłowe uporządkowanie wszystkich form ustrojowych 
republika 3,    konsulat 5, 
cesarstwo 6,    monarchia konstytucyjna 2, 
monarchia absolutna 1,   dyrektoriat 4. 
 
Zadanie 17.  3 punkty za prawidłowe wymienienie 3 cesarzy 
Napoleon I Bonaparte, Aleksander I, Franciszek I 
 
Zadanie 18. 3 punkty za prawidłowe połączenie 3 bitew z nazwiskami wodzów 
Iganie – c, Ostrołęka – b (dopuszczalne d), Olszynka Grochowska – a 
 
Zadanie 19. 4 punkty za prawidłowe połączenie 4 postaci z pełnioną funkcją 
Jan Tyssowski – f, Iwan Paskiewicz – b, Stefan Bobrowski – c, Józef Chłopicki – d 
 
Zadanie 20. 6 punktów za prawidłowe wyjaśnienie 3 pojęć 

a) liberalizm – ideologia i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej i 
racjonalistycznej koncepcji człowieka  

b) konserwatyzm – postawa, sprzyjająca dawnym zasadom, przywiązania do starego ładu, 
niechętnego stosunku do wszystkiego co nowe (ideologia społ. – polit. broniąca tradycyjnego 
ładu społecznego, uznająca za główny cel działania – zachowanie i umacnianie istniejącego 
porządku społecznego) 

c) legitymizm – teoria polityczna dowodząca, że „prawa historyczne” dynastii są nienaruszalne 
 
Zadanie 21. 6 punktów za prawidłowe wpisanie 6 państw 
 

 
(dopuszczalne wskazanie Wolnego Miasta Gdańsk) 
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Zadanie 22. 3 punkty za prawidłowe 3 wyjaśnienia  
„cud nad Wisłą” – bitwa warszawska w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. 
„dziwna wojna” – wojna w Europie Zachodniej w latach 1939-1940 
„piąta kolumna” – np. działania podejmowane przez mniejszość niemiecką w okresie poprzedzającym 
wybuch II wojny światowej lub (oraz) w czasiew walk we wrześniu 1939 r., określenie użyte przez 
gen. Franco w czasie wojny domowej w Hiszpanii 
 
Zadanie 23. 4 punkty za prawidłowe podanie 4 pełnych nazw organizacji 
ZWZ – Związek Walki Zbrojnej 
SZP – Służba Zwycięstwu Polski 
ZWM – Związek Walki Młodych 
AK – Armia Krajowa 
 
Zadanie 24. 1 punkt za rysunek 

 
 
Zadanie 25. 7 punktów za prawidłowe wpisanie na mapie 7 państw (Bułgaria, Czechosłowacja, 
NRD, Polska, Rumunia, Węgry, ZSRR) 
 
Zadanie 26. 3 punkty za prawidłowe wpisanie nazwiska, roku i miejscowości 

a) Winston Churchill, 
b)  1946 r., 
c)  Fulton. 
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