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WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA 

 

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego stopnia: 51 

 

Podpisy członków komisji : 

1. Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej – …………………………………….. 

2. Członek szkolnej komisji konkursowej sprawdzający pracę – ………………………… 

3. Członkowie wojewódzkiej komisji weryfikujący pracę –  …………………………….. 

pieczęć szkoły 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

HISTORIA 

 

 

 

 

 

 
Informacje dla ucznia 

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony 

przez komisję. 

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 15 stron (zadania 1-24). 

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z niebieskim tuszem.  

Nie używaj korektora. 

5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz 

tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” bezpośrednio na arkuszu. 

6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 

pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź 

znakiem „X”. 

7. Instrukcje do innych typów zadań, np. z luką, na dobieranie, typu – TAK, NIE, 

itp. są sformułowane w poleceniach zadań. 

8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. 

Pomyłki przekreślaj. 

9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc opatrzonych 

napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. 

 

 

KOD UCZNIA 

 

   

 

…………………………. 
Imię i nazwisko ucznia 

(wypełnia szkolna komisja 

konkursowa po sprawdzeniu 

pracy ucznia) 

 

Stopień: drugi 

 

 

Czas pracy:  

90 minut 
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Zadanie 1. (1p.) 

Podaj nazwę, jaką określano w starożytności wskazany strzałką zielony obszar.  

 

 

mapyonline.gwo.pl (dostęp: 7.10.2022r.). 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 2. (3p.) 

Do podanych poniżej dat dopisz związane z każdą z nich wydarzenie historyczne. 

 

 Data Wydarzenie 

A 776 r. p.n.e.  

B 490 r. p.n.e.  

C 333 r. p.n.e.  

 

Zadanie 3. (2p.) 

Wyjaśnij pojęcie: rewolucja neolityczna. W swojej odpowiedzi uwzględnij kwestie 

dotyczące sposobu zdobywania pożywienia i miejscem zamieszkania.  

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 4. (1p.) 

Podane w tabeli wydarzenia uporządkuj chronologicznie. Wpisz w tabeli cyfrę  1 – obok 

chronologicznie pierwszego wydarzenia, 2 – drugiego, 3 – trzeciego, zaś 4 – ostatniego. 

 Wydarzenie  Cyfra  

A Bitwa pod Kannami   

B Podział państwa przez Teodozjusza Wielkiego  

C Powstanie miasta Rzym   

D Podbój Galii przez Juliusza Cezara  

 

Zadanie 5. (2p.) 

Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej podaj nazwę budowli oraz starożytnej 

cywilizacji, która je wznosiła.  

 
                                 wsip.pl (dostęp:28.09.2022r.).     

 

Nazwa budowli - ……………………………………………………………………….………. 

Nazwa cywilizacji - ….…………………………………………….…………………………… 
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Zadanie 6. (2p.) 

Zapoznaj się z dwoma fragmentami tekstów źródłowych, a następnie zdecyduj, czy oba 

opisy dotyczą tego samego polis starożytnej Grecji. Uzasadnij odpowiedź, odwołując się 

do odpowiednich fragmentów tekstu w obu źródłach.  

 

Tukitydes Wojna pelponeska  

[…] Jeden zaś z eforów wystąpił w końcu […] poddał sprawę jako efor pod głosowanie 

na   zgromadzeniu. Oświadczył jednak – Lacedemończycy głosują bowiem przez wzniesienie 

okrzyku, a nie za pomocą kamyczków - że nie może rozróżnić, który okrzyk był głośniejszy.  

 

Plutarch, Wychowanie […] 

Pisania uczyli się jako rzeczy przydatnej; zresztą całe wychowanie miało na celu karność, 

wytrwałość w trudach i waleczność. Z postępem wieku zaostrzano metodę hartowania, 

strzyżono do skóry, przyuczano chodzić boso i gry odbywać po większej części nago. Wieczerza 

bywała skąpa, aby walka z niedostatkiem zmuszała ich do odwagi i przemyślności. 

Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, 

 Starożytność i średniowiecze, Toruń 2004, s. 33, 37. 

Rozstrzygnięcie - ………………………………. 

Uzasadnienie -...…………………………………………………………………….…….…….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 7. (3p.) 

Na podstawie fragmentu tekstu oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.   

 

Porozumienie z Mediolanu (tzw. edykt mediolański) 

Uznaliśmy za konieczne wydać zarządzenie, które się do czci bóstwa odnosi, a mianowicie 

chrześcijanom i wszystkim dać zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto zechce. W ten 

sposób bowiem bóstwo w swej niebieskiej siedzibie i dla nas, i dla wszystkich naszych 

poddanych zjednać będzie można i usposobić łaskawie. 

Na podstawie: Wczoraj i dziś. Historia 6, Podręcznik Nowa Era, s. 98, Warszawa 2019 

A. Odwołując się do tekstu, napisz, czy na  podstawie powyższego aktu tylko chrześcijanie 

uzyskali wolność wyznania? Odpowiedź: ……………………………… 

B. Uzasadnienie odpowiedzi udzielonej na pytanie A.   

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

C. Podaj datę roczną wydania edyktu mediolańskiego: ………………………………….. 
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Zadanie 8. (4p.) 

Na podstawie mapy oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.  

 
wlaczpolske.pl (dostęp:28.09.2022r.).     

 

A. Spośród podanych władców podkreśl imię i przydomek władcy,  którego panowania 

dotyczy mapa:  

Mieszko I,        Bolesław Chrobry,      Kazimierz Odnowiciel,     Bolesław Śmiały 

B.  Podaj trzy argumenty uzasadniające twój wybór władcy. Odwołaj się do informacji 

zawartych na mapie: 

Argument 1…………………….…………………………………………............................ 

……………………………………………………………………………………………… 

Argument 2…………………….…………………………………………............................ 

……………………………………………………………………………………………… 

Argument 3…………………….…………………………………………............................ 

……………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 9. (3p.) 

Wpisz w odpowiednie miejsce imię i przydomek władcy, za panowania którego miało 

miejsce opisane w tabeli wydarzenie. 

 
Wydarzenie Imię i przydomek 

władcy Polski 

A 

Również tenże Wielki Książę Jagiełło przyrzeka i zobowiązuje się 

wszelkie ziemie zagrabione i straty Królestwa Polskiego odzyskać 

własnymi zachodami i kosztami. Również tenże Jagiełło, Wielki 

Książę, obiecuje wszystkich chrześcijan, pojmanych w kraju 

polskim i zwyczajem wojennym uprowadzonych, przywrócić 

do  pierwotnej wolności, tak iż każdy z nich odejdzie, dokąd mu się 

spodoba. Następnie wymieniany tu książę Jagiełło przyrzeka także 

kraje swoje Litwy i Rusi wieczyście wcielić do Korony Królestwa 

Polskiego. 

 

 

………………… 

 

………………… 

B 

Wtedy cesarz, sądząc, że litość nad synami i krewniakami zmiękczy 

ich serca, polecił co znaczniejszych pochodzeniem spośród 

zakładników […] oraz syna komesa [grodowego] przywiązać 

do  machin oblężniczych, że tak bez krwi rozlewu otworzy sobie 

bramy do miasta. A tymczasem wcale nie oszczędzali [własnych] 

synów i krewnych […], lecz zmuszali ich kamieniami i orężem 

do  odstąpienia od muru. […] Niemcy napierają na gród, Polacy 

się bronią, zewsząd machiny wyrzucają głazy, kusze szczękają, 

pociski i strzały latają w powietrzu, dziurawią tarcze, przebijają 

kolczugi, miażdżą hełmy […].  

 

 

………………… 

 

………………… 

C 

Po uwolnieniu tedy i odbiciu ojczyzny i po wygnaniu obcych ludów, 

nie mniejszy pozostał […] trud orężnego pokonania własnego ludu 

i swoich prawowitych poddanych. Był bowiem pewien człowiek, 

imieniem Miecław […] sługa jego ojca Mieszka, a po śmierci tegoż 

we własnym przekonaniu książę i naczelnik Mazowsza […] 

odmawiał posłuszeństwa [księciu], a nadto z bronią w ręku 

i  podstępem stawiał mu opór. Lecz [książę] […] zebrał nieliczną 

wprawdzie, lecz zaprawioną w walkach garść wojowników stoczył 

zbrojnie bitwę, w której Miecław poległ, a on tryumfalnie zdobył 

zwycięstwo, pokój i cały kraj. 

 

 

………………… 

 

………………… 

 

Zadanie 10. (2p.) 

Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej wykonaj poniższe polecenia.  

 

Prawdą jest, że nie trzeba dawać wielkich sum posłowi, który zrywa sejm, wychodząc z izby 

i wnosząc swą protestację do ksiąg, ale to nie wystarcza. Trzeba mieć za sobą znaczną grupę 

wpływowych magnatów, którzy poprą owego posła. Jest to zwykle prosty szlachcic, którego 

łatwo wprawdzie jest pozyskać, ale równie łatwo może on zmienić swoje zdanie, otrzymawszy 

podarek dworu. Ci z magnatów, którzy są posłami, udają zawsze, że nie zrywają sejmu, byliby 

bowiem odsunięci od łask dworu […] 

Na podstawie: Wczoraj i dziś. Historia 6, Podręcznik Nowa Era, s. 110, Warszawa 2019. 
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A. Napisz łacińskie pojęcie, którym określa się procedurę opisaną w tekście źródłowym  

………………………………………………………………………………………… 

B. Podaj imię i nazwisko posła, który jako pierwszy dokonał zerwania obrad w XVII w.  

w Rzeczpospolitej  - ………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 11. (3p.) 

Na podstawie materiału źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.  

Bulla papieża Jana XXII. 

Jan biskup […] przewielebnym braciom arcybiskupowi gnieźnieńskiemu [przesyła] 

pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. 

Żądaliście zatem, abyśmy ukochanego syna naszego, przesławnego męża Władysława Łokietka 

[…] z łaski naszej apostolskiej wynieśli na stolicę królewską i zgodnie królem Polski mianować 

i koronować zalecili. 

Wprawdzie posłowie […] Jana, dostojnego króla czeskiego [Jana Luksemburskiego], do nas 

przybyli i dopraszali się […] abyśmy wstrzymać raczyli przyznanie korony rzeczonemu księciu 

z przyczyny, iż król Jan rościł ze swej strony prawo do królestwa polskiego […]. My zatem, 

chcąc każdego przy prawach mu służących zostawić, osądziliśmy za rzecz słuszną wstrzymać 

się z wyrokiem takowego przyznania, przez atoli nie mieliśmy bynajmniej przesądzać prawa, 

należącego wam i innym proszącym, którego wolno wam będzie używać, jak i kiedykolwiek 

zechcecie […]. 

wlaczpolske.pl (dostęp:28.09.2022r.).     
 

A. Wyjaśnij, dlaczego Jan Luksemburski rościł sobie prawa do polskiej korony. 

………………………………..………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

B. Podaj rok i miejsce koronacji Władysława Łokietka – 

 

Rok- …………………….             Miejsce - ………………………………………….. 
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Zadanie 12. (3p.) 

Na podstawie lektury Bizancjum i pierwsza krucjata Radosława Teicherta i poniższego 

tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.  

Czyny Franków i innych […], XI/XII wiek 

W środę i czwartek [13 i 14 lipca] nocą i dniem przypuszczamy ze wszystkich stron niezwykły 

szturm do miasta. Jeden z naszych rycerzy wdarł się na mury. Skoro tylko wtargnął, wszyscy 

obrońcy zaczęli uciekać, a nasi, następując, ścigali ich i mordowali aż do świątyni Salomona; 

tu była taka rzeź, że nasi po kostki brodzili we krwi. Wreszcie nasi, pokonawszy pogan, pojmali 

w świątyni sporo mężczyzn i kobiet i mordowali, kogo chcieli, a kogo chcieli, zatrzymywali przy 

życiu. Wojska nasze wkrótce rozbiegły się po mieście, zabierając złoto i srebro, konie i muły 

oraz zajmując domy pełne wszelkich rzeczy. Wszyscy zaś pospieszyli, płacząc z nadmiernej 

radości, do Grobu Zbawiciela. Nazajutrz rano wdarli się żołnierze potajemnie na dach świątyni 

Salomona i napadli na Saracenów, mężczyzn i kobiety, ścinając ich głowy mieczami; niektórzy 

z nich rzucali się z dachu świątyni. O takich rzeziach pogan nikt dotąd nie słyszał ani ich 

nie  widział, bo stosy trupów wyglądały jak wały graniczne, a nikt nie zna ich liczby, tylko sam 

Bóg. 

Na podstawie: gwo.pl (dostęp: 7.10.2022 r.).  

 

A. Podaj nazwę miasta, którego zdobycie zostało opisane w powyższym tekście.   

……………………………………………………………………………………………… 

B. Napisz imię władcy nowego państwa, którego stolicą stało się powyżej opisane miasto 

……………..…………………………………………………………………….…. 

C. Podaj datę zakończenia pierwszej krucjaty .………………………………………. 

 

Zadanie 13.  (3p.) 

Na podstawie lektury Bizancjum i pierwsza krucjata Radosława Teicherta napisz, 

czy  zdania w  tabeli zawierają informacje prawdziwe, czy też fałszywe. W odpowiednich 

miejscach wpisz: prawda lub fałsz. 

  Prawda/Fałsz  

A W czasie pierwszej wyprawy krzyżowej władcą Cesarstwa 

Wschodniorzymskiego był Aleksy I Komnen. 

 

B Cesarstwo Wschodniorzymskie oczekiwało wsparcia łacinników 

w walce z Turkami Osmańskimi.  

 

C Synod w Clermont wezwał rycerstwo europejskie do walki 

w  obronie Ziemi Świętej przed niewiernymi.  
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Zadanie 14. (2p.) 

Na podstawie lektury Bitwa pod Grunwaldem, czyli cztery godziny, które wstrząsnęły Europą 

Michała Kopczyńskiego oraz wiedzy własnej napisz po jednym postanowieniu pierwszego 

pokoju toruńskiego, które dotyczyło ziem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego.  

 

A. Postanowienia dotyczące Królestwa Polskiego 

 

………………………………………………………………………..………………………. 

 

B. Postanowienia dotyczące Wielkiego Księstwa Litewskiego 

 

………………………………………………………………………………………..………. 

 

 

Zadanie 15. (3p.) 

Na podstawie lektury Bitwa pod Grunwaldem, czyli cztery godziny, które wstrząsnęły Europą 

Michała Kopczyńskiego napisz, czy zdania w  tabeli zawierają informacje prawdziwe, czy 

też fałszywe. W  odpowiednich miejscach wpisz: prawda lub fałsz.  
 

  Prawda/Fałsz  

A Podczas zjazdu w Brześciu Litewskim w grudniu 1409 roku 

Władysław Jagiełło i Witold ustalali strategię wojny z Zakonem. 

 

B W trakcie Wielkiej Wojny cesarz Zygmunt Luksemburski 

nie  udzielił wsparcia Zakonowi Krzyżackiemu.    

 

C Jako pierwsze w bitwie grunwaldzkiej do szarży ruszyły 

oddziały lekkiej jazdy litewskiej.  

 

 

Zadanie 16. (2p.) 

Na podstawie fragmentu Kroniki Jana Długosza określ, czy autor pisze o rezultacie bitwy 

pod Grunwaldem. Uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do tekstu Kroniki.  

 

Kronika Jan Długosz 

I zwyciężyła wtedy prawda, chociaż przez kilka wieków ukrywana w pomroce, i wyświeciło się 

dowodnie, co Krzyżacy różnymi wybiegami, fałszem i pozorami starali się uczynić wątpliwe, 

do  kogo należeć miały ziemie pomorska, chełmińska i michałowska […]. 

 

I ja piszący te kroniki, czuję niemałą pociechę z ukończenia wojny pruskiej, odzyskania krajów 

z dawna od królestwa polskiego odpadłych i przyłączenia Prus do Polski. […] Teraz 

szczęśliwym mienię siebie, i swoich współczesnych, że oczy nasze oglądają połączenie się 

krajów ojczystych w jedną całość; a szczęśliwym byłbym jeszcze, gdybym doczekał odzyskania 

za łaską Bożą i zjednoczenia z Polską Śląska […]. 
Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, 

 Starozytność i średniowiecze, Toruń 2004, s. 154-155 
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Stanowisko: TAK   NIE 

 

Uzasadnienie:  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 17. (3p.) 

Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.  

 

Filippo Buonaccorsi – Kallimach - Historia o królu Władysławie, czyli o klęsce […] 

 

Gdy król nadjechał, bitwa rozgorzała na nowo, bo obie strony miały o co walczyć. Jednych 

gnała do boju troska o świętą wiarę, o ołtarze i kościoły (…), wreszcie świadomość, że nadzieja 

całego chrześcijaństwa należy do pomyślności tego dnia. Drudzy wiedzieli, że jeśli poniosą 

klęskę, państwo ich czeka zagłada, a imię ich zniknie na zawsze.(…) Ponadto Turcy czuli się 

zobowiązani do podjęcia walki (…) wierząc, że Bóg, którego wzięto na świadka przymierza, 

ześle przerażenie, ucieczkę i śmierć na krzywoprzysięzców i gwałcicieli. (…) Ale Władysław, 

na nic nie bacząc, jak szalony rzucał się na wrogów, siejąc śmierć i grozę, gdzie tylko się 

obrócił. Wreszcie koń jego ciężko zraniony w bok, zrzucił go [tak, że spadł ] na prawe ramię. 

Natychmiast pobiegli janczarowie i król zginął pod gradem ich pocisków, które nie tylko 

go  przeszyły, co zasypały.(…) 

Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, 

 Starożytność i średniowiecze, Toruń 2004, s.150 

 

A. Podaj miejsce i rok opisanej w tekście bitwy:  

 

Rok: …………………………                 Miejsce bitwy: …………………………………… 

 

B. Podaj imię i przydomek/nazwisko rodowe króla, który zasiadł na polskim tronie 

po  wspomnianym w tekście Władysławie. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 18. (2p.) 

Pod budowlami dopisz nazwy stylów architektonicznych, w których zostały zbudowane.  

 

pl.wikipedia.org (dostęp 2.10.2022r.). 

 

pl.wikipedia.org (dostęp 2.10.2022r.). 

 

A. Styl ………………………… B. Styl …………………………… 

 

Zadanie 19. (4p.) 

Po zapoznaniu się z fragmentami szesnastowiecznych tekstów źródłowych, wpisz nazwy 

dokumentów, z których pochodzą oraz datę roczną ich podpisania.  

 

 Fragment dokumentu Nazwa 

dokumentu/aktu 

Data 

A Królestwo Polskie i Wielgie Księstwo Litewskie jest 

jedno nierozdzielne i nierożne ciało, a także nierożna 

ale jedna a spolna Rzeczpospolita, która się z dwu 

państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. 

 

………………. 

………………. 

 

……….. 

B A iż w Rzeczypospolitej naszej jest różnorodność 

niemała z strony wiary chrześcijańskiej, zabiegając 

temu, aby się z tej przyczyny miedzy ludźmi rozruchy 

jakie szkodliwe nie wszczęły, które po inszych 

królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to sobie 

wspólnie za nas i za potomki nasze na wieczne czasy 

pod obowiązkiem przysięgi,[…] iż którzy jesteśmy różni 

w wierze, pokój miedzy sobą zachować, a dla różnej 

wiary i odmiany w Kościelech krwi nie przelewać 

 

……..……….. 

…..………….. 

 

……….. 

Na podstawie: Historia 6, Podręcznik GWO, s. 65, 72, Gdańsk 2019. 
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Zadanie  20. (2p.) 

Na podstawie tekstów źródłowych rozstrzygnij, czy zdania w  tabeli zawierają informacje 

prawdziwe, czy też fałszywe. W  odpowiednich miejscach wpisz: prawda lub fałsz.  

Manufaktura Ludwik de Jaucourt 
Manufaktury skupione powstają z konieczności dla wykonania tych robót, które mogą być 

przeprowadzone tylko za pomocą wielkiej ilości zgromadzonych rąk […] dla szeregu wykonywanych 

prac znacznych nakładów, którym dzieło podlega kolejnym przygotowaniom, i  koniecznym jest, żeby 

produkcja odbywała się szybko […] 

W wielkiej manufakturze wszystko odbywa się na dzwonek; robotnicy są zatem bardziej skrępowani,                     

a także trzymani ostro; urzędnicy przywykłszy traktować ich z góry i wydawać im rozkazy […]traktują 

ich srogo i wzgardliwie.  

 

Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów Adam Smith 

[…] rzemiosło wyrobu szpilek jest podzielone na blisko 18 odrębnych czynności, które w  pewnych 

manufakturach wykonują różni pracownicy, chociaż w innych ten sam pracownik wykonuje czasami 

dwie lub trzy czynności. Widziałem małą pracownię tego rodzaju, gdzie zatrudnionych było tylko 

dziesięć osób[…] . Owe dziesięć osób mogło więc wyprodukować wspólnie ponad 48 000 szpilek 

dziennie. Ponieważ każda z nich robiła dziesiątą część owych 48 000 szpilek, przeto można uważać,                    

że wyrabiała 4800 szpilek dziennie. Gdyby natomiast każda z tych osób pracowała oddzielnie                                   

i samodzielnie i nie była uprzednio wyszkolona w tej specjalnej pracy, to  z pewnością żadna z nich nie 

zrobiłaby dwudziestu, a może nawet i jednej szpilki na dzień; tzn., że nie wykonałaby 240, a może nawet 

4800 części tego, co może wyprodukować teraz dzięki właściwemu podziałowi i współdziałaniu tych 

różnych czynności. 
Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, 

 Czasy nowożytne, Toruń 2004, s.60-61 

  Prawda/Fałsz 

A 
W manufakturze panowały znacznie gorsze warunki pracy niż                  

w zakładach rzemieślniczych. 

 

B 
Podział pracy i zadań poszczególnych robotników w manufakturze 

przyczyniał się do zwiększenia wydajności produkcji.  

 

 

Zadanie 21. (2p.) 

Na podstawie tabeli wykonaj polecenia:  

Zaludnienie Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza od XVI do XVIII wieku 

Rok Liczba mieszkańców 

w tysiącach 

Liczba mieszkańców 

na  km2 

1580 3100 21,3 

1650 3830 26,3 

1660 2900 19,9 

1700 3250 22,3 

 

A. Podaj rok, w którym odnotowano największy spadek liczby ludności na ziemiach 

polskich: ……………………… 

B. Napisz, nazwę wydarzenia historycznego, które wpłynęło na ten spadek:  

………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 22. (3p.) 

Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.  

[Życzenia] na imieniny króla Jegomości Stanisława od szlachty skonfederowanej […] 

[…] królu Stanisławie […] 

Czwarty rok już panujesz nad wolnym narodem, 

Kraj z pieniędzy obrałeś, nabawiłeś głodem: 

Wciągnąłeś różne dekrety, poniżyłeś wiarę, 

Wziąłeś wolność, zgwałciłeś wszystkie prawa stare. 

I taż to jest od ciebie nagroda za wota? 

Sądź, czy być może dłużej cierpieć cię ochota! 

Czas przyszedł, byś monarchą przestał być na tronie. 

Bo róg Ciołkowi nosić, nie chodzić w Koronie […] 
Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach nie tylko pisanych, 

Czasy nowożytne, Toruń 2004, s.106-107 

A. Podaj nazwę konfederacji, która skierowała do polskiego monarchy powyższe 

„życzenia” 

………………………………………………………………………………………………….. 

B. Jaki był stosunek autorów życzeń do króla - pozytywny czy negatywny? Zajmij 

stanowisko i uzasadnij je dwoma argumentami odwołując się do tekstu źródłowego.  

Stanowisko : ……………………………….. 

Uzasadnienie: 

• ...........………………………………………………………………………………….. 

 

• …………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 23. (2p.) 

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.  

„Przestrzeganie prawa jest pierwszą powinnością monarchy. Ponad wszystko ma stawiać 

dobrobyt swych ludów. Winien być powiększycielem albo też twórcą ich powodzenia 

i  szczęśliwości […]. Daleki od tego, by być nieograniczonym władcą swych poddanych, 

panujący jest tylko pierwszym ich sługą, narzędziem ich szczęścia.” 
zpe.gov.pl (dostęp 2.10.2022r.). 

Na podstawie: Wczoraj i dziś. Historia 6, Podręcznik Nowa Era, s. 139, Warszawa 2019. 

A. Podaj nazwę formy rządów, która została opisana w  tekście: 

……………………..……….………………………………………………………….. 

B. Podkreśl imię i nazwisko/przydomek władcy, który jest autorem tych słów:  

Katarzyna Wielka          Józef II Habsburg         Maria Teresa         Fryderyk II Wielki 
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Zadanie 24. (3p.) 

Na podstawie mapy oraz wiedzy własnej wykonaj poniższe polecenia.  

 

zpe.gov.pl(dostęp 2.10.2022r.). 

1. Podkreśl właściwą odpowiedź: 

 Literą A oznaczono obszar, który w czasach prekolumbijskich zamieszkiwali:  

Aztekowie         Majowie           Inkowie 

 

2. Napisz nazwę państwa europejskiego, które założyło swoje kolonie na obszarze 

oznaczonym literą B: ………………………………………………………………. 

 

3. Podaj imię i nazwisko żeglarza, który jako pierwszy odkrył morska drogę do Indii 

w  XV wieku i dotarł do miejsca zaznaczonego na mapie literą C:  

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

B A 

C 
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Brudnopis 
 

 

 

 

 

 


