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Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM

Historia
Poziom rozszerzony

Grudzieƒ 2007

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi
Zasady przyznawania 

punktów
Punkty 

za zadanie

1. a) Ateny; b) Babilonia; c) Ateny; d) Egipt 1 pkt za poprawne wy-
pe∏nienie wszystkich ru-
bryk

1

2. a) 4; b) 3; c) 2; d) 1 1 pkt za poprawne
oznaczenie wszystkich
wydarzeƒ

1

3. a) Edykt mediolaƒski, 313 r. n.e.; b) Po og∏oszeniu edyktu
chrzeÊcijanie uzyskali pe∏nà swobod´ w wyznawaniu swojej
religii, odzyskali te˝ odebrane wczeÊniej miejsca kultu. Mo˝na
równie˝ uznaç odpowiedê: chrzeÊcijanie uzyskali po og∏osze-
niu edyktu swobod´ religijnà.

a) 1 pkt za podanie na-
zwy i daty; b) 1 pkt

2 

4. a) C; b) Na przyk∏ad: niedu˝e okna, pó∏okràg∏e sklepienie
okien i wejÊç, modu∏owa budowa bry∏y, przysadzistoÊç bry∏y,
brak zdobieƒ

a) 1 pkt; b) 1 pkt za
dwie cechy

2 

5. Wojna stuletnia w latach 1337–1453 1 pkt za zawarcie w ty-
tule poprawnych tema-
tu i czasu

1 

6. a) cech; b) dru˝yna; c) pospólstwo 1 pkt za poprawne po-
danie trzech terminów

1 

7. Cena ˝yta w po∏owie XV w. radykalnie wzros∏a, zaÊ p∏aca mu-
rarza ros∏a w niewielkim stopniu i bardzo powoli. W drugiej
po∏owie wieku cena ˝yta gwa∏townie spad∏y przy zachowaniu
niewielkiej i powolnej tendencji wzrostowej p∏ac murarza. 
W II po∏owie XV w. dwukrotnie dosz∏o do ich zrównania.

1 pkt 1 

8. a) Albrecht Hohenzollern by∏ wnukiem Kazimierza Jagielloƒ-
czyka; b) Polska, Litwa, Czechy, W´gry

a) 1 pkt; b) 1 pkt za po-
danie czterech nazw

2 

9. a) traktat Löwenwolda (lub traktat trzech czarnych or∏ów), 1732 r.;
b) Mobilizacja armii na granicach Polski by∏a bezzasadna i w istocie
by∏a groêbà ingerencji w wewn´trzne sprawy Polski. Uzasadnienie
mobilizacji wojsk na granicach Rzeczpospolitej ochronà polskiej
wolnoÊci do swobodnego wyboru w∏adcy i uniemo˝liwieniem ob-
cym mocarstwom (Francji) narzucenia Polakom Stanis∏awa Lesz-
czyƒskiego by∏o jedynie pretekstem poniewa˝ koncentracja wojsk
by∏a takim samym narzucaniem Polakom woli mocarstw oÊcien-
nych, jakie twórcy dokumentu przypisywali Francji.

a) 1 pkt za poprawne
podanie nazwy i daty
traktatu; b) 1 pkt za
sformu∏owanie oceny 
i 1 pkt za jej uzasadnie-
nie

3 

10. a) Johann Gottfried Schadow, Bertel Thorvaldsen; b) Dominik
Merlini, Antonio Corazzi; c) Siergiej Prokofiew, Ryszard Wa-
gner, d) Eug¯ne Delacroix, Caspar David Friedrich

1 pkt za poprawne wpi-
sanie wszystkich na-
zwisk

1 

11. Na wieÊç o rewolcie w Belgii car rosyjski nakaza∏ mobilizacj´
wojska polskiego i rosyjskiego, co sta∏o si´ jednà z przyczyn
wybuchu powstania listopadowego.

1 pkt 1 

12. Po powstaniu Ligi Narodów Niemcy jako sprawcy wybuchu 
I wojny Êwiatowej zosta∏y przyj´te do tej organizacji dopiero
w 1926 r. Po przej´ciu w∏adzy w Niemczech przez nazistów
w 1933 r. kraj wystàpi∏ z Ligi i w najmniejszym stopniu nie li-
czy∏ si´ ze zdaniem tej organizacji. 

1 pkt 1



2w w w. o p e r o n . p l

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

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi
Zasady przyznawania 

punktów
Punkty 

za zadanie

13. Przyczynà deklarowanà jest ch´ç przerwania niedoli wojennej
narodów uczestniczàcych w wojnie – zaÊ przyczyna prawdzi-
wà potrzeba skierowania si∏ przeciwko wewnàtrzrosyjskim
wrogom bolszewizmu.

1 pkt za poprawne po-
danie przyczyny dekla-
rowanej i faktycznej

1 

14. Reglamentacja, forsowna industrializacja 1 pkt za poprawne pod-
kreÊlenie dwóch poj´ç

1 

15. Nikita Chruszczow, 1956 r. 1 pkt za poprawne po-
danie imienia, nazwiska
i daty rocznej

1

16. Za najbardziej dochodowà dzia∏alnoÊç Cyceron uwa˝a∏ hodow-
l´ byd∏a, której nie zaliczano wówczas do rolnictwa, gdy˝ za
rolnictwo uwa˝ano prace zwiàzane wy∏àcznie z uprawà roli. 

1 pkt za pe∏nà odpo-
wiedê

1

17. Warron ma bardzo przychylny stosunek do rolników, wr´cz da-
rzy ich szacunkiem. Pochwa∏´ zawodu rolniczego uzasadnia
szlachetnymi tradycjami, i korzyÊciami p∏ynàcymi z uprawiania
zawodu rolniczego. Zdaniem Warrona rolnicy byli uosobieniem
cnoty pracowitoÊci, a dzi´ki ci´˝kiej pracy cieszyli si´ lepszym
zdrowiem ni˝ mieszczuchy. Czerpali te˝ radoÊç z prowadzenia
prostego trybu ˝ycia, pozbawionego zepsucia i miejskich pokus. 

1 pkt za przedstawienie
stosunku autora do rol-
ników i 1 pkt za przed-
stawienie uzasadnienia
w∏asnymi s∏owami

2

18. Wed∏ug ustawy Tyberiusza Semproniusza Grakcha republika
mia∏a odzyskaç ziemie paƒstwowe nieprawnie dzier˝one
przez wielkich posiadaczy ziemskich (powy˝ej area∏u 500 ju-
gerów = 120 ha). Posuni´cie to pozwoli∏oby na utworzenie
kilku- i kilkunastohektarowych dzia∏ek oraz przekazanie ich
ubogim obywatelom, a tym samym popraw´ ich bytu. Aby
utrwaliç ten stan i zapobiec odsprzeda˝y dzia∏ek wielkim po-
siadaczom ziemskim, ustawa wprowadzi∏a zakaz sprzedawa-
nia uzyskanej w wyniku reformy dzia∏ki.

1 pkt za opisanie zasad
reformy Tyberiusza
Semproniusza Grakcha 
i opis poprawy losu
ch∏opów

1 

19. Upowszechni∏a si´ trójpolówka oraz udoskonalone narz´dzia
rolnicze, co wp∏ywa∏o na wzrost plonów. Poprzez uczestnictwo
w rynku (sprzeda˝ nadwy˝ek plonów) ch∏opi bogacili si´ i cz´Êç
uzyskanych w ten sposób pieni´dzy przeznaczali na zap∏at´
czynszu o sta∏ej wysokoÊci, reszt´ zaÊ mogli inwestowaç 
w rozwój gospodarstwa. Powi´kszali area∏ swoich gospo-
darstw, nabywajàc nowe dzia∏ki, inwestowali w zakup zwierzàt
gospodarskich. To zaÊ wywo∏ywa∏o dalszy wzrost plonów i do-
chodów. Dzi´ki temu poprawia∏y si´ warunki bytowe rodzin
ch∏opskich. Aktywny udzia∏ ch∏opów w wymianie handlowej
wp∏ywa∏ równie˝ na rozwój gospodarki towarowo – pieni´˝nej.

1 pkt za opisanie zmian
w sposobie gospodaro-
wania i 1 pkt za podanie
skutków

2 

20. Dwupolówka polega∏a na podziale dzia∏ki uprawnej na dwie
cz´Êci. Jedna z nich by∏a obsiewana, pozosta∏a by∏a ugorem, 
a w nast´pnym roku nast´powa∏a zamiana. W przypadku trój-
polówki dzia∏k´ dzielono na trzy cz´Êci. Pierwsza cz´Êç by∏a
obsiewana zbo˝ami jarymi, druga ozimymi, a trzecia by∏a ugo-
rowana. W ka˝dym kolejnym roku nast´powa∏a zmiana prze-
znaczenia poszczególnych cz´Êci. Dzi´ki trójpolówce nast´po-
wa∏ wzrost plonów, gdy˝ w ka˝dym roku tylko 1/3 gruntów
by∏a nieproduktywna.

1 pkt za podanie ró˝nic
mi´dzy dwu i trójpolów-
kà oraz podanie zysku
ze stosowania trójpo-
lówki

1 

21. No˝yce cenowe to zjawisko w gospodarce, polegajàce na funk-
cjonowaniu znaczàcej ró˝nicy cen produktów rolniczych i rze-
mieÊlniczych. Zjawisko to znaczàco pogarsza∏o ekonomiczne po-
∏o˝enie polskich ch∏opów, gdy˝ ceny produkowanych przez nich
p∏odów rolnych stale spada∏y, zaÊ ceny narz´dzi, maszyn i Êrod-
ków produkcji (np. nawozów) nie tania∏y w równym stopniu. 

1 pkt za zdefiniowanie
no˝yc cenowych i 1 pkt
za okreÊlenie skutków
zjawiska dla polskich
ch∏opów

2

22. W powojennej Polsce stale spada∏a iloÊç osób zatrudnionych 
w rolnictwie, wynika∏o to z przyj´tego przez w∏adze programu
uprzemys∏owienia kraju. Szybko rozwijajàcy si´ przemys∏ przy-
ciàga∏ mieszkaƒców wsi.

1 pkt  za opisanie zmian
i podanie przyczyny

1 
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23. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (20 pkt)

Temat I
Scharakteryzuj uwarunkowania po∏o˝enia polskich ch∏opów w XVI i XVII w.
(przewidywany czas na rozwiàzanie: ok. 60 min)

Temat II 
Przedstaw proces zmian po∏o˝enia polskich ch∏opów w XIX w. w trzech zaborach.
(przewidywany czas na rozwiàzanie: ok. 60 min)

Kryteria szczegó∏owe dla poszczególnych poziomów Punkty

poziom I:
Zdajàcy poprawnie umieÊci∏ temat w czasie i przestrzeni, poda∏ jedynie kilka informacji Êwiadczà-
cych o tym, ˝e rozumie temat. Ogólnie zarysowa∏ po∏o˝enie ch∏opów w Polsce w XVI i XVII w., lecz
nie potrafi∏ wskazaç ˝adnego konkretnego aktu prawnego b´dàcego przyczynà tego stanu. U˝y∏
we w∏aÊciwym kontekÊcie poj´ç „paƒszczyzna” i „folwark” bez wyjaÊniania ich znaczenia.

1–5

poziom II:
Zdajàcy uwzgl´dni∏ podstawowà faktografi´, nakreÊli∏ ramy przestrzenne omawianego tematu,
wskazujàc, ˝e przyczyny trudnego po∏o˝enia ch∏opów le˝à w procesach, które rozpocz´∏y si´ jesz-
cze przed zakreÊlonym tematem zadania okresem. Zdefiniowa∏ poj´cia „paƒszczyzna” i „folwark”.
Poprawnie u˝y∏ terminów: „pustki”, „zbiegostwo”, „∏an”, „so∏tys”, „poddaƒstwo”.

6–10

poziom III:
Zdajàcy trafnie dobra∏ faktografi´, poda∏ fakty uporzàdkowane, poprawnie pos∏u˝y∏ si´ terminolo-
già historycznà. OkreÊli∏ procentowà liczebnoÊç stanu ch∏opskiego (70–80%). Wskaza∏ na ró˝nice 
w po∏o˝eniu ch∏opów prywatnych i zamieszkujàcych królewszczyzny. Wyró˝ni∏ g∏ówne etapy ogra-
niczania praw ch∏opów, wskazujàc na konkretne przywileje szlacheckie i konstytucje sejmowe. Po-
prawnie u˝y∏ okreÊleƒ „przywiàzanie do ziemi”, „wolnoÊç osobista”. Wspomnia∏ o zró˝nicowaniu
majàtkowym stanu ch∏opskiego i funkcjonowaniu samorzàdu wiejskiego. Odró˝nia paƒszczyzn´
sprz´˝ajnà i pieszà. Wspomnia∏ o wykorzystywaniu pracy najemnej w folwarkach. Wymieni∏ obcià-
˝enia dotyczàce ch∏opów: robocizny, daniny, czynsze (dla pana), dziesi´cina (dla KoÊcio∏a), podatki
(dla paƒstwa).

11–15

poziom IV:
Zdajàcy wyczerpujàco i w sposób uporzàdkowany opisa∏ proces ograniczania praw ch∏opów
(refeudalizacja), wymiennie u˝ywa∏ nazw „paƒszczyzna” i „renta odrobkowa”. Poda∏ daty rocz-
ne przywilejów szlacheckich oraz konstytucji sejmowych zawierajàcych ustalenia ograniczajàce
swobody ch∏opów lub zwi´kszajàce uprawnienia szlachty wzgl´dem ch∏opów. Przytoczy∏ naj-
wa˝niejsze ustalenia tych aktów prawnych. Wskaza∏ na aspekty ekonomiczne (koniunktura)
wp∏ywajàce na upowszechnianie si´ gospodarki folwarczno-paƒszczyênianej, a tym samym na
zapotrzebowanie na bezp∏atnà si∏´ roboczà. Wymieni∏ grupy majàtkowe wewnàtrz stanu ch∏op-
skiego. Odniós∏ po∏o˝enie polskich ch∏opów do sytuacji tej warstwy spo∏ecznej w innych kra-
jach.

16–20

Kryteria szczegó∏owe dla poszczególnych poziomów Punkty

poziom I:
Zdajàcy w przybli˝eniu umieÊci∏ temat w czasie i przestrzeni. Poda∏ jedynie kilka informacji Êwiad-
czàcych o tym, ˝e rozumie temat. Poda∏ nieliczne i nieuporzàdkowane wiadomoÊci o ró˝nicach 
w po∏o˝eniu ch∏opów w trzech zaborach bez ukazania zmian po∏o˝enia w czasie.

1–5

poziom II:
Zdajàcy wyraênie nakreÊli∏ ramy czasowe i przestrzenne omawianego tematu. Poda∏ kluczowe
fakty uporzàdkowane z u˝yciem we w∏aÊciwym kontekÊcie poj´ç „poddaƒstwo”, „paƒszczyzna”,
„uw∏aszczenie”. Ogólnie scharakteryzowa∏ ró˝nice w po∏o˝eniu ch∏opów w trzech zaborach 
i wskaza∏ elementy procesu przemian ich po∏o˝enia. Dostrzeg∏ wp∏yw wydarzeƒ politycznych na
losy ch∏opów (powstania). Ogólnie opisa∏ relacje ch∏opów z pozosta∏ymi warstwami spo∏eczeƒ-
stwa polskiego.

6–10
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Kryteria szczegó∏owe dla poszczególnych poziomów Punkty

poziom III: 
Zdajàcy poszerzy∏ ramy chronologiczne pracy, wskazujàc na genez´ po∏o˝enia ch∏opów w XVI i XVII w.
Definiowa∏ i u˝ywa∏ w∏aÊciwie terminologii historycznej. Przedstawi∏ po∏o˝enie ch∏opów na zie-
miach polskich jako dynamiczny proces i wskaza∏ konkretne przyk∏ady, takie jak: w I po∏owie XIX w.
– zaostrzenie stosunków paƒszczyênianych na ziemiach polskich zagarni´tych przez Rosj´, pierw-
sze pruskie uw∏aszczenie za odszkodowaniem, oczynszowanie ch∏opów w Rzeczpospolitej Krakow-
skiej, antagonizowanie ch∏opów i szlachty w Galicji; w II po∏owie XIX w. – uw∏aszczenie ch∏opów 
w zaborze rosyjskim, wieloetapowe reformy agrarne w zaborze pruskim i zniesienie reliktów feu-
dalnych (np. sàdownictwa dworu nad ch∏opami), reforma uw∏aszczeniowa w Galicji przy zachowa-
niu prze˝ytków feudalizmu (np. przywilejów propinacyjnych dla w∏aÊcicieli folwarków). 

11–15

poziom IV: 
Zdajàcy poszerzy∏ baz´ poj´ciowà wypowiedzi o takie terminy jak „rugi pruskie”, „hakata”, „mono-
pole dworskie”, „propinacja”, „serwituty”, „szarwarki”. Wymieni∏ wydarzenia polityczne i omówi∏
postaw´ ch∏opstwa w czasie ich trwania oraz wp∏yw tych wydarzeƒ na zmiany po∏o˝enia ch∏opów
(np. powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, rabacja galicyjska, powstanie krakowskie).
Wskaza∏ na rol´ ch∏opów w podtrzymywaniu polskoÊci w okresie rusyfikacji i germanizacji. Opisa∏
poczàtki polskiego ruchu ludowego (Stronnictwo Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe). Nie tylko
omówi∏ po∏o˝enie ch∏opów polskich w trzech zaborach i w ró˝nych okresach XIX w., ale równie˝
dokona∏ porównaƒ, sformu∏owa∏ tezy i uzasadni∏ je. 

16–20


