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

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

1. a) cy wi li za cja grec ka (lub hel leƒ ska), b) cy wi li za cja
babi loƒ ska (na le ̋ y uznaç te˝: su me ryj ska, su me ryj -
sko -ba bi loƒ ska, Mi´ dzy rze cza, Me zo po ta mii), c) cy -
wi li za cja egip ska

Po 1 pkt za ka˝ de po -
praw ne okre Êle nie 

3

2. a) lik tor, b) try bun lu do wy, c) dyk ta tor Po 1 pkt za ka˝ dy po -
praw ny wpis

3

3. a) He lo ta mi w Spar cie na zy wa no nie wol nych ch∏o -
pów, po tom ków pod bi tych przez Do rów miesz kaƒ -
ców La ko nii i Me se nii, b) pe rioj ko wie, spar tia ci, c)
Du ̋ a licz ba nie wol nych he lo tów i sta ∏e za gro ̋ e nie
ich bun tem prze ciw ko spar tia tom wp∏y n´ ∏y na ˝y -
cie spo ∏ecz ne Spar ty. Przede wszyst kim spar tia ci
mu sie li byç przy go to wa ni do st∏u mie nia bun tu he lo -
tów, za tem ca ∏a spo ∏ecz noÊç spar tiac ka çwi czy ∏a si´
we w∏a da niu bro nià (tak ̋ e ko bie ty), du ̋ y na cisk k∏a -
dzio no na roz wój t´ ̋ y zny fi zycz nej dzie ci, a ich wy -
cho wa nie ukie run ko wa ne by ∏o na przy sz∏à s∏u˝ b´
woj sko wà (np. na uka la ko nicz nej wy po wie dzi).

a) 1 pkt za po da nie cz´ -
Êci wy ró˝ nio nej i 1 pkt
za uzu pe∏ nie nie, 
b) po 1 pkt za ka˝ dà
gru p´ spo ∏ecz nà, 
c) 1 pkt za po da nie cz´ -
Êci wy ró˝ nio nej i 1 pkt
za roz sze rze nie wy po-
wie dzi

6

4. a) So lon, b) Han ni bal, c) Odo aker Po 1 pkt za ka˝ de po -
praw ne do pa so wa nie

3

5. a) styl ro maƒ ski, b) I – bi fo rium, II – fryz, III – ap sy -
da, IV – we stwerk 

a) 1 pkt, b) po 1 pkt
za ka˝ de po praw ne
przy po rzàd ko wa nie

5

6. a) ko ∏o dziej stwo, b) p∏at ner stwo, c) gar bar stwo, 
d) lut nic two

Po 1 pkt za ka˝ dy po -
praw ny wpis

4

7. d) 1, e) 6 1 pkt za pra wi d∏o we
ozna cze nie wy da rze -
nia pierw sze go i 1 pkt
za ozna cze nie wy da -
rze nia ostat nie go

2

8. a) Pol ska, b) Moskwa, c) Fran cja a) 1 pkt, b) 1 pkt, c) 1
pkt

3

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM

Historia
Poziom podstawowy

Listopad 2008



2

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

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

9. a) Pol ska, Miesz ko, b) Zda niem kro ni ka rza g∏ów -
nà ro l´ w przy j´ ciu chrztu przez Miesz ka mia ∏a
ode graç cze ska ksi´˝ nicz ka Do bra wa, któ ra od ma -
wia ∏a za mà˝ pój Êcia za po ga ni na. Oce na ucznia mo -
˝e byç su biek tyw na, mu si jed nak byç zgod na
z praw dà hi sto rycz nà oraz byç uza sad nio na dwo -
ma po praw ny mi me ry to rycz nie i lo gicz nie ar gu -
men ta mi, np. Wy da je si´, ˝e kro ni karz nie co prze -
ce ni∏ zna cze nie Do bra wy w przy j´ ciu chrztu przez
Miesz ka. O wie le wa˝ niej sze mu sia ∏y byç wzgl´ dy
po li tycz ne, ta kie jak ch´ç po zy ska nia dla Pol ski
Czech ja ko so jusz ni ka, za bez pie cze nie po gra ni cza
po ∏u dnio we go Pol ski w okre sie walk z Wie le ta mi,
wzmoc nie nie mi´ dzy na ro do we go pre sti ̋ u Pol ski
po przez do ∏à cze nie do gro na paƒstw chrze Êci jaƒ -
skich, ch´ç na wià za nia bar dziej part ner skich sto -
sun ków z ce sar stwem, wzmoc nie nie po zy cji
Miesz ka w paƒ stwie.

a) 1 pkt za na zw´ kra -
ju i 1 pkt za imi´ w∏ad -
cy, b) 1 pkt za po da nie
opi nii kro ni ka rza, 1 pkt
za sfor mu ∏o wa nie w∏a -
snej oce ny i po 1 pkt
za ka˝ dy po praw ny ar -
gu ment (mak sy mal nie
2 pkt)

6 

10. a), c) Po 1 pkt za ka˝ de po -
praw ne za zna cze nie

2

11. a) Niem cy, b) Fran cja, c) RuÊ, d) W´ gry Po 1 pkt za ka˝ dà po -
praw nie wpi sa nà na -
zw´

4

12. a) ˝a ke ria, Fran cja, b) zbun to wa ni ch∏o pi zo sta li roz -
bi ci i wy mor do wa ni, c) woj na stu let nia

a) 1 pkt za na zw´ wy -
da rzeƒ i 1 pkt za na -
zw´ paƒ stwa, b) 1 pkt,
c) 1 pkt 

4

13. Po do bieƒ stwa: np. Bi blia je dy nym êró d∏em wia ry,
od rzu ce nie zwierzch nic twa pa pie ̋ a, re zy gna cja
z ce li ba tu ksi´ ̋ y, uzna wa nie tyl ko dwóch sa kra men -
tów, za kaz kul tu ob ra zów i rzeêb, roz wià za nie za ko -
nów, re zy gna cja z kul tu Êwi´ tych, brak spo wie dzi ci -
chej, li tur gia w j´ zy kach na ro do wych, re zy gna cja
z uczyn ków ja ko nie zb´d ne go wa run ku zba wie nia;
Ró˝ ni ce: u lu te ran zba wie nie po przez wia r´ i ∏a sk´
Bo ga, a u kal wi ni stów na sku tek pre de sty na cji, ró˝ -
ni ce w poj mo wa niu sa kra men tu eu cha ry stii, u lu te -
ran in dy wi du al na in te pre ta cja Pi sma Âwi´ te go,
u kal wi ni stów na rzu co na przez Kal wi na, u kal wi ni -
stów su row sze nor my mo ral ne ni˝ u lu te ran

Po 1 pkt za ka˝ de po -
praw ne po do bieƒ stwo
i ró˝ ni c´, mak sy mal nie
4 pkt

4

14. a) fa∏sz, b) praw da, c) fa∏sz, d) fa∏sz Po 1 pkt za ka˝ dy pra -
wi d∏o wy wpis

4

15. A. Ja cqu es Car tier, B. Ferdynand Magellan,
C. Va sco da Ga ma

Po 1 pkt za ka˝ dy pra -
wi d∏o wy wpis

3

16. a) ch∏o pi; nie mie li ˝ad ne go wp∏y wu na w∏a dz´; wy -
ni ka ∏o to z sys te mu feu dal ne go i z uprzy wi le jo wa nia
szlach ty, któ ra by ∏a je dy nym sta nem ma jà cym re al -
ny wp∏yw na spra wo wa nie w∏a dzy, b) Ru si ni; za de -
cy do wa ∏y o tym: eks pan sja paƒ stwa pol skie go
na wschód za Ka zi mie rza Wiel kie go oraz unia z Li twà

a) 1 pkt za od czy ta nie
war stwy spo ∏ecz nej, 1
pkt za okre Êle nie jej
wp∏y wu na w∏a dz´ i 1
pkt za po da nie przy -
czyn te go sta nu, b) 1
pkt za od czy ta nie na -
zwy z dia gra mu i 1 pkt
za po da nie wy da rzeƒ

5
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Historia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

17. a) Szwe cja, XVII w., b) Re for my Gu sta wa II Adol fa
po le ga ∏y m.in. na ob j´ ciu obo wiàz kiem s∏u˝ by woj -
sko wej nie mal wszyst kich m´˝ czyzn do 40 ro ku ˝y -
cia, a fak tycz nie s∏u ̋ y∏ w woj sku co dzie sià ty, któ re -
go ekwi po wa ∏a na swój koszt po zo sta jà ca w cy wi lu
dzie wiàt ka. Wpro wa dzo no te˝ ulep szo nà broƒ pal nà
o wy˝ szej szyb ko strzel no Êci, c) np. woj na trzy dzie -
sto let nia, woj na pol sko -szwedz ka 1626–1629, po -
top szwedz ki, woj na szwedz ko -duƒ ska w la -
tach 1675–1679

a) 1 pkt za po da nie
kra ju i 1 pkt za po da nie
wie ku, b) 1 pkt za opis
re form, c) 1 pkt za
ka˝ dà po da nà woj n´,
mak sy mal nie 2 pkt

5

18. a) Pru sy (lub Kró le stwo Pru skie), XVIII w., b) ab so lu -
tyzm oÊwie co ny 

a) 1 pkt za po da nie
na zwy paƒ stwa i 1 pkt
za po da nie wie ku, b) 1
pkt za pod kre Êle nie
w∏a Êci we go ustro ju

3

19. Ksi´ stwo War szaw skie, 1807 r. 1 pkt za na zw´ paƒ -
stwa i 1 pkt za da t´
rocz nà

2

20. b) 1, e) 5 Po 1 pkt za po praw ne
wpi sa nie ka˝ dej z liczb

2

21. Kró le stwo Pol skie 1 pkt 1

22. a) Afga ni stan, b) Ma ro ko, c) Ko rea, d) Su dan Po 1 pkt za ka˝ de pra -
wi d∏o we przy po rzàd -
ko wa nie

4

23. a) Wiel ka Bry ta nia, Niem cy, b) Po wo dem gwa∏ tow -
ne go wzro stu pro duk cji sta li w Niem czech i Wiel -
kiej Bry ta nii by ∏a pro wa dzo na przez oba kra je roz -
bu do wa flo ty, za rów no han dlo wej, jak i wo jen nej.
Spo wo do wa ne by ∏o to ry wa li za cjà tych paƒstw
o ko lo nie. Ry wa li za cja ta cz´ sto pro wa dzi ∏a do ba -
lan so wa nia na gra ni cy woj ny i w oba wie przed jej
wy bu chem obie stro ny gwa∏ tow nie zbro i∏y si´, co
rów nie˝ wy ma ga ∏o ogrom nych ilo Êci sta li.

a) Po 1 pkt za po da nie
nazw paƒstw, ra zem 2
pkt, b) 1 pkt za po da -
nie cz´ Êci wy ró˝ nio nej
i 1 pkt za uzu pe∏ nie nie,
ra zem 2 pkt

4

24. a) ku bizm, b) im pre sjo nizm, c) sur re alizm, d) re -
alizm

Po 1 pkt za po praw -
ne po ∏à cze nie ka˝ de -
go z ob ra zów z na zwà
sty lu

4
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Historia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 

Zadanie Oczekiwane odpowiedzi Zasady przyznawania 
punktów

Punkty 
za zadanie

25. a) Roz bu do wa i mo der ni za cja pol skiej ar mii w pla -
nach E. Kwia tkow skie go mia ∏y si´ staç jed nym
z mo to rów na p´ do wych pol skiej go spo dar ki. Roz -
wi ja jà ca si´ ar mia mia ∏a sk∏a daç du ̋ e za mó wie nia
na sprz´t i wy po sa ̋ e nie, co sprzy ja ∏o by roz wo jo wi
prze my s∏u, b) Pol ska A, czy li cz´Êç za chod nia II RP,
by ∏a du ̋ o le piej roz wi ni´ ta go spo dar czo i cy wi li -
za cyj nie. Dys po no wa ∏a doÊç do brze roz wi ni´ tym
prze my s∏em, sie cià dróg i li nii ko le jo wych, in fra -
struk tu rà te le ko mu ni ka cyj nà. Pol ska B by ∏a du ̋ o
s∏a biej zur ba ni zo wa na ni˝ Pol ska A, c) Oce na ucznia
mo ̋ e byç su biek tyw na, mu si byç jed nak zgod -
na z re alia mi i po par ta po praw ny mi me ry to rycz nie
ar gu men ta mi, np.: Mi mo zmia ny gra nic Pol ski
po II woj nie Êwia to wej i up∏y wu kil ku dzi´ sie ciu lat
na dal mo˝ na mó wiç o ist nie niu Pol ski B, czy li s∏a bo
roz wi ni´ tych go spo dar czo wschod nich re jo nów na -
sze go kra ju. Wi daç to choç by na przy k∏a dzie sie ci
dro go wej i ko le jo wej. Po dob nym wskaê ni kiem jest
sto pieƒ bez ro bo cia.

a) 1 pkt za opi sa nie
ro li ar mii w go spo dar -
czych pla nach E. Kwiat-
kow skie go, b) 1 pkt
za przed sta wie nie tre -
Êci wy ró˝ nio nych i 1
pkt za uzu pe∏ nie nie,
c) 1 pkt za sfor mu ∏o -
wa nie oce ny i 1 pkt
za uza sad nie nie

5

26. e) 1, b) 5 Po 1 pkt za ka˝ de po -
praw ne ozna cze nie

2

27. a) fa∏sz, b) fa∏sz, c) fa∏sz Po 1 pkt za pra wi d∏o -
we ozna cze nie ka˝ de -
go ze stwier dzeƒ

3

28. e) 1 pkt 1

29. b) 1 pkt za pra wi d∏o we
pod kre Êle nie

1

30. Tekst opi su je Kam bo d˝´. Czer wo ni Khme rzy usi ∏o -
wa li wpro wa dziç w ˝y cie sys tem mak sy mal nie zbli -
˝o ny do ide ali stycz ne go ko mu ni zmu. Za ka za li wy -
zna wa nia re li gii, zli kwi do wa li pie nià dze i w∏a snoÊç
pry wat nà. Zmu sza li swo ich ro da ków do nie ludz ko
ci´˝ kiej pra cy i g∏o dzi li ich. Usi ∏o wa li zli kwi do waç in -
sty tu cj´ ro dzi ny. 

1 pkt za po da nie na -
zwy kra ju i 1 pkt za
opis zmian wpro wa -
dzo  nych w Kam bo d˝y

2 


