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Instrukcja dla ucznia
1.  Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 17 stron (zadania 1.–25.). Ewen-

tualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i PESEL.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4.  Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 

Nie używaj korektora.
5.  W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Rozwiązania zadań zaznacz na 

karcie odpowiedzi w następujący sposób:
–  wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej 

literą, np. gdy wybierzesz odpowiedź A: 
A B C D

B C D

B C D

–  wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. 
gdy wybierasz odpowiedź FP:

PP PF FF

–  do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informacje oznaczone 
liczbą lub literą i zamaluj odpowiednią kratkę, np. gdy wybierasz literę B 
i liczbę 1:

A1 A2 B2

6.  Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się 
pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A B C D

B C D

B C D

7.  Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

Powodzenia!

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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Materiały do zadania 1.

Tekst źródłowy

Opisy wybranych najstarszych cywilizacji

Mezopotamia – najstarsze osady w dolinie Tygrysu i Eufratu pojawiły się około 4500 lat p.n.e. 
w południowej jej części, nazywanej w starożytności Sumerem. Były to małe wsie, których miesz-
kańcy utrzymywali się głównie z rybołówstwa. Pierwszymi osadami miejskimi na tym terenie były 
Eridu, Ur i Uruk. [...]

Egipt – początki cywilizacji egipskiej datuje się przeważnie na 3100 rok p.n.e. Wtedy właśnie 
miało nastąpić zjednoczenie Egiptu Dolnego (Delta Nilu) oraz Egiptu Górnego (pozostała część 
kraju do I katarakty) w jedno państwo. Według tradycji kraj został zjednoczony przez króla Mene-
sa (Narmera). [...]

Indie – najstarsza znana cywilizacja indyjska rozwijała się w okresie od 2500 do 1800 roku 
p.n.e. w dolinie Indusu. Znane jest około 100 osad tej kultury, z których 5 można uznać za mia-
sta. […] Najwspanialszą jej pozostałością są wielkie miasta, jak np. Mohendżo-Daro, w którym 
w okresie świetności mieszkać mogło 40 000 osób. […]

Chiny – kolebką cywilizacji chińskiej była dolina Żółtej Rzeki (Huang-ho). Pierwsze pewne 
informacje dotyczące państwa chińskiego pochodzą z ok. 1700 roku p.n.e. [...]

L. Bielski, M. Trąba, Tablice historyczne, wyd. 2, Bielsko-Biała 2000, s. 12–13.
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Zadanie 1. (0–1)
Oceń, czy zdania dotyczące materiałów źródłowych są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

1.1. Cechą charakterystyczną większości najstarszych cywilizacji był fakt, że powsta-
wały w dolinach wielkich rzek. P F

1.2. Mezopotamia na mapie jest oznaczona literą A. P F
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Ilustracja do zadania 2.

Zadanie 2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na ilustracji przedstawiono pismo
A. klinowe.
B. hebrajskie.
C. hieroglificzne.
D. fenickie.

Tekst źródłowy do zadania 3.

Opis ustroju państwa

Wykształcił się specyficzny system urzędów, wśród których pierwsze miejsce zajmowali dwaj 
konsulowie. Wszyscy urzędnicy byli wybierani przez Zgromadzenie Ludowe, i to w zasadzie tylko 
na okres jednego roku. Urzędy były kolegialne, tzn. na dany urząd powoływano co najmniej dwie 
osoby. Kolegialność i krótki okres sprawowania urzędu miały zapobiec powstaniu tyranii. Urzęd-
nicy byli bezpłatni i odpowiedzialni przed Zgromadzeniem Ludowym. Odróżniano urzędy wyższe 
i niższe. Wszyscy urzędnicy mieli określony zakres władzy, […] wyżsi urzędnicy mieli ponadto tzw. 
imperium, na które składały się m.in. uprawnienia wojskowe, szczególne uprawnienia sądowe, 
prawo zwoływania Zgromadzeń Ludowych i Senatu.

M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, wyd. 9, Warszawa 1997, s. 22–23.

Zadanie 3. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

System sprawowania władzy opisany w tekście funkcjonował w
A. Atenach.
B. Sparcie.
C. republikańskim Rzymie.
D. cesarstwie rzymskim.
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Ilustracje do zadania 4.

 A. B. C. D.

    

Zadanie 4. (0–2)
Do podanych nazw religii dobierz właściwy symbol spośród oznaczonych literami A–D. W każ-
dym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.

4.1. islam A B C D
4.2. judaizm A B C D

Tekst źródłowy do zadania 5.

Z przyjęciem przez Mieszka I chrześcijaństwa wiązało się jednak dla z niego niemałe osobiste 
ryzyko. Jak podkreśla amerykański historyk Philip Earl Steele, społeczeństwo ówczesnych Polan 
było całkowicie pogańskie. Książę musiał zatem liczyć się z ogromną niechętną mu, lub wręcz 
wrogą reakcją. Podobnie zresztą było w przypadku innych europejskich władców tamtego czasu, 
którzy opowiedzieli się za chrześcijaństwem: władca duński Harald Klak został wygnany, a książę 
obodrzycki Gotszalk zamordowany. […] Co więcej, książę Polan wyraźnie wyszedł przed szereg. 
Jego państwo było otoczone państwami pogańskimi, na jego ziemiach nie odbyła się żadna chrze-
ścijańska wyprawa misyjna. Tymczasem przyjął on chrzest. Musiało się za tym kryć jego głębokie 
osobiste nawrócenie, polegające na tym, że uwierzył w to, iż chrześcijański Bóg jest silniejszy od 
bożków pogańskich, którym dotychczas oddawał cześć. Zapewne wielce przekonującym argu-
mentem dla niego, że tak właśnie jest i że nie musi obawiać się zemsty i gniewu pogańskich bo-
gów, musiało być jego decydujące zwycięstwo nad Wichmanem w 967 r., a zatem tuż po przyjęciu 
chrztu. Potem przyszły kolejne sukcesy: do swego państwa Mieszko I przyłączył Śląsk, Małopolskę 
z Krakowem, Mazowsze i Pomorze. Gdy umierał w 992 r., jego państwo było trzykrotnie większe 
niż wtedy, gdy je, około 960 r., obejmował. Te niewątpliwie wielkie osiągnięcia musiały również 
przekonywać jego wojów i jego dwór, a także jego podwładnych, że chrześcijański Bóg jest ponad 
wszystkimi bogami. Przecież właśnie jako chrześcijański władca Mieszko I odniósł największe 
sukcesy.

M. Jędraszewski, Chrzest Polski, „Łódzkie Studia Teologiczne” nr 26/2, 2017, s. 10–11.

Zadanie 5. (0–1)
Oceń prawdziwość zdań dotyczących tekstu. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli 
zdanie jest fałszywe.

5.1. Przyjęcie chrztu wzmacniało pozycję Mieszka w oczach jego poddanych. P F

5.2. Pod koniec panowania Mieszka I doszło w kraju do buntu o charakterze pogań-
skim, który doprowadził do upadku państwa pierwszych Piastów. P F



5

Historia i wiedza o społeczeństwie
Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

Przenieś rozwiązania na kartę odPowiedzi!

Materiały do zadania 6.

Tekst źródłowy

Osadnictwo w Małopolsce
Włączenie ziemi sanockiej, a następnie zajęcie Rusi Halicko-Włodzimierskiej, co nastąpiło 

w 1349 r., umożliwiło akcję osadniczą na przygranicznych terenach. Objęła ona dolinę Wisłoki, 
wzdłuż której biegła droga na południe przez Pilzno, Żmigród do Bardiowa i Koszyc. Nabrała 
ona teraz znaczenia jako odcinek drogi handlowej z Krakowa przez Nowy Sącz, Jasło na Węgry. 
Odgałęzienie tej drogi ze Żmigrodu w kierunku wschodnim prowadziło przez Krosno, Sanok na 
Ruś. Na szlakach tych w r. 1345 zostali zwolnieni od ceł mieszczanie sądeccy, a w r. 1349 wszyscy 
kupcy udający się na Węgry.

A. Berdecka, Nowe lokacje miast królewskich w Małopolsce w latach 1333–1370: chronologia i rozmieszczenie, 
„Przegląd Historyczny” 65/4, 1974, s. 599–600.

Drzewo genealogiczne Piastów i Andegawenów (fragment)

Konrad I Mazowiecki

Kazimierz I
książę kujawski

Ziemowit I
książę mazowiecki

Władysław I Łokietek 
(†1333)

król Polski

Ziemowit
książę dobrzyński

linia mazowiecka (do 1526)

linia dobrzyńska
Elżbieta

żona Karola Roberta, 
króla Węgier

Kazimierz III Wielki 
(†1370)

król Polski

Ludwik I Wielki (Węgierski)
(†1382)

król Węgier i Polski

Jadwiga 
(†1399)

król Polski

Maria
(†1395)

królowa Węgier

Zadanie 6. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Akcję kolonizacyjną w Małopolsce na szlaku wiodącym na Węgry prowadzono z inicjatywy
A. Władysława Łokietka.
B. Kazimierza Wielkiego.
C. Ludwika Węgierskiego.
D. Jadwigi.
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Tekst źródłowy do zadań 7. i 8.

List do skarbnika królewskiego Rafała Sanxis

Wiem, że będziesz uradowany, gdy dowiesz się o powodzeniu mojej wyprawy. Dlatego piszę ci 
ten list, który powiadomi cię o wszystkim, co w naszej podróży zrobiono i odkryto. Na trzydziesty 
drugi dzień po wyjeździe z Kadyksu przybyłem na Morze Indyjskie i odkryłem tam bardzo liczne 
i gęsto zaludnione wyspy, które bez czyjegokolwiek protestu objąłem w posiadanie naszego najmi-
łościwszego króla przez uroczystą proklamację i zawieszenie flagi hiszpańskiej. Pierwszą z owych 
wysp, którą Indowie mianowali Guanahani, nazwałem San Salwador z wdzięczności dla Zbawi-
ciela […].

Cyt. za: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 33.

Zadanie 7. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Autorem listu do skarbnika króla Hiszpanii był
A. Vasco da Gama.   B. Krzysztof Kolumb.
C. Ferdynand Magellan.  D. Bartolomeo Diaz.

Taśma chronologiczna do zadania 8.
upadek Konstantynopola

podróże Henryka Żeglarza

1 2 3 4

Amerigo Vespucci bada wybrzeża Ameryki opłynięcie kuli ziemskiej

95 tez Marcina Lutra

Zadanie 8. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Podróż, o której pisze autor w tekście, miała miejsce w okresie oznaczonym na taśmie chrono-
logicznej numerem
A. 1.   B. 2.   C. 3.   D. 4.

Tekst źródłowy do zadania 9.

Reformacja w Europie

Obawiając się coraz groźniejszej potęgi Karola V, pragnął przystąpić do obozu jego wrogów. 
Zamiar ten utrudniało mu małżeństwo z wdową po swym bracie, a ciotką cesarza, Katarzyną 
Aragońską. Ponadto z Katarzyną miał tylko jedną córkę Marię i żadnych już nadziei na doczeka-
nie się męskiego potomstwa. […] Król postanowił unieważnić swe pierwsze małżeństwo i poślubić 
damę dworu królowej, Annę Boleyn. Prymas kardynał Wolsey nie sprzeciwiał się temu, ale żądał 
zgody papieża. Klemens VII, znajdujący się w całkowitej zależności od cesarza, nie przychylił się 
do żądań [króla]. […] Teraz król otwarcie wystąpił przeciw Rzymowi. Rozwód z Katarzyną był 
okazją do zerwania, nie zaś jego przyczyną.

Z. Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI–XVII, wyd. 4, Warszawa 1991, s. 209.
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Zadanie 9. (0–1)
Oceń, które ze zdań dotyczących tekstu jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

Spór króla Henryka VIII z papieżem o unieważnienie małżeństwa z Katarzyną Aragońską był 
przyczyną powstania anglikanizmu. 1F

Unieważnienie małżeństwa króla Anglii z Katarzyną Aragońską nie było w interesie cesarza 
Karola V. 2F

Wydarzenia opisane w tekście doprowadziły do zerwania zależności Anglii od papiestwa 
i powstania kalwinizmu. 3F

Ilustracja do zadania 10.

Człowiek witruwiański

Zadanie 10. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Ilustracja przedstawia proporcje ciała ludzkiego według starożytnego architekta Witruwiusza, 
a autorem rysunku jest
A. Michał Anioł.
B. Rafael Santi.
C. Leonardo da Vinci.
D. Erazm z Rotterdamu.
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Tekst źródłowy do zadania 11.

W polskiej polityce zagranicznej największe znaczenie miały stosunki z dworem cesarskim, 
wpływające na sprawy z innymi krajami. Stosunki te przechodziły przez różne fazy, wahały się od 
związków niemal przyjaznych do stanu prawie otwartej wojny. [Król] dążył do utrzymania rów-
nowagi politycznej z Habsburgami i starał się przeciwdziałać ich akcjom szkodzącym Polsce; na 
przykład popierał na Węgrzech przeciwnika Habsburgów Jana Zapolyę, a w 1515 roku na głośnym 
zjeździe z bratem Władysławem i z cesarzem Maksymilianem w Wiedniu, aprobując ustępstwa 
brata na rzecz rodziny cesarskiej w sprawach Czech i Węgier, doraźnie poprawił sytuację między-
narodową własnego państwa.

Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1991, s. 331.

Zadanie 11. (0–1)
Oceń prawdziwość zdań dotyczących tekstu. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli 
zdanie jest fałszywe.

11.1. Długofalowym skutkiem układu w Wiedniu była utrata Czech i Węgier przez Ja-
giellonów. P F

11.2. Na zjeździe w Wiedniu byli obecni: król Polski Zygmunt August, król Czech 
i Węgier Władysław Jagiellończyk oraz cesarz Maksymilian Habsburg. P F

Materiały do zadania 12.

Uproszczone drzewo genealogiczne
Eryk Waza 

(†1520)
radca króla Szwecji

Gustaw I 
(†1560) 

regent, a następnie król Szwecji

Eryk XIV 
(†1577)

król Szwecji

Jan III 
(†1592)

król Szwecji; 
mąż Katarzyny Jagiellonki

Karol IX Sudermański 
(† 1611)

ks. Sudermanii, regent, 
a następnie król Szwecji

Katarzyna 
(†1638)

ks. szwedzka, 
żona ks. Jana Kazimierza 

Zweibrücken

Gustaw II Adolf 
(†1632)

król Szwecji

Zygmunt III 
(†1632)

król Polski i Szwecji (do 1599)

Władysław IV 
(†1648) 

król Polski i tytularny Szwecji, 
mąż Marii Ludwiki Gonzagi

Karol Ferdynand 
(†1655)

ks. opolski

Jan II Kazimierz  
(†1672) 

król Polski, 
mąż Konstancji Habsburg 
i Marii Ludwiki Gonzagi

Karol X Gustaw 
(†1660)

król Szwecji

Krystyna 
(†1689)

królowa Szwecji, 
w 1654 r. abdykowała 

na rzecz kuzyna, 
Karola X Gustawa

Karol XI 
(†1697)

król Szwecji

Karol XII 
(† 1718)

król Szwecji

Ulryka Eleonora 
(†1741)

królowa Szwecji, 
abdykowała w 1720 r.

na rzecz męża, 
Fryderyka (†1751)
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Tekst

Tymczasem Anna Jagiellonka wysunęła kandydaturę […] Zygmunta Wazy, następcy tronu 
Szwecji. Mimo licznych zastrzeżeń, którymi arystokracja szwedzka obwarowała jego wybór na 
króla polskiego, Zygmunt znalazł poparcie w obozie Zamoyskiego, jakkolwiek sam kanclerz za-
chowywał neutralność wobec kandydatury królewicza szwedzkiego. Jego też 19 sierpnia 1587 r. 
powołało na tron elekcyjne koło stronników Zamoyskiego, podczas gdy obradujące oddzielnie 
koło Zborowskich wybrało arcyksięcia Maksymiliana.

J.A. Gierowski, Historia Polski 1505–1764, wyd. 11, Warszawa 1987, s. 131.

Zadanie 12. (0–1)
Oceń prawdziwość zdań dotyczących tekstu oraz drzewa genealogicznego. Wybierz P, jeśli zda-
nie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

12.1. Zygmunt III Waza był siostrzeńcem Anny Jagiellonki. P F

12.2. W 1587 r. doszło do podwójnej elekcji, a następnie wojny pomiędzy pretendenta-
mi do tronu, którą ostatecznie wygrał Maksymilian Habsburg. P F

Tekst źródłowy do zadania 13.

Stany koronne, ujrzawszy się bez króla, zawierają pomiędzy sobą przymierze, to jest wzajemnie 
zobowiązują się przestrzegać bezpieczeństwa i praw w czasie bezkrólewia. Aby nie dopuścić do 
samowoli, przymierze to ustanowiło […] nowe sądy do surowego karania nadużyć.

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 3, Warszawa 1902, s. 4.

Zadanie 13. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Sądy opisywane przez Zygmunta Glogera nazywano
A. sejmowymi.
B. obozowymi.
C. podkomorskimi.
D. kapturowymi.

Tekst źródłowy do zadania 14.

Poglądy Jeana-Jacques'a Rousseau

Jako człowiek niezmiernie uczuciowy, Rousseau głosił ustawicznie prawa i rolę uczucia. 
W uczuciu przejawia się głos Przyrody, a więc Boga. Cywilizacja jest złem, możemy z niego się 
wybawić przez powrót do natury, tj. nie przez nawrót do barbarzyństwa, ale przez unaturalnienie 
życia. W filozofii społeczeństwa uczy, że powstało ono przez umowę społeczną […] i tylko dzięki 
wypaczeniu człowiek, na początku zupełnie dobry (anielski), stał się zły. Idealną formą rządu 
jest ta, w której o wszystkim rozstrzyga walne zebranie obywateli. Ludzie są równi i Rousseau ma 
wielką zasługę w energicznym podkreślaniu tej tezy […]. Filozofia religii Rousseau kładzie nacisk 
na wewnętrzność religii; Rousseau był deistą i sądził (jak Voltaire), że Bóg nie jest wszechmocny.

J. Bocheński, Zarys historii filozofii, Kraków 1993, s. 178.
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Zadanie 14. (0–3)
Na podstawie źródła przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród ozna-
czonych literami A–C.

Rousseau jest przedstawicielem filozofii 14.1.            , twórcą zasady 14.2.            . W kwestiach 
wiary uważał się za zwolennika 14.3.            .

14.1. A. renesansu
 B. oświecenia
 C. XIX w.

14.2. A. trójpodziału władzy
 B. demokracji
 C. umowy społecznej

14.3. A. ateizmu
 B. deizmu
 C. mistycyzmu

Ilustracja do zadania 15.

Karta tytułowa podręcznika z 1785 r.
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Zadanie 15. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Podręcznik, którego kartę tytułową przedstawiono na ilustracji, został wydany z polecenia
A. Sejmu Wielkiego.
B. króla Stanisława Leszczyńskiego.
C. Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych.
D. Szkoły Rycerskiej.

Tekst źródłowy do zadania 16.

Historyk amerykański Robert Howard Lord o drugim rozbiorze

Nie ulega wątpliwości, że drugi rozbiór był wyrokiem śmierci wydanym na państwo polskie. 
Pierwszy rozbiór stanowił zapowiedź ostatecznej katastrofy, lecz nie czynił jej jeszcze nieuniknio-
ną […]. Żadne reformy nie były możliwe, dopóki Rosja sprawowała pełną kontrolę nad Polską. 
Twierdzenie, iż Rzeczpospolita, podporządkowując się biernie dominacji rosyjskiej, zachowałaby 
integralność terytorialną, jest mało prawdopodobne, a ponadto całkowicie niemożliwe do udo-
wodnienia.

Cyt. za: J. Łojek, Kalendarz historyczny. Polemiczna historia Polski, Warszawa 1994, s. 221.

Zadanie 16. (0–1)
Oceń prawdziwość zdań dotyczących tekstu. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli 
zdanie jest fałszywe.

16.1. Zdaniem historyka podporządkowanie się Rosji dawało Polakom szanse na 
uratowanie państwa. P F

16.2. Robert Howard Lord wskazuje w tekście na zewnętrzną przyczynę rozbioru Rze-
czypospolitej. P F

Zadanie 17. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to:
A.  branka, detronizacja cara Mikołaja I, bitwa pod Olszynką Grochowską, aresztowanie Ro-

mualda Traugutta.
B.  detronizacja cara Mikołaja I, bitwa pod Olszynką Grochowską, branka, aresztowanie Ro-

mualda Traugutta.
C.  branka, bitwa pod Olszynką Grochowską, detronizacja cara Mikołaja I, aresztowanie Ro-

mualda Traugutta.
D.  bitwa pod Olszynką Grochowską, branka, detronizacja cara Mikołaja I, aresztowanie Ro-

mualda Traugutta.
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Tabela do zadania 18.
Wybrane wielkie transakcje finansowe 1800–1900

Kiedy Kto Komu Ile Za co

1808 Księstwo 
Warszawskie Napoleon 20 mln franków tzw. sumy bajońskie (umowa w Bajon-

nie o przejęciu dóbr państwowych)
1807–1812 Gdańsk Francja 34,25 mln franków kontrybucje i koszty utrzymania wojsk

1860 Chiny Anglia, 
Francja 16,7 mln taeli Ag kontrybucja po II wojnie opiumowej

1867 USA Rosja 7,2 mln dolarów zapłata za Alaskę
1871 Francja Prusy 5 mld franków Au kontrybucja wojenna

1895 Chiny Japonia 230 mln taeli Ag kontrybucja po wojnie japońsko-
-chińskiej

1898 USA Hiszpania 20 mln dolarów za Filipiny, Puerto Rico i Guam
1900 Chiny 8 państw 450 mln taeli Ag kontrybucja po powstaniu bokserów

Oprac. na podst.: Tablice historyczne, oprac. W. Mizerski, Warszawa 1996, s. 334.

Zadanie 18. (0–3)
Na podstawie tabeli przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród ozna-
czonych literami A–C.

W XIX w. Stany Zjednoczone poszerzyły swoje terytorium, odkupując od 18.1.              Alaskę. 
Leżąca nieopodal wybrzeży Ameryki wyspa 18.2.              została zakupiona w 1898 r. Państwa 
europejskie, podporządkowując sobie inne kraje, używały siły. Przykładem 18.3.              – kraj, 
który został pokonany w wojnie opiumowej i podzielony na strefy interesów. Wszelkie próby 
buntów przeciwko dominacji europejskiej były tam tłumione.

18.1. A. Francji
 B. Rosji
 C. Hiszpanii

18.2. A. Guam
 B. Puerto Rico
 C. Kuba

18.3. A. jest Japonia
 B. są Filipiny
 C. są Chiny

Zadanie 19. (0–2)
Do każdego z zaborów przyporządkuj właściwy opis spośród oznaczonych literami A–D. 
W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.

19.1. zabór austriacki A B C D
19.2. zabór pruski A B C D



13

Historia i wiedza o społeczeństwie
Ogólnopolski Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

Przenieś rozwiązania na kartę odPowiedzi!

A.  Rolnictwo zacofane (najpóźniej na ziemiach polskich przeprowadzono uwłaszczenie), prze-
waga w nim drobnej własności; średnio rozwinięty przemysł (ciężki, wydobywczy oraz włó-
kienniczy).

B.  Silnie umaszynowione, nowoczesne rolnictwo i hodowla, duże zróżnicowanie majątkowe na 
wsi, dobrze rozwinięty przemysł maszyn i urządzeń rolniczych.

C.  Bardzo zacofane rolnictwo, na wsi przewaga drobnej własności, duża liczba karłowatych 
gospodarstw, wydobycie soli i ropy naftowej, przetwórstwo drewna i płodów rolnych.

D.  Zacofane rolnictwo, chłopi nie są właścicielami ziemi, pańszczyzna, praktycznie brak prze-
mysłu, nieliczne manufaktury wytwarzające towary luksusowe.

Oprac. na podst.: Tablice historyczne, oprac. W. Mizerski, Warszawa 1996, s. 179.

Ilustracja do zadania 20.

Moneta okolicznościowa

Zadanie 20. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Uczona, której poświęcono monetę, otrzymała

A. jeden raz
Nagrodę Nobla m.in. za 

1. odkrycie szczepionki na gruźlicę i wściekliznę.
2. opracowanie teorii względności.

B. dwa razy 3. badania nad promieniotwórczością.
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Zadanie 21. (0–2)
Do opisów zadań wymienionych w tabeli przyporządkuj ich wykonawcę – wybierz odpowiedzi 
spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.

21.1.

Funkcje są dosyć liczne i zależne od zadań stawianych przez pań-
stwo. Najbardziej typowe to: opieka nad obywatelami państwa wysy-
łającego, popieranie rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych, 
kulturalnych i naukowych, zapoznawanie się z sytuacją w państwie 
przyjmującym, sporządzanie sprawozdań dla własnego rządu, 
wydawanie paszportów obywatelom państwa wysyłającego oraz wiz 
obywatelom państw obcych udających się do państwa wysyłającego, 
działanie w charakterze notariusza i urzędnika stanu cywilnego. 

A B C D

21.2.

Do zadań należy m.in. utrzymywanie stosunków Rzeczypospolitej 
Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, 
reprezentowanie i ochrona interesów państwa zagranicą, w tym tak-
że przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, koordynowanie 
polityki zagranicznej kraju, kształtowanie międzynarodowego wize-
runku Polski, sprawy z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, 
a także wspieranie działań promujących polską gospodarkę, kulturę, 
język, turystykę, technikę i naukę.

A B C D

A. prezydent RP
B. konsulat
C. Instytut Polski
D. minister spraw zagranicznych

Tekst źródłowy do zadania 22.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku re-
gionalnym (fragment)

Art. 2.1. Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która 
spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją;
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wy-

rażanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 

100 lat;
6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Zadanie 22. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W rozumieniu ustawy mniejszością narodową nie są
A. Niemcy.
B. Ormianie.
C. Żydzi.
D. Romowie.
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Materiały źródłowe do zadania 23.

Ilustracja. Materiał informacyjny

Tekst. Fragment materiału informacyjnego
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2017.1289) od lipca 2013 r. w Zabrzu funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami.
Obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych rozpoczął się w połowie 

roku tj. 1 lipca 2013 r. Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest 
zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym 
terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów 
zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ww. ustawy, jak 
również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. [...]

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne

Zadanie 23. (0–1)
Na podstawie materiałów źródłowych i własnej wiedzy oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, 
jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

23.1. Gminy są zobowiązane do selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 
wszystkich właścicieli nieruchomości. P F

23.2.
Zgodnie z zasadami przyjętymi w mieście, którego dotyczy materiał ilustracyjny, 
opakowania kartonowe po mleku i sokach powinny być traktowane jako opakowa-
nia papierowe.

P F
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Tekst źródłowy do zadania 24.

Najbiedniejsze kraje świata nazywano kiedyś „Trzecim Światem”. Ta nazwa ma jednak nega-
tywny wydźwięk, a powszechnie dziś wiadomo, że ubóstwo większości tych krajów jest wypadkową 
wielu elementów, nie zawsze zależnych od ich mieszkańców. Dlatego obecnie, mówiąc o różni-
cach rozwojowych między krajami, używa się terminów „Globalna Północ” na określenie krajów 
bogatych znajdujących się przeważnie na północ od krajów biedniejszych, określanych mianem 
„Globalnego Południa”. Ważne jest to, że terminy „Północ – Południe” są względnie neutralne 
i nie powodują negatywnych skojarzeń, takich jak np. „Trzeci Świat” wskazujący, że są jakieś inne, 
lepsze światy. Wartościowanie poszczególnych regionów tylko ze względu na poziom bogactwa 
materialnego jest również niesprawiedliwe, ponieważ nie uwzględnia bogactwa kultury i dorobku 
cywilizacyjnego danego obszaru. 

http://www.globalna.edu.pl/globalnie1/

Zadanie 24. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Do krajów „Globalnej Północy” nie zaliczamy
A. Australii.
B. Włoch.
C. Indii.
D. Rosji.

Teksty źródłowe do zadania 25.

Ubezpieczenia społeczne obejmują: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpie-
czenie w razie choroby i macierzyństwa (chorobowe), ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (wypadkowe).

http://www.zus.pl/slownik/-/letter/U/ubezpieczenia-spoleczne/20618

Ubezpieczenie zdrowotne: prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, realizowane przez objęcie 
ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

http://www.zus.pl/slownik/-/letter/U/ubezpieczenie-zdrowotne/283316

Zadanie 25. (0–1)
Oceń prawdziwość zdań dotyczących tekstów źródłowych. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdzi-
we, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

25.1. Zasiłek macierzyński jest wypłacany z ubezpieczenia społecznego. P F
25.2. Rentę z tytułu niezdolności do pracy wypłaca Narodowy Fundusz Zdrowia. P F
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KARTA ODPOWIEDZI

WPISUJE UCZEŃ

PESEL

Nr zad. Odpowiedzi

1.1. P F

1.2. P F

2. A B C D

3. A B C D

4.1. A B C D

4.2. A B C D

5.1. P F

5.2. P F

6. A B C D

7. A B C D

8. A B C D

9. 1F 2F 3F

10. A B C D

11.1. P F

11.2. P F

12.1. P F

12.2. P F

13. A B C D

14.1. A B C

14.2. A B C

14.3. A B C

15. A B C D

16.1. P F

16.2. P F

17. A B C D
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SUMA PUNKTÓW JD

D – dziesiątki
J – jedności

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

Nr zad. Odpowiedzi

18.1. A B C

18.2. A B C

18.3. A B C

19.1. A B C D

19.2. A B C D

20. A1 A2 A3 B1 B2 B3

21.1. A B C D

21.2. A B C D

22. A B C D

23.1. P F

23.2. P F

24. A B C D

25.1. P F

25.2. P F


