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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Zadanie 1.1. (0–1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Państwo przedstawione w źródle 1. istniało na terenie oznaczonym na mapie numerem
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Zadanie 1. 

Źródło 1. Fragment opracowania historycznego

Państwo [...] powstało w wyniku konsolidacji politycznej plemion semickich [...]. Za czasów króla 
Salomona [...] doszło ono do znacznej potęgi, było kolebką pierwszego systemu monoteistycznego 
w naszym kręgu cywilizacyjnym. [...] Zawarty on został w [...] [świętej księdze, której] pewne części 
były zbiorem praw. Przepisy [...] [te] były odzwierciedleniem przemian, jakim uległy plemiona 
[...] w  długotrwałym procesie przechodzenia od wspólnot koczowniczych do scentralizowanego 
organizmu państwowego.

Źródło: K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1993, s. 16.

Źródło 2. Mapa
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Zadanie 1.2. (0–1)
Rozstrzygnij, czy wspomniany w  tekście zbiór praw wchodzi w  skład Starego czy Nowego 
Testamentu. Odpowiedź uzasadnij.
Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

Zadanie 2. (0–1)

Fragment opracowania historycznego

Przeliczanie dat panowania władców na naszą rachubę czasu może sprawić trudności, gdyż władcy 
tej samej dynastii nosili często imiona identyczne (np. Seleukos i  Antioch u  Seleucydów, Attalos 
i  Eumenes w  Pergamonie, nie mówiąc już o  skrajnym przypadku dynastii Ptolemeuszy, w  której 
wszyscy nazywali się właśnie Ptolemeuszami). [...]
[...] Szczególnym powodzeniem we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego cieszyła się era 
Seleucydów, liczona od roku, w którym założyciel dynastii Seleukos Nikator objął stanowisko satrapy 
w Babilonie. Początek tej ery był obliczany dwojako: 1) przez Babilończyków na 3 IV 311 r. p.n.e. [...], 
2) przez Macedończyków na jesień 312 r. p.n.e.

Źródło: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, Warszawa 1983, t. 1, s. 317.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest 
fałszywe.

1. Dynastia Seleucydów rządziła w państwie położonym na Bliskim Wschodzie. P F

2. W tekście przedstawiono systemy datowania właściwe dla państw  
hellenistycznych. P F

3. Według Macedończyków era Seleucydów rozpoczęła się przeszło rok później  
niż według Babilończyków. P F

Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 1.1 1.2 2
Maks. liczba pkt 1 1 1
Uzyskana liczba pkt



4 z 41

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Zadanie 3. 

Fragment Dziejów Herodota 

Kiedy wówczas przybyli posłowie Hellenów do Syrakuz i dopuszczono ich do rozmowy z [tyranem] 
Gelonem, tak przemówili: Wysłali nas Lacedemończycy [i Ateńczycy] i ich sprzymierzeńcy, aby ciebie 
pozyskać na sojusznika przeciw barbarzyńcy. Wszak o najeźdźcy Hellady niewątpliwie słyszałeś: że 
Pers, przerzucając most przez Hellespont i wiodąc z Azji całą siłę zbrojną Wschodu, zamierza ruszyć 
w pole przeciw Helladzie, przy czym zasłania się pozorem, że ciągnie na Ateny, a tymczasem nosi się 
z myślą, żeby podbić całą Helladę. Ty zaś doszedłeś do wielkiej potęgi i nie najmniejsza część Hellady 
do ciebie należy, ponieważ panujesz nad Sycylią.

Źródło: Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 2002, s. 427.

Zadanie 3.1. (0–1)
Wyjaśnij okoliczności powstania wspomnianego w tekście państwa, które uważano za „część 
Hellady”, mimo że było położone poza obszarem współczesnej Grecji.

Zadanie 3.2. (0–1)
Taśma chronologiczna

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Przedstawione w tekście spotkanie odbyło się w okresie oznaczonym na  taśmie chronologicznej 
numerem 
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

1 2 3 4

zaprowadzenie 
w Rzymie republiki

reformy 
Solona

wybuch wojny 
peloponeskiej
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 3.1 3.2 4
Maks. liczba pkt 1 1 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 4. (0–1)

Fragmenty dokumentów z epoki

Tekst 1. Gdyśmy się zeszli szczęśliwie [...] dla omówienia spraw dobra i bezpieczeństwa publicznego, 
uznaliśmy za konieczne wydać wśród innych zarządzeń [...] także to, które odnosi się do czci bóstwa, 
a mianowicie by chrześcijanom i wszystkim dać zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto 
zechce. [...] Uważamy, że nikomu nie należy czynić przeszkód, czy kto odda swoją duszę wyznaniu 
chrześcijańskiemu, czy tej religii, którą sam osądzi za najodpowiedniejszą dla siebie. 

Tekst 2. Niech nikt się nie kala składaniem ofiar! Niech nikt nie zabija zwierzęcia niewinnego, niech nikt 
nie wchodzi do przybytków pogańskich, aby oglądać świątynie i patrzeć na podobizny ukształtowane 
ręką człowieczą! [...] Także dostojników niech obowiązuje ów zakaz. Jeżeli którykolwiek z nich, oddany 
kultowi pogańskiemu, wejdzie do świątyni, aby cześć okazać, musi natychmiast wypłacić 15 funtów 
złota. Także cały jego urząd [...] ma złożyć na rzecz skarbu sumę w tejże wysokości.

Źródło: A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich. Dominat, Warszawa 1991, s. 220, 437.

Rozstrzygnij, który z przytoczonych dokumentów został wydany wcześniej. Odpowiedź uzasadnij. 
Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Zadanie 5. (0–2) 

Źródło 1. Fragmenty opracowań historycznych

Tekst A. Żywe kontakty [...] [tego państwa] z Bizancjum pociągnęły za sobą przyjęcie przez [władcę] 
i jego drużynę chrztu w 988 r. W ten sposób [...] [państwo to znalazło się] w kręgu kultury bizantyjskiej, 
która w X w. przeżywała swój rozkwit. [...] Na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia państwo [...] 
stanowiło również potęgę polityczną znaną w Europie. Świadczyły o tym choćby związki małżeńskie 
dynastii Rurykowiczów z dynastiami panującymi w Bizancjum, [...] w Polsce itd.

Tekst B. Kiedy [...] gałąź Karolingów wygasła w r. 987, możni wybrali królem członka rodu Robertynów 
[...], Hugona Kapeta [...]. Hugo Kapet stał się założycielem dynastii, która w różnych swych gałęziach 
utrzymała się na tronie [...] aż do XIX wieku. [...] Podstawą autorytetu [...] była tylko ich własna 
domena [...]. Reszta kraju, wielokrotnie większa, dzieliła się na liczne władztwa senioralne [...]. 

Tekst C. Najeźdźcy [...] przerwali bezpośrednią łączność między zachodnimi a  południowymi 
Słowianami. Nie udało się natomiast Madziarom opanować wszystkich ziem wchodzących w skład 
Państwa Wielkomorawskiego. [...] klęska 955 r. zmusiła [ich] ostatecznie do zaniechania koczowniczego 
trybu życia [...].

Źródło: M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, oprac. K. Sójka-Zielińska, Warszawa 1994, s. 86–87, 183;  
T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1990, s. 127, 232.

Źródło 2. Mapa. Europa w x wieku
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Uzupełnij tabelę – wpisz w odpowiednie miejsca nazwy państw przedstawionych w tekstach A–C 
oraz numery, którymi zaznaczono je na mapie.

Tekst Nazwa państwa Numer na mapie

A.

B.

C.
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 5 6
Maks. liczba pkt 2 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 6. (0–1) 

Źródło 1. Fragment średniowiecznej pieśni

Teraz nas więc za morze
Wiedź, Jezu, prawy Boże,
Dla cię rzucam krainę
Jasną, kochaną, bratnią [...] 
A w pątniczej odzieży,
Sercem służąc jak szatą,
Już niechybnie pod lato
Książę w trąby uderzy
I pchnie flotę skrzydlatą
Do syryjskich wybrzeży [...].

Źródło: Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 161–163.

Źródło 2. Fragment opracowania historycznego

Inwazja arabska nie doprowadziła do opanowania całego Półwyspu Iberyjskiego. Wizygoci, którzy 
oparli się atakom najeźdźców w górach Asturii, przystąpili po niejakim czasie do  wyzwalania [...] 
ziem zajętych przez wroga. Przesuwająca się na skutek tego ku południowi granica posiadłości 
chrześcijańskich ulegała zmianom, w zależności od sukcesów militarnych jednej lub drugiej strony. 
Do XI wieku nigdy jednak nie przekroczyła [gór] Sierra de Guadarrama.

Źródło: T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1990, s. 176.

Rozstrzygnij, czy oba źródła dotyczą tej samej kampanii wojennej. Odpowiedź uzasadnij. 
Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

Na mórz wypłyniem odmęty;
Od saraceńskiej szkody
Niech nas broni, aż grody
Zdobędziem Chrystusa Pana,
Cel dróg wszystkich pielgrzyma, 
Który sułtan dziś trzyma [...].
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Zadanie 7. (0–1) 

Źródło 1. Fragment bulli papieskiej

Podobnie jak Bóg, Stwórca wszechświata, uczynił na firmamencie niebieskim dwa wielkie światła: 
światło większe, aby rządziło dniem, i  światło mniejsze, aby rządziło nocą, tak dla umocnienia 
powszechnego Kościoła, który nazywają królestwem niebieskim, ustanowił dwie wielkie godności, 
większą, aby jako dniami rządziła duszami, i  mniejszą, która by jako nocą rządziła ciałami: to  są 
powaga papieska i władza królewska. A jak księżyc bierze światło swoje od słońca, ponieważ ustępuje 
mu pod względem wielkości, jakości, położenia i skutków działania, podobnie władza królewska od 
powagi papieskiej bierze blask dostojeństwa. [...]

Źródło 2. Fragment dokumentu papieskiego

1. Kościół rzymski przez samego Boga został założony.
2. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym.
8. On sam tylko może używać insygniów cesarskich.
9. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta. 

12. Jemu wolno władcami rozporządzać, a więc i cesarzy z tronu składać.
Źródło: Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 126–127, 131.

Uzasadnij, że przedstawione w obu tekstach poglądy na temat relacji pomiędzy władzą świecką 
i kościelną są zgodne. W odpowiedzi odwołaj się do treści obu źródeł.
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Zadanie 8. (0–1) 

Mapa. Państwo zakonu krzyżackiego 

Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 7 8
Maks. liczba pkt 1 1
Uzyskana liczba pkt
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Rozstrzygnij, czy mapa przedstawia państwo zakonu krzyżackiego u schyłku panowania 
Kazimierza Wielkiego, czy u schyłku panowania Kazimierza Jagiellończyka. Odpowiedź uzasadnij.  
Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Zadanie 9. 

Fragment przywileju 

W imię Pańskie. Amen. [...]

5. Ponieważ zaś rzeczona szlachta nasza w szczególnej swej do nas miłości przyjęła [...] i potomstwo 
nasze żeńskie, tak samo jak męskie, sobie za księcia i pana – przeto [...] zwalniamy i wyjmujemy od 
składania wszelkich danin, podatków i opłat, tak ogólnych, jak i szczególnych, jakimkolwiek mianem 
by się zwały, wszystkie miasta, grody, posiadłości, miasteczka i wsie, mieszkańców wsi całego Królestwa 
Polskiego, należących do panów i wszystkiej szlachty [...]. 

6. Chcemy zadowolić się tym tylko, aby corocznie na św. Marcina wyznawcę [...] nam i następcom 
naszym na znak najwyższego panowania i uznania korony Królestwa Polskiego płacono po dwa grosze 
zwykłej monety [...], z każdego [...] łanu [...].

8. Jeśli podczas panowania naszego lub następców naszych potrzeba nam będzie wyruszyć na 
wyprawę poza granice Królestwa Polskiego i  jeśli szlachcie polskiej [...] przyjdzie bitwę stoczyć lub 
mieć spotkanie, w którym niektórzy będą do niewoli wzięci i poniosą większe lub mniejsze szkody 
w rzeczach lub osobach, wtedy im wypłacimy odszkodowanie. [...] 

Źródło: Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 183–184.

Zadanie 9.1. (0–1) 
Wyjaśnij, w jakich okolicznościach wystawiono cytowany przywilej.

Zadanie 9.2. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest 
fałszywe.

1. Przywilej zagwarantował szlachcie nietykalność majątkową. P F

2. Na mocy przywileju szlachta została zwolniona z obowiązku udziału  
w wyprawach zbrojnych poza granicami państwa. P F

3. Wydanie przywileju zmniejszyło obciążenia mieszkańców miast królewskich. P F
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Historia – poziom rozszerzony

Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 9.1 9.2 10
Maks. liczba pkt 1 1 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 10. (0–1)  

Grafika. Pracownia geografa 

Uzasadnij, że przedstawiona rycina powstała najwcześniej w okresie renesansu. W odpowiedzi 
odwołaj się do dwóch elementów graficznych.
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Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Zadanie 11. 

Fragment statutu toruńskiego 

[...] ogłaszamy niniejszym wszystkim, iż bacząc na korzyści poddanych naszych, za radą i  zgodą 
wszystkich senatorów naszych obojga stanów i posłów ziem koronnych postanawiamy i uchwalamy na 
wieczne czasy, iż wszyscy osadnicy, czyli kmiecie wszystkich wsi, tak naszych, jak poddanych naszych 
jakiegokolwiek stanu, którzy przedtem nie pracowali jednego dnia w tygodniu, dla nas i swoich panów 
z każdego łanu jeden dzień tygodniowo mają i są obowiązani pracować, z wyjątkiem tych wieśniaków, 
którzy czynszem w pieniądzach lub w zbożu, albo jakąkolwiek opłatą lub daniną, robociznę panom 
swoim już przedtem płacili. 

Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 82.

Zadanie 11.1. (0–1) 
Podaj stosowaną w historiografii nazwę zobowiązania nałożonego na chłopów tym dokumentem. 

Zadanie 11.2. (0–1) 
Uzasadnij, że cytowane postanowienia wydano w okresie demokracji szlacheckiej w Polsce.



13 z 41

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą
Historia – poziom rozszerzony

Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 11.1 11.2 12
Maks. liczba pkt 1 1 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 12. (0–1) 

Fragment wypowiedzi współczesnego historyka 

Wzrost potęgi politycznej Moskwy, a jednocześnie ustanowienie tam piątego patriarchatu 
prawosławnego, bardzo silnie wpłynęły na władyków, biskupów i metropolitów prawosławnych ziem 
Rzeczypospolitej. Dla nich stanowiło to zagrożenie, gdyż Moskwa zaczynała wchodzić na tereny 
uprzednio zarezerwowane dla Konstantynopola. [...] Przypuszczam, że silnie to odczuwali i dążyli do 
zabezpieczenia swojego Kościoła zarówno przed Moskwą, jak i przed Kościołem katolickim, polskim. 
Chcieli znaleźć niszę, która pozwoliłaby im zachować odrębność. I właśnie taki Kościół stworzyli. [...] 
Nic jednak z tych planów nie wyszło. Na domiar złego stali się kością niezgody pomiędzy Moskwą 
a Warszawą. Niewątpliwie zbliżali się do Kościoła rzymskiego, lecz nigdy się z nim nie złączyli. [...] 
na zawsze zachowali odrębną tożsamość, która w jakiś sposób oddzielała ich zarówno od katolików 
Polaków, jak i prawosławnych Moskali. [...] 

Źródło: Podpisanie aktu [...]. Rozmowa z prof. Andrzejem Sulimą-Kamińskim, www.muzhp.pl [dostęp: 28.04.2020].

Podaj stosowaną w historiografii nazwę porozumienia, którego genezę przedstawiono w tekście, 
oraz nazwę nowo utworzonego Kościoła.  
Nazwa porozumienia:

Nazwa Kościoła:
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Źródło 2. Polscy dowódcy XVI i XVII wieku 

Tekst 1. Kanclerz wielki koronny i hetman wielki koronny. U  boku Stefana Batorego wyruszył na 
Połock. Oblegał Psków. Obronił Kraków i pokonał arcyksięcia Maksymiliana Habsburga pod Byczyną.

Tekst 2. Hetman wielki koronny. Wojskowego rzemiosła uczył się, walcząc w Inflantach. Bronił kresów 
południowo-wschodnich przed Tatarami. Za panowania Zygmunta III Wazy zginął w odwrocie spod 
mołdawskiej Cecory. 

Tekst 3. Hetman wielki litewski. Sławę przyniosło mu zwycięstwo nad Szwedami w bitwie pod 
Kircholmem, gdzie pokonał trzykrotnie liczniejsze siły przeciwnika. Zmarł, broniąc twierdzy Chocim 
przed siłami tureckimi.

Tekst 4. Hetman wielki koronny. Bronił kresów południowo-wschodnich państwa. Po klęsce w bitwie 
pod Cecorą przebywał w niewoli tureckiej. Pod Trzcianą pokonał jednego z najwybitniejszych wodzów 
XVII wieku – króla Szwecji Gustawa Adolfa.

Zadanie 13. 

Źródło 1. Plan bitwy

Woskriesienskaja

de la Gardie

obóz
cudzoziemski

obóz
moskiewski

Łagoczycha
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Żółkiewski
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moskiewski

G
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Kłuszyn

piechota polska
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artyleria polska

działania wojsk
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płot spalona wieś

piechota moskiewska
i cudzoziemska
jazda moskiewska
i cudzoziemska
artyleria moskiewska
i cudzoziemska
odwrót wojsk moskiewskich
i cudzoziemskich

1  pułk Zborowskiego
2  pułk Kazanowskiego
3  pułk Dunikowskiego
4  pułk Strusia

5  pułk hetmański (Porycki)
6  odwód (Żółkiewski)
7  piechota
8  Kozacy zaporoscy

0 1 km
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Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 13.1 13.2
Maks. liczba pkt 1 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 13.1. (0–1)   
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

W bitwie przedstawionej na mapie dowodził hetman, do którego odnosi się tekst oznaczony numerem 
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Zadanie 13.2. (0–1)  

Taśma chronologiczna

Zaznacz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij swoją odpowiedź.

Ukazana na planie bitwa rozegrała się w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem  
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Uzasadnienie:

1 2 3 4

śmierć Iwana IV 
Groźnego

wkroczenie chorągwi
polsko-litewskich 

do Moskwy 

zajęcie Smoleńska
przez wojska
moskiewskie 

rozpoczęcie
pierwszej dymitriady  

podpisanie rozejmu
w Dywilinie 
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Zadanie 14. 

Dokument z 1651 roku

W celu zwiększenia floty handlowej i zachęcenia do żeglugi naszego narodu, co dzięki opatrzności 
i opiece boskiej jest tak wielkim środkiem dobrobytu i bezpieczeństwa naszej Republiki, przez obecny 
parlament i na mocy jego władzy zostaje postanowione:

[...] żadne towary [...], czy to płody ziemi, czy przetwory i wyroby z Azji, Afryki bądź Ameryki [...] 
nie będą przywożone bądź dostarczane do republiki angielskiej bądź Irlandii [...] na  jakimkolwiek 
innym okręcie bądź okrętach [...], ale jedynie na takich, które rzeczywiście i bez oszustwa przynależą 
tylko do ludzi naszej republiki albo naszych plantacji [...].  

Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 306.

Zadanie 14.1. (0–1)
Podaj stosowaną w historiografii nazwę przytoczonego dokumentu.

Zadanie 14.2. (0–1)
Uzasadnij, że cytowany dokument świadczy o prowadzeniu polityki merkantylistycznej. 

Zadanie 15. (0–1)

Instrukcja wydana przez monarchę w 1722 roku

Art. 7 [...] § 1. Powszechnie wiadomo, jak wielkie znaczenie ma ochrona poddanych przed wszelką 
przemocą i jakie mogą powstać niebezpieczne następstwa, jeśli na skutek źle urządzonej gospodarki 
wiejskiej i zbyt wysokich ciężarów poddani są niespokojni [...]. Z tych też względów [...] powinno [się] 
z wielką pilnością i gorliwością skierować wierne spojrzenie na sprawę ochrony naszych wszystkich 
poddanych, aby tym samym utrzymać ich pod każdym względem w dobrym rozkwicie i dobrobycie 
i aby nie ustanowiono wyższych świadczeń na cele wojenne i z domen, jak tylko takie, jakim oni mogą 
podołać. 

Art. 10 [...] § 7. Nikt nie może być w naszym królestwie, prowincjach i krajach zwolniony od akcyzy. 
Aby zaś wszelkie oszustwo skuteczniej zostało zwalczone, chcemy my sami wraz z naszym królewskim 
dworem uiszczać akcyzę.

Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 388.

Uzasadnij, że przytoczone postanowienia były zgodne z założeniami absolutyzmu oświeconego. 
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Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 14.1 14.2 15 16
Maks. liczba pkt 1 1 1 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 16. (0–1)

Fotografia 1. Pomnik księcia  
Józefa Poniatowskiego 

Fotografia 2. Nagrobek  
Stanisława Małachowskiego 

Rozstrzygnij, czy oba pomniki reprezentują ten sam styl w sztuce. Odpowiedź uzasadnij, odwołując 
się do  widocznych cech obu dzieł sztuki.
Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:
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Zadanie 17. (0–1) 

Fragment opracowania historycznego 

Stanisław August [...] od jakiegoś czasu nosił się z zamiarem ustanowienia orderu jeszcze mocniej 
wiążącego osobę panującego z armią, której był formalnym zwierzchnikiem. Kluczowa decyzja 
zapadła zapewne jeszcze przed 18 maja [...], a więc przed datą uznawaną za początek wojny polsko-
-rosyjskiej. Sześć dni przed zwycięstwem pod Zieleńcami, 12 czerwca, Stanisław August pisał do  
ks. Poniatowskiego: „Przyszło mi do głowy przesłać Ci rodzaj medali owalnych, które z jednej 
strony mieścić będą moje imię, a z drugiej napis „Virtuti Militari” [...]. Będą to medale srebrne dla 
szeregowych, a złote dla oficerów”.  

Źródło: W. Kowalski, Virtuti Militari – największy zaszczyt dla polskiego żołnierza, „Kombatant. Biuletyn Urzędu  
do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, Nr 6 (318), 2017, s. 4.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Cytowany list został napisany  
A. przed porwaniem króla przez konfederatów barskich.
B. po pokonaniu wojsk rosyjskich pod Racławicami.
C. przed przeprowadzeniem pierwszego rozbioru Polski.
D. po zawiązaniu konfederacji targowickiej.

Zadanie 18. (0–1) 

Rysunek satyryczny z XIX wieku 

Tytuł rysunku: Proposition de Constitution aux Habitans de l’Île S. Hélène par l’ex l'empereur et roi – Propozycja 
Konstytucji dla mieszkańców Wyspy Św. Heleny nadana przez byłego cesarza i króla
Napisy na rysunku:
Vous le jurez? – Przysięgacie?
Nous le jurons – Przysięgamy.
Champ de Mai 1816 – Pole majowe [nawiązanie do pól marcowych/majowych – dorocznych przeglądów wojsk 
w państwie Franków] 
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Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 17 18 19
Maks. liczba pkt 1 1 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 19. (0–1) 

Wykres. Siły zbrojne wybranych państw w latach 1852–1858 

Wyjaśnij, do jakich działań podejmowanych przez Napoleona na zależnych od niego terenach 
nawiązuje rysunek. Podaj jeden przykład. 

1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858

[mln]

[rok]

2

1,5

1

0,5

0

Anglia TurcjaRosja PiemontFrancja

Źródło: K. Marchlewicz, Wojna krymska na tle innych konfliktów zbrojnych połowy XIX wieku,  
„Przegląd Historyczno-Wojskowy”, t. 13 (64), z. 3 (241), 2012, s. 11. 

Rozstrzygnij, czy liczebność armii, którymi dysponowały strony konfliktu, miała kluczowe 
znaczenie dla przebiegu wojny krymskiej. Odpowiedź uzasadnij.  
Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:
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Zadanie 20. (0–1) 

Fragment tabeli likwidacyjnej miejscowości Dziekanów Polski położonej w guberni 
warszawskiej powiatu warszawskiego [...] 

Miejscowość znajduje się w pierwszym z działów, które powołane są paragrafem 21 Ustawy z dnia  
19 Lutego (2 Marca) 1864 roku o Komisji Likwidacyjnej [...].

Włościanie miejscowości Dziekanów mają prawo wypasać swoje konie w ilości pokazanej przy każdym 
gospodarstwie na pastwisku Kępa Dziekanowska [...].

Włościanie miejscowości mają prawo łowienia ryb w Wiśle i jeziorze Dziekanowskim w miejscach, 
gdzie są przyłączeni do ziem przypisanych na własność.

14 marca 1868 roku Komitet znajdujący się przy Centralnej Komisji do spraw Włościańskich 
postanawia zatwierdzić rozpatrzoną i poprawioną Tabelę Likwidacyjną, zgodnie z którą na własność 
włościan miejscowości Dziekanów Polski odchodzi 518 mórg [...] ziemi [...], i  zatwierdzić kapitał 
likwidacyjny na korzyść byłego właściciela osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem rubli (8788). 

Źródło: Tabela Likwidacyjna Miejscowości Dziekanów Polski, tłum. V. Radan; www.dziekanowpolski.pl, [dostęp: 28.08.2020].

Podaj dwie zasady reformy uwłaszczeniowej przeprowadzonej w Królestwie Polskim, które 
zastosowano w przypadku Dziekanowa Polskiego. 

Zadanie 21. (0–1) 

Fragment opracowania historycznego 

[Budowla] powstała na rozkaz cara Mikołaja I. Pieniądze na jej budowę [...] pochodziły z bezzwrotnej 
pożyczki z kasy miejskiej Warszawy i z Banku Polskiego. Na potrzeby budowy przejęto zabudowania 
XVIII-wiecznej szkoły pijarskiej, a także zniszczono okoliczną dzielnicę willową, wysiedlając 
jej mieszkańców. Niektóre szczegóły [jej planu] [...] wskazywały, że nie miała ona pełnić funkcji 
obronnych, a jedynie policyjne. Zasięg ostrzału wynosił ok. 1,5 kilometra – wystarczająco dużo, by 
objąć Stare i Nowe Miasto, ale za mało, by w znaczący sposób bronić miasta przed atakiem z zewnątrz. 

Źródło: P. Kozioł, [...]. Historia miejsca, www.wystawy.muzhp.pl [dostęp: 28.04.2020].

Podaj nazwę opisanej budowli i wyjaśnij, jakie okoliczności doprowadziły do jej wzniesienia.  

Nazwa budowli: 

Wyjaśnienie:
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Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 20 21 22
Maks. liczba pkt 1 1 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 22. (0–1) 

Fragment wiersza Władysława Broniewskiego 

Wali się front. Wali się tron. 
[...]
Czerwona łuna ze wszech stron
rozjaśnia carski mrok.

Już z „Aurory" wystrzał padł, 
wybuchnął już Październik,
na Pałacowym placu ślad
przebiegającej czerni. 

Źródło:  W. Broniewski, Wiersze i poematy, Warszawa 1977, s. 420.

Podaj rok, w którym rozegrały się wydarzenia opisane w wierszu. Odpowiedź uzasadnij,  
odwołując się do utworu. 

Rok:

Uzasadnienie:
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Zadanie 23. (0–1) 

Plakat propagandowy

Wyjaśnij okoliczności powstania plakatu i wymowę umieszczonych na nim haseł. W odpowiedzi 
odwołaj się do jego elementów graficznych.

Napisy na plakacie:
Pour la France versez votre or – Przekażcie swoje złoto Francji.
L,or combat pour la victoire – Złoto walczy o zwycięstwo.
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Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 23 24.1 24.2
Maks. liczba pkt 1 1 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 24.  

Źródło 1. Fragment tekstu popularnonaukowego 

Bohaterska obrona Zadwórza koło Lwowa to jedna z najważniejszych bitew 1920 roku. W  starciu 
tym 330 ochotników polskich pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego stawiło opór 
kilkunastokrotnie silniejszym oddziałom Armii Konnej Siemiona Budionnego. W walkach zginęło  
318 żołnierzy, niemal cały batalion, złożony głównie z lwowskiej młodzieży. Jej zacięty opór 
uniemożliwił bolszewikom zdobycie Lwowa i marsz na Warszawę. 

Źródło: 98. rocznica bitwy pod Zadwórzem – uroczystości ku czci bohaterów – 18 sierpnia 2018, www.ipn.gov.pl [dostęp: 28.04.2020].

Źródło 2. Moneta kolekcjonerska

Awers Rewers

Zadanie 24.1. (0–1) 
Wyjaśnij, dlaczego w symbolice monety odwołano się do historii starożytnej.

Zadanie 24.2. (0–1) 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Walki pod Zadwórzem rozegrały się  
A. przed rozpoczęciem ofensywy wojsk Michaiła Tuchaczewskiego na Polskę.
B. po zakończeniu wojny polsko-ukraińskiej w Galicji Wschodniej. 
C. przed wkroczeniem wojsk polskich do Kijowa.
D. po podpisaniu pokoju w Rydze.
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Zadanie 25. (0–1)  

Skład sejmu (w odsetkach)

Tabela 1.

OBÓZ PRORZĄDOWY
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
Inne

29,3
27,6
1,7

PRAWICA
Związek Ludowo-Narodowy/Klub Narodowy

8,4
8,4

CENTRUM
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
Chrześcijańska Demokracja
Narodowa Partia Robotnicza
Inne

12,1
4,8
3,6
3,1
0,6

LEWICA
Polska Partia Socjalistyczna
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
Inne

30,9
14,2
9,1
7,6

UGRUPOWANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 19,3

Tabela 2.

PRAWICA
Związek Ludowo-Narodowy
Inne

28,0
22,0
6,0

CENTRUM
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
Chrześcijańska Demokracja
Narodowa Partia Robotnicza

29.9
15,8
10,0
4,1

LEWICA
Polska Partia Socjalistyczna
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”
Inne

22,1
9,3
10,9
1,9

UGRUPOWANIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 20

Źródło: A. Gwiżdż, Sejm i Senat w latach 1918–1939, [w:] Dzieje Sejmu Polskiego, Warszawa 2011, s. 153 i 164.

Rozstrzygnij, która tabela przedstawia wyniki wyborów przeprowadzonych po zamachu majowym. 
Odpowiedź uzasadnij. 

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:
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Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 25 26
Maks. liczba pkt 1 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 26. (0–1) 

Rysunek satyryczny

Napis na ilustracji: Napoleon został pokonany. To samo stanie się z zarozumiałym Hitlerem.

Wyjaśnij, kiedy najwcześniej mógł powstać ten rysunek. Odwołaj się do elementów graficznych 
ilustracji.
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Zadanie 27. (0–1)

Ulotka propagandowa

Źródło: [...], Archiwum Narodowe w Krakowie, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie,  
sygn. 29/2089/219, s. 55.

Uzasadnij, że przedstawiona ulotka miała charakter dywersyjny w stosunku do polityki Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 
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Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 27 28
Maks. liczba pkt 1 1
Uzyskana liczba pkt

Zadanie 28. (0–1)

Źródło 1. Fotografia z epoki

Rozstrzygnij, czy oba źródła odnoszą się do idei współzawodnictwa pracy. Odpowiedź uzasadnij. 

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

Źródło 2. Dyplom
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Zadanie 29. (0–1)

Znaczki pocztowe z czasów PRL

Wyjaśnij, jaki przekaz propagandowy niosła ukazana seria znaczków.  
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Zadanie 30. (0–1)

Fragment tekstu publicystycznego

Zszokowani Czesi i Słowacy wyszli na ulicę w geście protestu. W całym kraju poznikały drogowskazy, 
aby okupanci mieli problem ze znalezieniem drogi. Ulice pokryły setki napisów po czesku i rosyjsku – 
wściekłych, pełnych rozpaczy, a czasem ironicznych: „Dubček – Wolność”, „Precz z okupantami” albo 
„Iwan, wracaj do domu – Ojciec przepił walonki”. Rozpoczął się „czechosłowacki tydzień” bezsilnego 
protestu. Jak śpiewał bard tamtego czasu, Karel Kryl: „Zamordowali wiarę w naszym własnym domu”. 

Źródło: A. Krawczyk, Najpiękniejszy tekst [...], www.tygodnikpowszechny.pl, [dostęp: 28.04.2020].

Podaj stosowaną w historiografii nazwę wydarzenia, którego dotyczy tekst.  

Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 29 30
Maks. liczba pkt 1 1
Uzyskana liczba pkt
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Zadanie 31. (0–12)

Zadanie zawiera pięć tematów. Wybierz jeden z nich do opracowania. 

1. Wyjaśnij związek pomiędzy podbojami rzymskimi a kryzysem i upadkiem republiki.

2.  Czechy i Polska – współpraca czy rywalizacja? Scharakteryzuj relacje pomiędzy państwami  
w X–XIV w. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 30–32).

3.  Porównaj drogi rozwoju gospodarczego i społecznego w  Rzeczypospolitej i w Europie 
Zachodniej w XVI–XVII w. 

4.  Rywalizacja austriacko-pruska o zjednoczenie Niemiec. Scharakteryzuj proces jednoczenia 
Niemiec w XIX w.

5.  O co walczył naród polski? Przedstaw cele działań Polskiego Państwa Podziemnego podczas  
II wojny światowej i oceń, w jakim stopniu udało się je zrealizować. W pracy wykorzystaj 
materiały źródłowe (s. 32–35). 

Źródła do tematu 2.

Źródło 1. Drzwi katedry w Gnieźnie

Źródło 2. Fragment średniowiecznej kroniki

Z  całym świętym ciężarem przybyto do Czech pomyślnie i  radośnie i  w  przeddzień świętego 
Bartłomieja apostoła blisko stolicy Pragi rozłożono obóz koło rzeczki Rokytka, gdzie o  świcie 
duchowieństwo i wszystek lud wyszli z procesją. Jej długie szeregi zaledwie zdołały się rozwinąć na 
szerokim polu; taka wielka bowiem była procesja: sam książę i biskup dumni nieśli na ramionach słodki 
ciężar męczennika Chrystusowego Wojciecha; potem opaci pospołu nieśli szczątki pięciu braci [...];  
za nimi postępowało dwunastu wybranych kapłanów z trudem dźwigających ciężar złotego krucyfiksu 
– albowiem książę Mieszko [tu błąd kronikarza] trzy razy sam siebie ważył tym złotem; na piątym 
miejscu niesiono trzy ciężkie płyty ze złota, które były położone koło ołtarza, gdzie spoczywało 
święte ciało. [...] Na końcu więcej niż na stu wozach wieźli olbrzymie dzwony i wszystek skarb Polski,  
za nimi postępował niezliczony tłum znakomitych mężów, z rękami skrępowanymi żelaznymi pętami 
i zdławionych obręczami na szyje, między którymi był prowadzony, niestety nieszczęśliwie pojmany, 
mój Brat w godności duchownej, starszy urzędem. 

Źródło: Kosmasa kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Warszawa 1968, ks. II, V.
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Źródło 3. Fragment tablicy genealogicznej dynastii Przemyślidów

Judyta
x Władysław Herman
ks. polski 1079–1102

Brzetysław II
ks. czeski

1092–1100

Borzywój II
ks. czeski

1100–1107
1117–1120

Bedrzych
ks. czeski 1172–1173, 

1179–1189

Przemysł Ottokar I 
ks. czeski 1192–1193  
kr. Czech 1198–1230 

Władysław III Henryk
ks. czeski 1197

Anna
x Henryk Pobożny

ks. śląski 1238–1241

Wacław I
kr. Czech 1230–1253

x Kunegunda ze Staufów

Agnieszka
x Rudolf Habsburg

Wacław II 
kr. Czech 1278–1305
kr. Polski 1300–1305

x 1) Guta z Habsburgów
2) Ryksa, c. Przemysła II, kr. Polski

Przemysł Ottokar II
kr. Czech 1253–1278

x 1) Małgorzata z Babenbergów
2) Kunegunda, c. kr. Węgier

Władysław I
ks. czeski

1109–1125

Wacław III
kr. Czech 1305–1306

x Elżbieta Viola, 
c. Mieszka cieszyńskiego

x – małżeństwo, kr. – król, ks. – książę, c. – córka 

Anna
x Henryk karyncki 

kr. Czech 1307–1310

Elżbieta 
x Jan z Luksemburga 
kr. Czech 1310–1346

Bolesław Krzywousty 
ks. polski 1102–1138

Władysław II
ks. czeski 1140–1158
kr. Czech 1158–1173

x Gertruda z Babenbergów

Henryk

Henryk 
ks. czeski 1192–1197 

Sobiesław I
ks. czeski

1125–1140 

Wratysław II
ks. czeski 1061–1085
kr. Czech 1085–1092

x Świętosława, c. Kazimierza 
Odnowiciela, ks. polskiego
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Źródło 4. Ziemie polskie za panowania Władysława Łokietka 

1331

K
s

i
ę

s
t

w

a
 

ś
l

ą
s

k
i

e

Opole

Bytom

Cieszyn

Wrocław
Legnica

Odra

Łęczyca

Kalisz

Międzyrzecz Płock
Dobrzyń

Księstwo
biskupie

Lwówek

Żagań

M o r z e  B a ł t y c k i e

K R Ó L E S T W O  W Ę G I E R S K I E

Z i e m i a

s a n d o m i e r s k a

K R Ó L E S T W O

C Z E S K I E
Z i e m i a

k r a k o w s k a

P o m o r z e
G d a ń s k i e

Księstwo
biskupie

M
a

z
o

w

s
z

e

K
S

I Ę
S

T
W

O
 L

I T
E

W
S

K
I E

K
s

i ę
s

t
w

o
 H

a
l i

c
k

o
- W

ł o
d

z
i m

i e
r

s
k

ie

PAŃSTWO ZAKONU K
RZYŻA

CK I
EG

O

K
s

i
ę

s
t

w

a
 

ś
l

ą
s

k
i

e

W

i e
l k

o
p

o
l s

k
a

K

u
j a

w
y

N o w a  M
a r c h

i a

Z a c h o d n i e

P o m o r z e

(do Brandenburg

ii)

(od 1308 r. 
do Brandenburgii) 

(duń.)

Płock

CzerskŁęczyca

Dobrzyń

Toruń
Chełmno

MALBORK

Elbląg
Gdańsk

Słupsk

Kołobrzeg

Szczecin

Królewiec

Lidzbark

Wizna

Drohiczyn

Lublin

Świecie

Nakło

Gniezno

Konin

Poznań

Kalisz

Niemcza
Opole

Bytom

Ołomuniec
Cieszyn

Wrocław
Legnica

Lwówek

Żagań Sieradz

KRAKÓW

Sandomierz

PłowceMiędzyrzecz

Bornholm Niemen

Pregoła

Wisła

Warta

Odra

Noteć

Bug
SanŁaba

0 120 km

Źródła do tematu 5.

Źródło 1. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1944 r. O tymczasowej 
organizacji władz na terytorium Rzeczypospolitej

Art. 1.  1. Ustanawia się urząd Delegata Rządu na terytorium Rzeczypospolitej. [...]

Art. 5.  1. Zakres działania Delegata Rządu obejmuje:

a)  w  okresie działalności konspiracyjnej – sprawy walki z  okupantem i  przestrzegania 
właściwej postawy narodu w tej walce, tudzież poczynienia koniecznych przygotowań do 
objęcia we właściwym czasie jawnej władzy, 

b)  po objęciu jawnej władzy – sprawy związane z  przywróceniem na ziemiach polskich 
suwerenności państwowej, sprawy likwidacji skutków wojny i okupacji. 

2.  Delegat Rządu wykonywa swe zadania zgodnie z  dyrektywami i  instrukcjami Rządu, 
utrzymuje on łączność z Rządem i składa mu sprawozdania. [...]

Art. 13. 1. Tworzy się Radę Jedności Narodowej, jako organ doradczy i opiniodawczy Delegata Rządu.

2.  Rada składa się z  15 do 18 członków, powołanych przez Delegata Rządu na wniosek 
Politycznego Komitetu Porozumiewawczego z pośród przedstawicieli głównych kierunków 
życia politycznego i społecznego w Polsce. 

Źródło: „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, część III, nr 1, 20 lipca 1944, s. 1–2.

Królestwo Polskie w 1333 r.
niezależne księstwa Piastów
śląskich i mazowieckich
księstwa zhołdowane
przez Jana Luksemburskiego
w latach 1327–1329
księstwa kupione
przez Jana Luksemburskiego 
w latach 1327–1331
granice cesarstwa
rzymskiego w 1308 r.

polskich
krzyżackich
czeskich
ważniejsze bitwy
miasta oblegane przez wojska
krzyżackie lub czeskie

Kierunki działania wojsk w 1331 r.:
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Źródło 2. Dziesięć przykazań walki cywilnej

1.  Polska walczy z wrogiem nie tylko poza granicami Kraju, ale na swoich obecnie okupowanych 
ziemiach. 

2. Do chwili rozpoczęcia rozprawy zbrojnej – wyrazem wojny na ziemiach polskich jest walka cywilna. 

3. Udział w walce cywilnej jest obowiązkiem każdego obywatela polskiego. 

4.  Podstawowym nakazem i  obowiązkiem jest poszanowanie prawowitych władz polskich na 
emigracji oraz posłuch wobec zarządzeń czynników miarodajnych w Kraju. 

5.  Nakazem walki cywilnej w stosunku do okupanta jest bojkot jego zarządzeń i wezwań, utrudnianie 
mu wszelkiej akcji – w  granicach nakreślonych mu przez kierownictwo życia polskiego, oraz 
absolutny bojkot w stosunkach handlowych, kulturalnych i towarzyskich. 

6.  Obowiązuje konieczność solidarności społeczeństwa, wspieranie bliźniego Polaka wszędzie, gdzie 
grozi mu zguba lub nędza. 

7.  Utrzymywać należy na najwyższym poziomie poczucie honoru narodowego i  zgodnie z  tym 
honorem postępować. 

8.  Należy przeciwdziałać w spotkanych wypadkach odstępstwach Polaka od obowiązujących go zasad 
postępowania, a  to drogą perswazji, napomnień, bojkotu towarzyskiego, wreszcie rejestrowania 
występnych faktów i przekazania ich odpowiednim czynnikom polskim. 

9.  Wobec odstępców i  zaprzańców obowiązuje bojkot jak wobec wroga i  rejestrowanie ich jako 
zdrajców. 

10.  Powinnością każdego Polaka jest troska o ocalenie i zachowanie polskości we wszelkiej postaci, 
a  więc ludzkiej, kulturalnej i  materialnej, jako sił potrzebnych do wywalczenia wolności 
i odbudowania Ojczyzny.

Polacy! Stopień podporządkowania się powyższym zasadom i  nakazom będzie sprawdzianem 
naszej wartości obywatelskiej wobec przyszłych pokoleń. Pamiętajcie, że w dniach wolności wszyscy 
będziemy musieli zdać rachunek z naszego obecnego stanowiska i z naszych czynów. 

Źródło: „Biuletyn Informacyjny”, 1942, 7 maja, s. 7–8.
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Źródło 4. Fragment rozkazu nr 74 komendanta głównego AK gen. Stefana Roweckiego 
„Grota” o scaleniu wysiłków wojskowych w kraju

Od dłuższego czasu prowadzę akcję scalania organizacji wojskowych, działających na terenie Kraju, 
gdyż zespolenie wszystkich wysiłków da nam potrzebną siłę i zapewni zwycięstwo nad wrogiem. Akcję 
tę podjąłem na podstawie oceny sytuacji, która nasunęła konieczność scementowania tych poczynań 
i prowadzę ją całkowicie po linii zamierzeń Naczelnego Wodza i zgodnie z jego rozkazami.

Oto wyciągi z rozkazów N[aczelnego] W[odza]: 

I. Rozkaz nr 2926–41 z dn. 3 IX [19]41 r.:

„1.  Wobec tej sytuacji najistotniejszym czynnikiem w przyszłej walce o odzyskanie niepodległości 
Polski jest organizacja wojskowa w Kraju, którą uważam za główną część dowodzonych przeze 
mnie Sił Zbrojnych. 

2.  By armia przygotowana konspiracyjnie w Kraju stała się tym czynnikiem siły w odpowiedniej 
chwili, praca wojskowo-organizacyjna musi zespolić wszystkie wysiłki, jakie w tym zakresie na 
terenie Kraju istnieją. Jest to najpilniejsze zadanie”. [...]  

Źródło: Armia Krajowa 1939–1945. Wybór źródeł, oprac. A. Chmielarz, G. Jasiński, A.K. Kunert, Warszawa 2013, nr 46, s. 106.

Źródło 3. Plakat informacyjny z 1944 roku 
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Źródło 5. Rozkaz komendanta Okręgu Warszawa AK gen. Antoniego Chruściela 
„Montera” z 3 X 1944 roku

Żołnierze Warszawskiego Okręgu A.K.!

I. Po wypełnieniu naszego żołnierskiego zadania do końca, pokonani nie przez nieprzyjaciela, lecz 
przez niedostatek i głód – musimy przerwać walkę. Złożenie broni jest dla bitnego żołnierza najcięższą 
chwilą w życiu.

Pamiętajmy zawsze, że karność obowiązuje do końca. I ta właśnie karność będzie dla potomnych 
świadectwem, że Powstanie 1944 roku miało najdzielniejszego żołnierza, jakiego wieki wydały 
w szeregach Wojska Polskiego.

Pamiętajmy o tym, że związani z nami, zdecydowani ginąć na posterunku do ostatniego, są w mieście 
i tacy ludzie, których strata odbiłaby się ujemnie na odcinku nauki, sztuki i całokształcie naszej kultury 
narodowej, a ci ludzie musieliby ginąć wraz z nami.

Bądźcie posłuszni rozkazom i niech nie będzie ani jednego przeciwnego odruchu. Tak być musi – 
a w wykonanie rozkazów włóżcie najtwardszą i najlepszą wolę, by to bardzo trudne, końcowe zadanie 
rozwiązać, równie dobrze, jak wszystkie dotychczasowe. Szeregów nie wolno opuszczać!

Dziękuję Wam Żołnierze, za wspaniałe męstwo, wykazane w tych 64 dniach bezprzykładnej walki, 
ofiary i chwały.

II. Rozkazy szczegółowe, dotyczące przerwania walki, przekazuję Waszym przełożonym.

Komendant Warsz. Okręgu A.K.
MONTER gen. bryg.

Warszawa, 3 X 44 r.  
Źródło: Rozkaz komendanta Okręgu Warszawa AK gen. bryg. Antoniego Chruściela [...], [w:] Armia Krajowa 1939–1945.  

Wybór źródeł, oprac. A. Chmielarz, G. Jasiński, A.K. Kunert, Warszawa 2013, nr 46, s. 471.
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WYPRACOWANIE
na temat numer …
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Wypełnia 
sprawdzający

Nr zadania 31
Maks. liczba pkt 12
Uzyskana liczba pkt
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Brudnopis (nie podlega ocenie)


