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Zadanie 1.  

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji z tekstów  ród!owych – 

rozpoznanie pa"stw staro#ytnych. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi – podanie nazw wszystkich pa"stw, 

których dotycz$ zamieszczone teksty  ród!owe. 

Poprawna odpowied : 

A. Egipt 

B. Persja 

C. Rzym 

 

Zadanie 2.  

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie charakterystycznych cech cywilizacji 

na podstawie ikonografii. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi – przyporz$dkowanie monet 

do w!a%ciwego kr&gu kulturowego. 

Poprawna odpowied :  

A. 4. moneta grecka 

B. 1. moneta rzymska 

C. 2. moneta arabska 

 

Zadanie 3.  

Wiadomo%ci i rozumienie 
Wykazanie si& znajomo%ci$ faktografii z zakresu 

historii staro#ytnej. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi – wybór bitew stoczonych 

w staro#ytno%ci, odpowiadaj$cych wskazanym w poleceniach kryteriom. 

Poprawna odpowied : 

A. bitwa pod Maratonem 

B. bitwa pod Cherone$ 

C. bitwa pod Zam$ 

 

Zadanie 4.  

Korzystanie z informacji 
Wybieranie informacji z tablicy genealogicznej 

w celu dokonania identyfikacji postaci. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za trzy poprawne odpowiedzi – wpisanie obok podanych 

fragmentów biografii w!a%ciwych przedstawicieli dynastii umieszczonych na tablicy 

genealogicznej. 

Poprawna odpowied : 

A. Aleksander Newski  

B. Dymitr Do"ski 

C. Wasyl (II) 'lepy 
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Zadanie 5.  

Tworzenie informacji 
Sformu!owanie wniosków wynikaj$cych 

z porównania danych statystycznych. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za dwa poprawne wnioski sformu!owane zgodnie ze wskazanymi 

w poleceniach kryteriami; w cz&%ci A: uwzgl&dnienie relacji mi&dzy liczb$ mieszka"ców 

miast i procentowym udzia!em w ich strukturze zawodowej osób zatrudnionych w rzemio%le, 

a w cz&%ci B: relacji mi&dzy liczb$ mieszka"ców miast i procentowym udzia!em w ich 

strukturze zawodowej osób zatrudnionych w produkcji rolnej. 

Przyk!ady poprawnych odpowiedzi: 

A.  

 ! Im miasto mia!o mniejsz$ liczb& mieszka"ców, tym mniejszy procent mieszka"ców by! 
zatrudniony w rzemio%le. 

 ! Procent osób zatrudnionych w rzemio%le zmienia! si& wprost proporcjonalnie do liczby 

mieszka"ców miast. 

B.  

 ! Im miasto mia!o mniejsz$ liczb& mieszka"ców, tym wi&kszy procent mieszka"ców by! 
zatrudniony w produkcji rolnej. 

 ! Procent osób zatrudnionych w produkcji rolnej zmienia! si& odwrotnie proporcjonalnie 

do liczby mieszka"ców miast. 

 

Zadanie 6.  

Korzystanie z informacji 
Rozpoznanie charakterystycznych cech stylu 

gotyckiego w sztuce na podstawie ikonografii. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie fotografii przedstawiaj$cej gotyckie stalle. 

Poprawna odpowied : 

Fotografia oznaczona liter$ D. 

 

Zadanie 7.  

Korzystanie z informacji 
Umieszczenie wydarze" w czasie – rozpoznanie 

wydarze", które mia!y miejsce w %redniowieczu. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie dwóch faktów z historii %redniowiecznej Anglii. 

Poprawna odpowied :  

Zwyci&stwo wojsk Wilhelma Zdobywcy w bitwie pod Hastings i Powstanie parlamentu 

angielskiego 

 

Zadanie 8.  

A. 

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji zawartych w tytu!ach 

monografii historycznej i podanie nazwy wojny. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za identyfikacj& wojny i podanie jej nazwy.  

Poprawna odpowied : 

wojna trzydziestoletnia 
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B. 

Korzystanie z informacji 
Uogólnienie informacji zawartych w tek%cie – 

podanie nazwy kraju. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za podanie nazwy kraju, który zosta! scharakteryzowany 

w tek%cie. 

Poprawna odpowied : 

Czechy 

 

Zadanie 9.  

A. 

Korzystanie z informacji 

Umieszczenie wydarzenia w czasie – wskazanie, 

na podstawie informacji zawartych w  ród!ach, 

adresata listu napisanego najwcze%niej. 

0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za poprawnie wskazanego adresata listu.  

Poprawna odpowied : 

Fryderyk II Wielki lub Fryderyk Wielki 

 

B. 

Korzystanie z informacji 

Wyja%nienie sformu!owania u#ytego w li%cie przez 

Katarzyn& II, dotycz$cego ugrupowa" politycznych 

w rewolucyjnej Francji. 

0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za wyja%nienie sformu!owania u#ytego przez caryc& Katarzyn& II, 

dotycz$cego dziejów rewolucji francuskiej. 

Poprawna odpowied : 

jakobini lub w!adze rewolucyjnej Francji 

 

Zadanie 10.  

Wiadomo%ci i rozumienie 

Wykazanie si& znajomo%ci$ faktografii 

i terminologii historycznej z zakresu dziejów 

Ko%cio!a katolickiego w XIX i XX wieku. 

0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie zdania fa!szywego. 

Poprawna odpowied : 

Zdanie oznaczone 1 jest fa!szywe. 

 

Zadanie 11.  

Korzystanie z informacji Uogólnienie informacji i zatytu!owanie mapy. 0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za poprawnie sformu!owany pe!ny tytu! mapy z uwzgl&dnieniem 

tematyki, czasu i zasi&gu terytorialnego. 
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Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

 ! Dzia!ania partyzanckie w czasie powstania styczniowego w latach 1863–1864 na terenie 

Królestwa Polskiego i ziem wcielonych do Rosji 

 ! Dzia!ania zbrojne w czasie powstania styczniowego w latach 1863–1864 na obszarze 

Królestwa Polskiego i ziem zabranych 

 ! Powstanie styczniowe na terenie zaboru rosyjskiego w latach 1863–1864 

 

Zadanie 12.  

Tworzenie informacji 
Uzasadnienie tezy – sformu!owanie 

argumentów. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za sformu!owanie dwóch argumentów odnosz$cych si& do tre%ci 

fotografii, które potwierdzaj$ podany w poleceniu czas jej wykonania. 

Przyk!ady poprawnych odpowiedzi: 

 ! napisy w dwóch j&zykach (na przystanku i na szyldzie) – po rosyjsku i po polsku, 

wykonano zgodnie z obowi$zuj$cymi wtedy rozporz$dzeniami 

 ! stroje charakterystyczne dla tego okresu 

 ! tramwaje konne 

 ! latarnie gazowe 

 ! zdobnictwo (latarnia, przystanek) 

 

Zadanie 13.  

A. 

Korzystanie z informacji 
Odczytanie danych z wykresu dotycz$cych 

tempa zmian imigracji do USA. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie dwóch lat z wykresu, w których imigracja 

do Stanów Zjednoczonych by!a najni#sza. 

Poprawna odpowied : 

1861 i 1862 r. 

 

B. 

Wiadomo%ci i rozumienie 
Podanie politycznej przyczyny zmniejszaj$cej 

si& imigracji. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za podanie wydarzenia politycznego, które by!o przyczyn$ spadku 

nap!ywu ludno%ci do Stanów Zjednoczonych. 

Poprawna odpowied : 

wojna secesyjna lub pocz$tek wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, lub wojna mi&dzy 

stanami Pó!nocy i Po!udnia 
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Zadanie 14.  

A. 

Korzystanie z informacji 

Odczytanie informacji, uogólnienie ich 

i umieszczenie opisanego w tek%cie wydarzenia 

w czasie i w przestrzeni. 

0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za dwa elementy: poprawne podanie nazwy bitwy i jej dat& 

roczn$. 

Poprawna odpowied : 

Nazwa: zdaj$cy mo#e u#y( nast&puj$cych sformu!owa": bitwa warszawska lub bitwa pod 

Radzyminem, lub bitwa o Warszaw&, lub bitwa pod Warszaw$, lub cud nad Wis !  

Data roczna: 1920 r. 

B.  

Tworzenie informacji 

Wyja%nienie oceny znaczenia ideologicznego 

dwóch bitew wymienionych w tek%cie dokonanej 

przez Aleksandr& Pi!sudsk$. 

0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za wyja%nienie, w którym zwróci uwag& na fakt, #e obie bitwy 

uchroni!y cywilizacj& europejsk$ przed zag!ad$ (katastrof$). 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

 ! Zwyci&stwo Polaków w bitwie warszawskiej uchroni!o Europ& przed rewolucj$ 

bolszewick$, a pokonanie Turków pod Wiedniem ocali!o chrze%cija"stwo europejskie. 

 ! Cywilizacja chrze%cija"skiej Europy ocala!a dzi&ki pokonaniu Turków – muzu!manów 

pod Wiedniem w1683 r. i bolszewików pod Warszaw$ w 1920 r. 

 

Zadanie 15. 

A. 

Korzystanie z informacji 

Odczytanie informacji, uogólnienie ich 

i umieszczenie opisanego w wierszu wydarzenia 

w czasie i w przestrzeni. 

0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za dwa elementy: poprawne podanie nazwy pa"stwa, w którym 

rozegra!y si& opisane wydarzenia, i dat& roczn$ tych wydarze". 

Poprawna odpowied : 

W&gry i 1956 rok 

B. 

Wiadomo%ci i rozumienie 

Wykazanie si& znajomo%ci$ faktografii z zakresu 

historii XIX wieku i dzia!alno%ci wybitnych 

Polaków.  

0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za rozpoznanie i wypisanie dwóch wydarze", w których 

uczestniczy! Józef Bem. 

Poprawna odpowied : 

powstanie listopadowe i Wiosna Ludów  
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Zadanie 16.  

Korzystanie z informacji 
Wyszukanie informacji i wskazanie ró#nic 

w technice uprawy roli w Grecji i Egipcie.  
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt je%li, porównuj$c kolejne etapy prac polowych opisanych przez 

Herodota i Hezjoda, zwróci uwag& na dwa ró#ne sposoby uprawy stosowane w Egipcie  

i w Grecji. 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

W Egipcie nie by!o potrzebne spulchnianie ziemi przed zasiewem, a w Grecji by!o 

to konieczne. W Egipcie nie wykorzystywano narz&dzi do przykrywania ziarna ziemi$ 

(wystarczy!o wpu%ci( na pole zwierz&ta), a w Grecji nale#a!o u#y( grabi do wykonania tej 

czynno%ci. 

 

Zadanie 17.  

Korzystanie z informacji 

Porównanie informacji  ród!owych i wskazanie 

przyczyny ró#nic w technice uprawy roli 

w staro#ytnej Grecji i w Egipcie. 

0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt, je#eli dostrze#e zwi$zki mi&dzy warunkami naturalnymi 

i rozwojem cywilizacji; zdaj$cy powinien stwierdzi(, #e najwa#niejsz$ przyczyn$ ró#nic by!y 

odmienne warunki geograficzne (naturalne) tych terenów. 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

 ! Ró#nice wynikaj$ z odmiennych warunków – w Egipcie teren mia! charakter nizinny,  

a w Grecji górzysty. 

 ! W Egipcie ziemia by!a spulchniona w wyniku wylewów Nilu, a w Grecji gleba by!a 

wysuszona i kamienista. 

 ! W Grecji nie by!o wielkiej rzeki, która swoimi wylewami nawadnia!aby i spulchnia!a 

gleb&, jak to czyni! Nil w Egipcie. 

 

Zadanie 18.  

Korzystanie z informacji 
Wyja%nienie przyczyny zjawiska na podstawie 

informacji zawartych w tek%cie. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za poprawn$ odpowied , która zawiera dwa elementy: 

wyja%nienie przyczyny demonta#u statku i wyja%nienie sposobu zmniejszania strat przez 

#eglarzy. 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

 ! Przyczyn$ demonta#u statku by!a niemo#no%( #eglugi w gór& rzeki. Zmniejszano straty 

sprzedaj$c drewno i trzcin&, z których statek by! wykonany. 

 ! Przyczyn$ demonta#u statku by!a niemo#no%( #eglugi pod pr$d. Zmniejszano straty 

sprzedaj$c trzcin& i szpongi, z których statek by! wykonany. 
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Zadanie 19.  

Korzystanie z informacji 

Wyszukanie informacji – podanie nazwy 

przywileju i wyja%nienie konsekwencji jego 

nadania. 

0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za poprawn$ odpowied , która zawiera dwa elementy: nazw& aktu 

prawnego i wyja%nienie. 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

Nazwa: Prawo sk!adu 

Wyja%nienie: Przywilej dawa! pierwsze"stwo miejscowym rzemie%lnikom i mieszka"com 

Krakowa w zaopatrzeniu si& w przywo#one surowce i wyroby. 

 

Zadanie 20.  

Tworzenie informacji 
Sformu!owanie oceny wp!ywu decyzji cechu 

na produkcj& sukiennicz$ i uzasadnienie oceny. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za poprawne sformu!owanie dwóch elementów odpowiedzi: ocen& 

i jej uzasadnienie. 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

Ocena: Decyzje cechu wp!ywa!y negatywnie i hamuj$co na produkcj& sukiennicz$ 

Uzasadnienie: Decyzje te ogranicza!y produkcj& i likwidowa!y konkurencj&. 

 

Zadanie 21.  

Tworzenie informacji 
Zestawienie informacji z tekstu i sformu!owanie 

wniosku dotycz$cego ró#nych nast&pstw inflacji. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za poprawne sformu!owanie wniosku, w którym zauwa#y 

ró#norodny wp!yw zjawiska ekonomicznego na sytuacj& obywateli, poniewa# inflacja 

jednych rujnowa!a, a innym przysparza!a korzy%ci materialnych. 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

 ! Osadnik zyska!, gdy# zwróci! bankowi d!ug w gotówce pozbawionej warto%ci. W!o%cianin 

straci!, gdy# suma, któr$ uzyska! za sprzeda# inwentarza nie mia!a ju# wcze%niejszej 

warto%ci. 

 ! Inflacja mia!a ró#ny wp!yw na sytuacj& materialn$ obywateli – jedni bankrutowali, a inni 

bogacili si&. 

 

Zadanie 22.  

Tworzenie informacji 

Analiza mapy oraz umieszczonych na niej 

danych statystycznych i ocena prawdziwo%ci 

sformu!owanych wniosków. 

0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt za wskazanie zdania fa!szywego. 

Poprawna odpowied : 

Zdanie oznaczone 2 jest fa!szywe. 
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Zadanie 23.  

Korzystanie z informacji Interpretacja tre%ci rysunku. 0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt, je#eli zauwa#y, #e podstaw$ przemian gospodarczych by!y 

wskazania zawarte w Dzie ach przywódcy radzieckiego komunizmu – Józefa Stalina. 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi: 

 ! Fundamentem industrializacji i unowocze%nienia rolnictwa s$ wytyczne zawarte 

w Dzie ach Stalina. 

 ! My%li i wskazówki Stalina by!y podstaw$ industrializacji, mechanizacji rolnictwa, 

rozwoju gospodarki morskiej i przemys!u wydobywczego. 

 

Zadanie 24.  

Korzystanie z informacji 
Wyja%nienie wp!ywu decyzji II Zjazdu PZPR 

na gospodark&. 
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt, je%li poprawnie zanalizowa! wykres oraz poda! autora decyzji. 

Przyk!ad poprawnej odpowiedzi: 

W latach 1950–1956 udzia! akumulacji w dochodzie narodowym najpierw rós! (do 1953 

roku), a pó niej mala!. Decyzje w tej sprawie podejmowa!y w!adze PZPR. 

 

Zadanie 25.  

Tworzenie informacji 
Ocena efektów Planu 6-letniego i podanie czynników, 

które mia!y wp!yw na jego wyniki.  
0–1 

Zdaj$cy otrzymuje 1 punkt, je%li w odpowiedzi uwzgl&dni! dwa elementy: sformu!owa! ocen& 

i poda! dwa czynniki maj$ce wp!yw na brak oczekiwanych rezultatów zmian, o których 

zdecydowano na II Zje dzie PZPR. 

Przyk!ady poprawnej odpowiedzi:  

 ! Ocena: Decyzje podj&te w 1954 r. nie przynios!y oczekiwanych rezultatów. 

Czynniki: scentralizowany sposób zarz$dzania gospodark$ i nieefektywno%( 

gospodarowania 

 ! Ocena: Wyniki realizacji Planu 6-letniego wskazuj$, #e nie osi$gni&to zak!adanego 

wzrostu wska ników rozwoju gospodarczego. 

Czynniki: biurokracja i podporz$dkowanie gospodarki celom politycznym, a nie 

potrzebom rynkowym 

 ! Ocena: Tempo wzrostu wska ników by!o ni#sze ni# zak!adano. 

Czynniki: brak post&pu w technologii i s!aba organizacja pracy 
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Zadanie 26.  

I. Wiadomo%ci i rozumienie 

II. Korzystanie z informacji 

III. Tworzenie informacji 

Pisanie w!asnego tekstu na podany temat. 

0–20 

Ocenianie zadania rozszerzonej odpowiedzi z historii polega na przyporz$dkowaniu 

wypracowania do jednego z czterech poziomów: 

 

 !Poziom I: zdaj$cy przedstawi! niektóre fakty i poj&cia zwi$zane z postawionym 

problemem/tematem; umie%ci! wydarzenia w czasie i w przestrzeni (na tym poziomie 

oczekuje si" od zdaj!cego podania podstawowych faktów #wiadcz!cych o zrozumieniu 
tematu oraz wskazania zwi!zków pomi"dzy nimi). 

 

 !Poziom II: zdaj$cy wykorzysta! posiadan$ wiedz& do opisania problemu/tematu; wykaza! 
si& prostymi operacjami my%lenia historycznego (na tym poziomie oczekuje si" 

od zdaj!cego nie tylko poszerzenia faktografii, ale równie$ wykazania si" umiej"tno#ci! 

porz!dkowania informacji i wskazywania zwi!zków przyczynowo-skutkowych mi"dzy 
nimi). 

 

 !Poziom III: zdaj$cy zaprezentowa! problem/temat w syntetycznej formie i wykaza! si& 

pog!&bionym rozumowaniem historycznym (na tym poziomie oczekuje si" od zdaj!cego 

przedstawienia z o$ono#ci zjawisk i procesów historycznych; analizy z uwzgl"dnieniem 

takich operacji my#lenia historycznego, jak np. selekcja i hierarchizacja faktów, 

synchronizacja (i diachronizacja), czy umieszczanie w szerokim kontek#cie). 

 

 !Poziom IV: zdaj$cy wszechstronnie przedstawi! problem/temat, wykaza! si& znajomo%ci$ 

historiografii oraz podj$! prób& oceny (na tym poziomie oczekuje si" od zdaj!cego 

pog "bionej analizy, prezentacji w asnych refleksji i wniosków, a tak$e odwo ania 
do ró$nych %róde  informacji). 

 

Istotne znaczenie ma poprawno%( wszystkich informacji podanych przez zdaj$cego 

w wypracowaniu. B!&dy merytoryczne i zamieszczanie w pracy informacji niezwi$zanych 

z tematem wp!ywaj$ na obni#enie punktacji. Wypracowanie, które nie spe!nia wymogów 

Poziomu I, jest oceniane na 0 punktów. Przy przyznawaniu punktów na okre%lonym poziomie 

egzaminator uwzgl&dnia równie# poprawno%( j&zykow$ i stylistyczn$ oraz estetyk& pracy. 

 

Zdaj$cy otrzymuje maksymalnie 20 punktów, je#eli napisa! logiczn$ i spójn$ wypowied , 

poprawn$ pod wzgl&dem merytorycznym i j&zykowym.  

Maturzysta powinien wykaza( si& znajomo%ci$ faktów historycznych oraz nast&puj$cymi 

umiej&tno%ciami przedmiotowymi: 

 !pisanie tekstu na temat 

 !w!a%ciwy dobór informacji 

 !dokonanie selekcji informacji 

 !logiczne my%lenie 

 !syntetyzowanie i wyci$ganie wniosków oraz ich formu!owanie 

 !wyra#anie w!asnego stanowiska 

 !powo!ywanie si& na opinie historyków i przytaczanie tych opinii 

 !w!a%ciwe dobieranie i warto%ciowanie argumentów uzasadniaj$cych stanowisko 

w!asne i/lub cudze. 
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Maturzysta powinien wykaza( si& równie# kompetencjami j&zykowymi, a wi&c 

umiej&tno%ci$ komunikatywnego przekazywania my%li i pos!ugiwania si& poprawnym 

j&zykiem. Wypowied  pisemna powinna by( zatem: 

 !spójna, logicznie uporz$dkowana 

 !poprawna pod wzgl&dem kompozycyjnym 

 !poprawna pod wzgl&dem j&zykowym i stylistycznym. 

 

Temat I 

Scharakteryzuj przemiany w gospodarce Europy w XVI–XVII w. 

 

I poziom (1–5 punktów) 

Zdaj$cy poprawnie umie%ci! temat w czasie i w przestrzeni. Poda! jedynie kilka informacji 

%wiadcz$cych o tym, #e zrozumia! temat, np. nap!yw z!ota z Ameryki do Europy, rozwój 

gospodarki folwarczno-pa"szczy nianej. Poda! kilka, niekoniecznie uporz$dkowanych 

przyk!adów przyczyn i nast&pstw omawianego procesu, np. nast&pstwa zmiany przebiegu 

szlaków komunikacyjnych i handlowych. 

 

II poziom (6–10 punktów) 

Zdaj$cy poszerzy! uj&cie tematu w warstwie faktograficznej; przedstawi! informacje, 

np. o rozwoju banków, spó!ek akcyjnych, gie!dy, kompanii handlowych. Wykaza! si& 

rozumieniem terminologii historycznej, potrzebnej do odpowiedniej prezentacji tematu, 

np. manufaktura, no#yce cen, dualizm w rozwoju gospodarczym Europy, merkantylizm. 

Wykaza! si& rozumowaniem historycznym – poda! niektóre przyczyny i skutki omawianego 

procesu, np. wp!yw przemian gospodarczych na rozwój miast. 

 

III poziom (11–15 punków) 

Zdaj$cy dokona! trafnej selekcji faktów. Temat przedstawi! w uj&ciu dynamicznym. Odniós! 
si& do kontekstu mi&dzynarodowego (rywalizacja o kolonie). Ukaza!, jaki wp!yw 

na gospodark& mia!y wydarzenia polityczne (wojny w XVII wieku, np. wojna 30-letnia, potop 

szwedzki), a tak#e mentalno%( spo!ecze"stwa ukszta!towana m. in. przez religi&. Wykaza! si& 

znajomo%ci$ dokona" takich postaci, jak np. Jean Baptiste Colbert. 

 

IV poziom (16–20 punktów) 

Zdaj$cy w pe!ni scharakteryzowa! problem, egzemplifikuj$c swój wywód starannie dobran$ 

faktografi$. Wskaza!, jaki wp!yw na dalszy rozwój gospodarczy Europy mia!y przemiany, 

które dokona!y si& w tym okresie. Oceni! problem i odwo!a! si& do historiografii, np. prac 

Antoniego M$czaka, Jerzego Topolskiego. 

 

 

Temat II 

Scharakteryzuj sytuacj  gospodarcz! na ziemiach polskich w latach 1815–1914. 

 

I poziom (1–5 punktów) 

Zdaj$cy poprawnie umie%ci! temat w czasie i w przestrzeni. Poda! jedynie kilka informacji 

%wiadcz$cych o tym, #e zrozumia! temat, np. reforma agrarna, powstanie Okr&gu )ódzkiego. 

Poda! kilka, niekoniecznie uporz$dkowanych przyk!adów przyczyn i nast&pstw omawianego 

procesu, np. nast&pstwa uw!aszczenia ch!opów i rewolucji przemys!owej. 
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II poziom (6–10 punktów) 

Zdaj$cy poszerzy! uj&cie tematu w warstwie faktograficznej; w porz$dku chronologicznym 

lub problemowo przedstawi! informacje, np. rozwój przemys!u w Królestwie Polskim. 

Wykaza! si& znajomo%ci$ poj&( i terminów potrzebnych do odpowiedniej prezentacji tematu, 

np. emigracja zarobkowa, urbanizacja, serwituty, Kolej Warszawsko-Wiede"ska, Zag!&bie 

D$browskie, Staropolski Okr&g Przemys!owy. 

 

III poziom (11–15 punktów) 

Zdaj$cy wykaza! si& trafn$ selekcj$ faktów. Zaprezentowa! temat w uj&ciu dynamicznym. 

Wyja%ni! przyczyny nierównomiernego rozwoju ziem polskich. Wyt!umaczy! nast&pstwa 

funkcjonowania ich w organizmach gospodarczych pa"stw zaborczych. Wykaza! si& 

znajomo%ci$ dokona" takich postaci, jak np. Stanis!aw Staszic, Ksawery Drucki-Lubecki, 

Hipolit Cegielski. 

 

IV poziom (16–20 punktów) 

Zdaj$cy w pe!ni scharakteryzowa! przemiany gospodarcze, które dokona!y si& na ziemiach 

polskich w omawianym okresie, egzemplifikuj$c swój wywód starannie dobran$ faktografi$. 

Dostrzeg! podobie"stwa i ró#nice w rozwoju gospodarki w trzech zaborach oraz wp!yw 

przemian gospodarczych na ziemiach polskich w XIX wieku na funkcjonowanie gospodarki 

niepodleg!ej Polski. Sformu!owa! wnioski, odniós! si& do ocen historiografii, np. prac Stefana 

Kieniewicza, Witolda Kuli i dokona! w!asnej oceny. 

 


