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Opis arkusza egzaminu maturalnego

W roku 2022 egzamin maturalny z historii był przeprowadzany na podstawie wymagań
egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 16 grudnia 2020 r.1
Arkusz egzaminacyjny z historii na poziomie rozszerzonym składał się z 29 zadań otwartych
i zamkniętych, w których uwzględniono historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą
oraz historię kultury na przestrzeni wszystkich epok historycznych od starożytności poprzez
średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX aż do końca XX wieku. Wszystkie zadania
zawierały materiał źródłowy, na podstawie którego należało je rozwiązać, wykorzystując przy
tym własną wiedzę. Ostatnie zadanie w arkuszu polegało na napisaniu rozszerzonej
odpowiedzi na jeden z pięciu tematów, uwzględniających wszystkie epoki historyczne. Do
realizacji tematów z historii XIX (temat 4.) i XX wieku (temat 5.) należało wykorzystać
dodatkowe źródła załączone na końcu arkusza egzaminacyjnego.
Większość zadań sprawdzała wiadomości i umiejętności opisane dla przedmiotu historia na
IV etapie edukacyjnym (głównie z zakresu rozszerzonego, lecz również podstawowego),
a część z nich odnosiła się do wymagań egzaminacyjnych dla III etapu edukacyjnego
(gimnazjum). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50
punktów, z czego za dłuższą wypowiedź można było otrzymać 12 punktów, a za rozwiązanie
zadań otwartych i zamkniętych – 38 punktów.

Dane dotyczące populacji zdających
TABELA 1.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM*

Liczba zdających

3396
z liceów ogólnokształcących
z techników
z branżowej szkoły II stopnia
ze szkół na wsi
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców

Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszu
standardowym

ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców

3016
378
2
81
447
773

ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

2095

ze szkół publicznych

2927

ze szkół niepublicznych

469

kobiety

1600

mężczyźni

1796

bez dysleksji rozwojowej

2763

z dysleksją rozwojową

633

* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów.

Z egzaminu zwolniono 37 osób − laureatów i finalistów Olimpiady Historycznej.
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).
1
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TABELA 2.

ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH

Zdający rozwiązujący
zadania w arkuszach
dostosowanych

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

62

słabowidzący

5

niewidomi

2

słabosłyszący

6

niesłyszący

1

z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym
porażeniem dziecięcym

4

Ogółem

80

Przebieg egzaminu

TABELA 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU

Termin egzaminu

17 maja 2022

Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego
Liczba szkół

180 minut
475

Liczba zespołów egzaminatorów

7

Liczba egzaminatorów

107

Liczba obserwatorów2 (§ 8 ust. 1)
Liczba
unieważnień3

4

w przypadku:
art. 44zzv
pkt 1

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
przez zdającego

0

art. 44zzv
pkt 2

wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego

0

art. 44zzv
pkt 3

zakłócenia przez zdającego prawidłowego przebiegu
egzaminu

1

art. 44zzw
ust. 1

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
zdającego

1

art. 44zzy
ust. 7

stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzenia egzaminu maturalnego

0

art. 44zzy
ust. 10

niemożność ustalenia wyniku (np. zaginięcie karty
odpowiedzi)

0

Liczba wglądów3 (art. 44zzz)

166

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, z późn. zm.).
3 Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.).
2
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Podstawowe dane statystyczne
Wyniki zdających
W YKRES 1.

ROZKŁAD WYNIKÓW ZDAJĄCYCH

4,0%

3,5%

Procent zdających

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Wynik procentowy

TABELA 4.

W YNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*
Odchylenie
Średnia
standardowe
(%)
(%)

Liczba
zdających

Minimum
(%)

Maksimum
(%)

Mediana
(%)

Modalna
(%)

3396

0

100

40

32

42

24

z liceów
ogólnokształcących

3016

0

100

42

32

44

25

z techników

378

0

100

26

26

27

18

Zdający

ogółem
w tym:

* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej
zdających.
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Poziom wykonania zadań
TABELA 5.

POZIOM WYKONANIA ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne 2021
Wymagania szczegółowe

Nr
zad.

Wymagania ogólne

Gdy wymaganie szczegółowe dotyczy
materiału III etapu edukacyjnego, dopisano
(G), a gdy zakresu podstawowego IV etapu,
dopisano (P).
I. Starożytność.
1. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Zdający:
2) rozpoznaje cechy charakterystyczne
najważniejszych osiągnięć kulturowych
cywilizacji bliskowschodnich w zakresie
architektury, sztuki, nauki i pisma.
II. Średniowiecze.
1. Bizancjum i Zachód a świat islamu.
Zdający:
2) rozpoznaje najważniejsze osiągnięcia
cywilizacji islamskiej w zakresie architektury,
sztuki i nauki.

1.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

2.

III. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

3.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

4.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

II. Średniowiecze.
1. Bizancjum i Zachód a świat islamu.
Zdający:
1) charakteryzuje kręgi kulturowe: […]
bizantyjski […].

5.1.

I. Chronologia historyczna.
Zdający porządkuje i synchronizuje
wydarzenia z historii powszechnej […];
dostrzega zmienność i dynamikę

II. Średniowiecze.
4. Polska w okresie wczesnopiastowskim.
Zdający:

I. Starożytność.
4. Społeczeństwo, życie polityczne
i kultura starożytnego Rzymu. Zdający:
4) rozpoznaje dokonania kulturowe Rzymian
w dziedzinie […] architektury […].

I. Starożytność.
3. Ekspansja w świecie greckim
i rzymskim. Zdający:
1) porównuje kolonizację grecką z fenicką
w basenie Morza Śródziemnego;
3) charakteryzuje ekspansję rzymską […].

Poziom
wykonania
zadania
(%)

0,65

0,72

0,23

0,32

0,48
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wydarzeń w dziejach, a także ciągłość
procesów historycznych.
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

3) rozpoznaje tendencje […] decentralistyczne
w życiu politycznym państwa polskiego
w X–XII w.

5.2.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego;
dostrzega wielość perspektyw
badawczych oraz wielorakie
interpretacje historii i ich przyczyny.

II. Średniowiecze.
4. Polska w okresie wczesnopiastowskim.
Zdający:
3) rozpoznaje tendencje […] decentralistyczne
w życiu politycznym państwa polskiego
w X–XII w.

6.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

II. Średniowiecze.
5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.
Zdający:
2) opisuje przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich oraz
ocenia społeczno-kulturowe skutki kolonizacji
na prawie niemieckim.

7.1.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

II. Średniowiecze.
7. Polska w XIV–XV w. Zdający:
4) charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej,
gospodarczej i kulturowej.

7.2.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

II. Średniowiecze.
2. Europa wczesnego średniowiecza. Zdający:
4) charakteryzuje funkcjonowanie władzy […]
w systemie feudalnym.
7. Polska w XIV–XV w. Zdający:
3) wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne
uwarunkowania związków Polski z […] Litwą
w XIV–XV w.

8.1.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście

III. Dzieje nowożytne.
2. Europa w XVI–XVII w. Zdający:
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epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego;
dostrzega wielość perspektyw
badawczych oraz wielorakie
interpretacje historii i ich przyczyny.

2) wyjaśnia […] uwarunkowania i następstwa
reformacji, opisując główne nurty […].

8.2.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…]..

III. Dzieje nowożytne.
2. Europa w XVI–XVII w. Zdający:
2) wyjaśnia […] uwarunkowania i następstwa
reformacji, opisując główne nurty […];
3) opisuje mapę wyznaniową Europy
w XVI w.

9.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

III. Dzieje nowożytne.
3. Rzeczpospolita w okresie renesansu
i demokracji szlacheckiej. Zdający:
1) opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie
najważniejszych instytucji życia politycznego
w XVI-wiecznej Polsce […];
2) ocenia polską specyfikę w zakresie
rozwiązań ustrojowych, struktury społecznej
[…].

0,63

10.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego;
dostrzega wielość perspektyw
badawczych oraz wielorakie
interpretacje historii i ich przyczyny.

III. Dzieje nowożytne.
3. Rzeczpospolita w okresie renesansu
i demokracji szlacheckiej. Zdający:
3) opisuje zmiany terytorialne państwa polsko-litewskiego i charakteryzuje stosunki
z sąsiadami w XVI w. […].

0,29

11.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

III. Dzieje nowożytne.
2. Europa w XVI–XVII w. Zdający:
1) rozpoznaje charakterystyczne cechy
renesansu europejskiego […];
7) […] rozpoznaje główne dokonania epoki
baroku.

12.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje

III. Dzieje nowożytne.
5. Oświecenie, absolutyzm oświecony
i rewolucje XVIII w. Zdający:
5) porównuje przyczyny […] rewolucji […]
francuskiej.

0,53

0,30

0,70
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źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego;
dostrzega wielość perspektyw
badawczych oraz wielorakie
interpretacje historii i ich przyczyny.

13.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

IV. Wiek XIX.
4. Walka o niepodległość Polski w okresie
niewoli narodowej. Zdający:
3) wyjaśnia […] charakter i skutki powstań
narodowych.

0,15

14.1.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego;
dostrzega wielość perspektyw
badawczych oraz wielorakie
interpretacje historii i ich przyczyny.

IV. Wiek XIX.
3. Ideologie XIX w. Zdający:
2) wyjaśnia związki pomiędzy ideologiami
liberalnymi i nacjonalistycznymi a europejskimi
ruchami niepodległościowymi
i zjednoczeniowymi, Wiosnę Ludów […].

0,62

14.2.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

IV. Wiek XIX.
5. Społeczeństwo polskie w okresie zaborów
w XIX w. Zdający:
3) wyjaśnia […] skutki emigracji w XIX w. oraz
ocenia aktywność polityczną, militarną
i kulturalną Polaków w Europie.

15.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

IV. Wiek XIX.
3. Ideologie XIX w. Zdający:
2) wyjaśnia związki pomiędzy ideologiami
liberalnymi i nacjonalistycznymi a europejskimi
ruchami niepodległościowymi
i zjednoczeniowymi […], zjednoczenie Włoch
[…].

16.1.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

IV. Wiek XIX.
5. Społeczeństwo polskie w okresie zaborów
w XIX w. Zdający:
1) wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne
przyczyny odmiennego rozwoju
gospodarczego ziem polskich w trzech
zaborach;
2) analizuje strukturę społeczeństwa
w […] zaborach.

Strona 10 z 57

0,79

0,40

0,28

Sprawozdanie za rok 2022

16.2.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

IV. Wiek XIX.
5. Społeczeństwo polskie w okresie zaborów
w XIX w. Zdający:
2) analizuje strukturę społeczeństwa w trzech
zaborach;
3) wyjaśnia przyczyny […] emigracji w XIX w.
[…].

IV. Wiek XIX.
3. Ideologie XIX w. Zdający:
2) wyjaśnia […] zjednoczenie […] Niemiec.

17.

I. Chronologia historyczna.
Zdający porządkuje i synchronizuje
wydarzenia z historii powszechnej […].
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

V. Wiek XX.
6. Europa i świat w XIX w. Zdający:
4) rozpoznaje dorobek kulturowy XIX w.

18.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

III. Dzieje nowożytne.
5. Oświecenie, absolutyzm oświecony
i rewolucje XVIII w. Zdający:
5) porównuje przyczyny oraz charakter
rewolucji amerykańskiej i francuskiej.
6. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy
oświeceniowe i rozbiory. Zdający:
2) charakteryzuje […] walkę zbrojną
o utrzymanie niepodległości w drugiej połowie
XVIII w.

I. Chronologia historyczna.
Zdający porządkuje i synchronizuje
wydarzenia z […] dziejów ojczystych;
dostrzega zmienność i dynamikę
wydarzeń w dziejach, a także ciągłość
procesów historycznych.
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego […].

V. Wiek XX.
4. Odbudowa niepodległości i życie polityczne
II Rzeczypospolitej. Zdający:
3) opisuje główne ugrupowania polityczne
II Rzeczypospolitej, ich aktywność w życiu
politycznym oraz przywódców;
4) wyjaśnia przyczyny kryzysu demokracji
parlamentarnej w II Rzeczypospolitej;
charakteryzuje przyczyny i konsekwencje
przewrotu majowego.

19.

20.

0,22

0,63

0,47

0,39

0,17
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21.1.

I. Chronologia historyczna.
Zdający porządkuje i synchronizuje
wydarzenia z historii powszechnej […].
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

V. Wiek XX.
2. Kryzys demokracji i systemy totalitarne.
Zdający:
3) porównuje systemy totalitarne oraz
charakteryzuje ich imperialne cele;
4) ocenia politykę świata zachodniego wobec
totalitaryzmu nazistowskiego i komunizmu;
wyjaśnia genezę II wojny światowej.

21.2.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

V. Wiek XX.
2. Kryzys demokracji i systemy totalitarne.
Zdający:
4) ocenia politykę świata zachodniego wobec
totalitaryzmu nazistowskiego […].
1. Europa i świat po I wojnie światowej.
Zdający:
1) opisuje następstwa wojny, wyróżniając
konsekwencje polityczne […]. (G)

0,40

22.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

V. Wiek XX.
6. Europa i świat podczas II wojny światowej.
Zdający:
1) opisuje główne etapy II wojny światowej
[…].
7. Europa pod okupacją niemiecką
i Holokaust. Zdający:
1) charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec
społeczeństw okupowanej Europy […].

0,42

23.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

V. Wiek XX.
8. Okupacja niemiecka i radziecka na
ziemiach polskich. Zdający:
6) […] charakteryzuje czyn zbrojny powstania
warszawskiego.
9. Europa i świat w okresie rywalizacji ZSRR
i Stanów Zjednoczonych. Zdający:
1) opisuje […] społeczno-gospodarcze
i polityczne skutki wojny […]. (PP)

0,49

I. Chronologia historyczna.
Zdający porządkuje i synchronizuje
wydarzenia z historii powszechnej […].
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

V. Wiek XX.
9. Europa i świat w okresie rywalizacji ZSRR
i Stanów Zjednoczonych. Zdający:
3) wyjaśnia genezę zimnej wojny i rozpoznaje
jej przejawy w stosunkach pomiędzy ZSRR
a Stanami Zjednoczonymi;
4) charakteryzuje problem niemiecki po
II wojnie światowej.

24.
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25.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; […]; ocenia przydatność
źródła do wyjaśnienia problemu
historycznego […].

V. Wiek XX.
13. Polska w latach 1944–1948. Zdający:
1) […] analizuje polityczno-społeczne
i gospodarcze skutki zmiany granic;
3) rozpoznaje charakterystyczne cechy okresu
odbudowy i przebudowy gospodarki,
z uwzględnieniem reformy rolnej
i nacjonalizacji przemysłu.

26.1.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

V. Wiek XX.
12. Europa Środkowo-Wschodnia po
II wojnie światowej. Zdający:
2) wyjaśnia przyczyny zmian w polityce
zagranicznej ZSRR i w polityce wewnętrznej
państw satelickich ZSRR po 1956 r.

26.2.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

V. Wiek XX.
12. Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie
światowej. Zdający:
2) wyjaśnia przyczyny zmian w polityce
zagranicznej ZSRR i w polityce wewnętrznej
państw satelickich ZSRR po 1956 r.

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego […]; ocenia przydatność
źródła do wyjaśnienia problemu
historycznego […].

V. Wiek XX.
13. Polska w latach 1944–1948. Zdający:
2) charakteryzuje główne etapy przejmowania
władzy przez komunistów w Polsce, z
uwzględnieniem działań opozycji legalnej […].
15. Polska w latach 1956–1980. Zdający:
1) charakteryzuje […] etapy: 1956–1970
i 1970–1980.
16. Polska w latach 1980–1989. Zdający:
3) opisuje przyczyny i skutki obrad „Okrągłego
Stołu”.

0,09

II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego
[…].

V. Wiek XX.
16. Polska w latach 1980–1989. Zdający:
1) wyjaśnia ideę Solidarności i jej wpływ na
przemiany społeczno-polityczne w Polsce;
3) opisuje przyczyny i skutki obrad „Okrągłego
Stołu”.
17. Narodziny III Rzeczypospolitej. Zdający:
1) wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne
uwarunkowania procesu odbudowy
demokratycznego państwa po 1989 r.

0,35

27.

28.

0,27

0,40

0,70
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I. Starożytność.
3. Ekspansja w świecie greckim i rzymskim.
Zdający:
2) charakteryzuje […] ekspansję Aleksandra
Wielkiego.

Temat 1

I. Chronologia historyczna.
Zdający porządkuje i synchronizuje
wydarzenia z historii powszechnej […]
dostrzega zmienność i dynamikę
wydarzeń w dziejach, a także ciągłość
procesów historycznych.
III. Tworzenie narracji historycznej.
Zdający tworzy narrację historyczną
w ujęciu przekrojowym lub
problemowym;
dostrzega problem i buduje
argumentację, uwzględniając różne
aspekty procesu historycznego;
dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz
integruje pozyskane
informacje z różnych źródeł wiedzy.
I. Chronologia historyczna.
Zdający porządkuje i synchronizuje
wydarzenia […]; dostrzega zmienność
i dynamikę wydarzeń w dziejach,
a także ciągłość procesów
historycznych.
III. Tworzenie narracji historycznej.
Zdający tworzy narrację historyczną
w ujęciu przekrojowym lub
problemowym; dostrzega problem
i buduje argumentację, uwzględniając
różne aspekty procesu historycznego;
dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz
integruje pozyskane informacje
z różnych źródeł wiedzy.

II. Średniowiecze.
3. Europa w okresie krucjat. Zdający:
2) charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania oraz
ocenia skutki wypraw krzyżowych […].

Temat 2

Egzamin maturalny – historia

I. Chronologia historyczna.
Zdający porządkuje i synchronizuje
wydarzenia z historii powszechnej oraz
dziejów ojczystych; dostrzega
zmienność i dynamikę wydarzeń
w dziejach, a także ciągłość procesów
historycznych.
III. Tworzenie narracji historycznej.
Zdający tworzy narrację historyczną
w ujęciu przekrojowym lub
problemowym; dostrzega problem
i buduje argumentację, uwzględniając
różne aspekty procesu historycznego;
dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz
integruje pozyskane informacje
z różnych źródeł wiedzy.

III. Dzieje nowożytne
3. Rzeczpospolita w okresie renesansu
i demokracji szlacheckiej. Zdający:
1) opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie
najważniejszych instytucji życia politycznego
w XVI-wiecznej Polsce, w tym sejmików,
sejmu, senatu i sejmu elekcyjnego; ocenia
demokrację szlachecką;
2) ocenia polską specyfikę w zakresie
rozwiązań ustrojowych, struktury społecznej
i modelu życia gospodarczego na tle
europejskim;
3) opisuje zmiany terytorialne państwa polsko-litewskiego i charakteryzuje stosunki
z sąsiadami w XVI w.;
4) ocenia zmiany w relacjach polsko-litewskich w XVI w.;
5) ocenia kulturową rolę Polski
w przeniesieniu wzorców cywilizacji
zachodniej na obszary ruskie i litewskie.

Temat 3

29.
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IV. Wiek XIX.
1. Europa napoleońska. Zdający:
1) opisuje kierunki podbojów Napoleona;
charakteryzuje napoleońską ideę imperium;
2) wskazuje przykłady i wyjaśnia przyczyny
zaangażowania się Polaków po stronie
Napoleona;
3) charakteryzuje ustrój polityczny Księstwa
Warszawskiego.

Temat 4

I. Chronologia historyczna.
Zdający porządkuje i synchronizuje
wydarzenia z historii powszechnej oraz
dziejów ojczystych; dostrzega
zmienność i dynamikę wydarzeń
w dziejach, a także ciągłość procesów
historycznych.
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego;
dostrzega wielość perspektyw
badawczych oraz wielorakie
interpretacje historii i ich przyczyny.
III. Tworzenie narracji historycznej.
Zdający tworzy narrację historyczną
w ujęciu przekrojowym lub
problemowym;
dostrzega problem i buduje
argumentację, uwzględniając różne
aspekty procesu historycznego;
dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz
integruje pozyskane informacje
z różnych źródeł wiedzy.

Temat 5

Sprawozdanie za rok 2022

I. Chronologia historyczna.
Zdający porządkuje i synchronizuje
wydarzenia z historii powszechnej oraz
dziejów ojczystych; dostrzega
zmienność i dynamikę wydarzeń
w dziejach, a także ciągłość procesów
historycznych.
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska
i procesy historyczne w kontekście
epok i dostrzega zależności pomiędzy
różnymi dziedzinami życia
społecznego; rozpoznaje rodzaje
źródeł; ocenia przydatność źródła do
wyjaśnienia problemu historycznego;
dostrzega wielość perspektyw
badawczych oraz wielorakie
interpretacje historii i ich przyczyny.
III. Tworzenie narracji historycznej.
Zdający tworzy narrację historyczną
w ujęciu przekrojowym lub
problemowym; dostrzega problem
i buduje argumentację, uwzględniając
różne aspekty procesu historycznego;
dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz
integruje pozyskane informacje
z różnych źródeł wiedzy.

V. Wiek XX
14. Polska w latach 1948–1956. Zdający:
1) porównuje procesy stalinizacji państwa
polskiego i państw Europy ŚrodkowoWschodniej;
2) charakteryzuje system polityczny
i społeczno-gospodarczy Polski w okresie
stalinowskim;
3) rozpoznaje charakterystyczne cechy
gospodarki centralnie planowanej i ocenia jej
skutki;
4) charakteryzuje zjawisko socrealizmu
w literaturze i sztuce.
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W YKRES 2.

POZIOM WYKONANIA ZADAŃ W OBSZARZE WYMAGAŃ OGÓLNYCH
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Komentarz
Analiza jakościowa zadań
Podstawą egzaminu maturalnego z historii były wymagania egzaminacyjne dla tego
przedmiotu zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.
Egzamin maturalny z historii weryfikował stopień opanowania wiedzy i umiejętności tam
opisanych. Zadania w arkuszu reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe
określone głównie dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i niekiedy
podstawowym, ale również odnosiły się do wymagań przypisanych do etapu III (gimnazjum).
Każde zadanie zostało wyposażone w jeden lub kilka materiałów źródłowych, co miało na
celu sprawdzenie przede wszystkim umiejętności złożonych, głównie umiejętności analizy
i interpretacji źródeł (narracyjnych, ikonograficznych, kartograficznych, statystycznych,
genealogicznych), a także umiejętności samodzielnego tworzenia narracji historycznej
w krótkiej i długiej formie. W całym arkuszu kilka poleceń miało formę zadań zamkniętych
(zadania typu „prawda/fałsz”, „wielokrotnego wyboru”, „na dobieranie”), dominowały jednak
zadania otwarte, polegające na udzieleniu krótkiej odpowiedzi. Ostatnie zadanie w arkuszu
wymagało od zdających napisania rozszerzonej wypowiedzi na jeden z pięciu
zaproponowanych tematów.
Tegoroczny arkusz okazał się dla zdających minimalnie łatwiejszy niż ubiegłoroczny – średni
poziom wykonania to 42% (w roku 2021 – 40%). Warto także zaznaczyć utrzymanie się
istotnej różnicy między średnim wynikiem absolwentów liceów ogólnokształcących (44%)
i absolwentów techników (27%) – w ubiegłym roku było to odpowiednio 42% i 23%. Z analizy
poziomu łatwości zadań maturalnych wynika, że trzy zadania okazały się dla zdających
zadaniami bardzo trudnymi: 27. (poziom wykonania – 9%), 13. (poziom wykonania – 15%),
20. (poziom wykonania – 17%). Dwadzieścia jeden zadań było trudnych dla zdających
(poziom wykonania 20%–49%) – w tej grupie najwięcej problemów sprawiały zadania: 16.2.
(poziom wykonania – 22%), 3. (poziom wykonania 23%), 24. i 25. (poziom wykonania –
27%). Najmniej trudności tegorocznym maturzystom przysporzyły zadania: 14.2. (poziom
wykonania – 79%), 8.1. (poziom wykonania – 74%), 2. (poziom wykonania – 72%). Niżej
zostanie przedstawiona analiza jakościowa wybranych zadań, z którymi zdający poradzili
sobie najsłabiej oraz najlepiej, wraz z analizą nieprawidłowych i prawidłowych rozwiązań.
Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najsłabiej
Najtrudniejszym zadaniem w tegorocznym arkuszu okazało się zadanie 27., które
sprawdzało znajomość głównych elementów biografii najważniejszych postaci z najnowszej
historii Polski. Ponadto zadanie badało umiejętność analizy wydarzeń, zjawisk i procesów
historycznych zachodzących w Polsce od lat czterdziestych do schyłku lat osiemdziesiątych
XX wieku. Jego wyposażeniem źródłowym były trzy fragmenty biogramów, przytoczone
z Abecadła Kisiela Stefana Kisielewskiego. We fragmencie 1. podano informacje, które
odnoszą się do działań Edwarda Gierka, np. budowa Huty Katowice. Fragment 2. dotyczy
Stanisława Mikołajczyka, wskazuje na to informacja o uzyskanej przez jego partię liczbie
mandatów w sfałszowanych wyborach z 1947 roku. W ostatnim fragmencie mowa jest
o Tadeuszu Mazowieckim, wskazuje na to informacja, że był pierwszym niekomunistycznym
premierem Polski. Tylko 9% zdających udzieliło poprawnej odpowiedzi, tzn. dopisało trzy
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prawidłowe nazwiska do odpowiednich fragmentów tekstów. Z analizy odpowiedzi zdających
wynika, że najczęściej podawali dwa poprawne nazwiska – Edwarda Gierka i Tadeusza
Mazowieckiego. Zdecydowana większość zdających nie potrafiła dopisać właściwego
nazwiska do drugiego fragmentu biogramu, w którym była mowa o dokonaniach i działaniach
podejmowanych przez Stanisława Mikołajczyka – szefa największej opozycyjnej partii
w Polsce w tym czasie. Część zdających nie poradziła sobie zupełnie z rozwiązaniem
zadania. Nie była w stanie dopisać ani jednego poprawnego nazwiska do fragmentu
biogramu.
Kolejnym trudnym zadaniem w tegorocznym arkuszu okazało się zadanie 13., które
sprawdzało znajomość najważniejszych wydarzeń z okresu historii Polski po rozbiorach, czyli
powstań narodowych. Wyposażeniem źródłowym zadania były fragmenty dwóch opracowań
historycznych opisujących skutki powstań. Zadaniem zdających było przeanalizowanie
źródeł, rozstrzygnięcie, czy odnoszą się one do skutków tego samego powstania, oraz
uzasadnienie odpowiedzi. W uzasadnieniu swej decyzji zdający mieli odwołać się do obu
źródeł. Tylko 15% osób wykonało prawidłowo to zadanie. Pomimo tego, że polecenie
odnosiło się do najbardziej podstawowej wiedzy o powstaniach narodowych, część
zdających dokonała rozstrzygnięcia, opierając się tylko na analizie tekstów bez podania
nazwy jakiegokolwiek powstania (przykłady 1. i 2.). Zdający, którzy podejmowali
nieprawidłowe rozstrzygnięcie, nie potrafili prawidłowo wskazać powstań, do których
odnoszą się obydwa teksty, a najczęściej wskazywali na powstanie styczniowe i listopadowe
(przykłady 3. i 4.). Także ci maturzyści, którzy w odpowiedzi podawali prawidłowe
rozstrzygnięcie, w uzasadnieniu często wskazywali powstanie listopadowe lub styczniowe
(przykłady 5. i 6.). Nawet postać Jana Henryka Dąbrowskiego nie ułatwiała zadania
zdającym, którzy nie potrafili przyporządkować jego działalności do odpowiedniego
powstania (przykłady 7. i 8.). Tylko nieliczni podawali prawidłowe rozstrzygnięcie
i uzasadnienie (przykład 9.).
Przykład 1.

Przykład 2.
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Przykład 3.

Przykład 4.

Przykład 5.

Przykład 6.
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Przykład 7.

Przykład 8.

Przykład 9.

Innym zadaniem, które sprawiło dużo trudności zdającym, okazało się zadanie 20., które
sprawdzało umiejętność analizy źródła ikonograficznego, jakim była ulotka wyborcza
z wierszykiem oraz fragmentu relacji z przebiegu zamachu majowego. Zdający miał
rozstrzygnąć, czy ulotka powstała przed czy po wydarzeniach opisanych w tekście,
a następnie uzasadnić swoją odpowiedź. W uzasadnieniu należało odwołać się do obydwu
źródeł. Tylko 17% zdających wykonało prawidłowo to zadanie. Pierwszą trudnością było
właściwe usytuowanie w czasie wydarzeń przedstawionych w źródłach (przykłady 10. i 11.).
Kolejnym problemem było zidentyfikowanie wydarzeń przedstawionych w źródłach (przykład
12.). Nawet wtedy, gdy zdający dokonywali prawidłowego rozstrzygnięcia, w uzasadnieniu
popełniali błędy merytoryczne (przykłady 13. i 14.). Tylko niewiele odpowiedzi było w pełni
poprawnych (przykłady 15. i 16.).
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Przykład 10.

Przykład 11.

Przykład 12.

Przykład 13.

Przykład 14.
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Przykład 15.

Przykład 16.

Trudne dla tegorocznych maturzystów było również zadanie 3. W tym przypadku
sprawdzano umiejętności analizy i interpretacji fragmentu opracowania historycznego (źródło
1.) oraz analizy planu miasta, czyli źródła kartograficznego (źródło 2.). Posiadanie przez
zdających umiejętności sytuowania wydarzeń w czasie i przestrzeni, czyli dwóch
zasadniczych elementów nauki historycznej, pozwalało poprawnie rozwiązać zadanie. Aby
udzielić poprawnej odpowiedzi, należało wykonać kilka czynności. Po pierwsze, zdający
musieli dokonać poprawnego rozstrzygnięcia. Kolejną czynnością było sformułowanie
uzasadnienia, odwołującego się do informacji zawartych w obu źródłach. Pierwszym źródłem
użytym w zadaniu był fragment opracowania historycznego, w którym przedstawiono
najważniejsze wydarzenia z dziejów Kartaginy. W tekście podano informację o przybliżonym
czasie założenia miasta oraz zniszczeniu go przez Rzymian. Informacje te potwierdzały, że
tekst dotyczy Kartaginy, miasta założonego przez Fenicjan. Takie elementy jak
charakterystyczny kształt, położenie geograficzne miasta oraz zaznaczone na planie
budowle (np. Hagia Sophia), pozwalały ustalić, że plan ze źródła 2. dotyczy
Konstantynopola. Zadanie okazało się trudne dla zdających (poziom wykonania – 23%).
Poniższe przykłady ukazują najbardziej typowe poprawne rozwiązania. Zdający,
uzasadniając poprawne rozstrzygnięcie, najczęściej odwoływali się do informacji
dotyczących Kartaginy oraz Konstantynopola (przykłady 17. i 18.)
Przykład 17.
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Przykład 18.

Z analizy udzielanych przez zdających odpowiedzi wynika, że stosunkowo dużą liczbę
błędów popełnili na pierwszym etapie rozwiązywania zadania. Niepoprawnie rozstrzygali, czy
oba źródła dotyczą tego samego miasta (przykład 19.).
Przykład 19.

Wielu zdających, mimo poprawnego rozstrzygnięcia, popełniało błędy merytoryczne
w uzasadnieniu lub ich argumentacja była ogólnikowa i powierzchowna (przykłady 20.–24.)
Przykład 20.
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Przykład 21.

Przykład 22.

Przykład 23.

Przykład 24.

Zadaniem 11. sprawdzano umiejętność analizy wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych
w kontekście epok historycznych, analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz budowania
argumentacji w oparciu o te źródła. Obudowę zadania stanowiły fotografie dwóch rzeźb
przedstawiających Dawida. Pierwsza z nich (fotografia A) autorstwa Berniniego wykonana
została w XVII wieku, zgodnie z założeniami stylu barokowego. Autorem drugiej rzeźby
(fotografia B) jest Michał Anioł, wybitny twórca epoki renesansu. Zgodnie z poleceniem

Strona 24 z 57

Sprawozdanie za rok 2022

maturzyści powinni podać nazwy dwóch stylów w sztuce reprezentowanych przez rzeźby
oraz wymienić po jednej widocznej cesze każdego z tych stylów. Za odpowiedź zdający
mogli otrzymać dwa punkty – po jednym za poprawną nazwę stylu wraz z jego cechą.
Maksymalną liczbę punktów za rozwiązanie zadania otrzymało 30% zdających.
Najczęstszym błędem było niepoprawne nazwanie jednego lub obu stylów.
W zadaniu 24., które także sprawiło wiele trudności zdającym, sprawdzana była umiejętność
porządkowania w czasie wydarzeń historycznych, dotyczących okresu zimnej wojny. Zdający
musieli wykazać się umiejętnością analizy i interpretacji. Zadanie sprawdzało również
poziom opanowania faktografii w stopniu niezbędnym do sformułowania poprawnej
odpowiedzi, tzn. właściwego rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia odwołującego się do obu
źródeł. Wyposażeniem do zadania były dwa różnego rodzaju źródła historyczne. Pierwszym
był fragment opracowania historycznego, w którym opisano proces budowy muru
berlińskiego i konsekwencje jego powstania. Drugim była karykatura z epoki ilustrująca tzw.
pierwszy kryzys berliński, czyli blokadę Berlina z lat 1948–1949. Właściwa analiza ikonografii
pozwalała ustalić, że na ilustracji umieszczono podobizny przywódców Stanów
Zjednoczonych i Związku Sowieckiego J. Stalina oraz H. Trumana. Poza tym na karykaturze
przedstawiono samoloty lecące z Zachodnich Niemiec do zachodniej części Berlina, czyli
tzw. most powietrzny zorganizowany w 1948 roku przez Stany Zjednoczone, po
wprowadzeniu blokady zachodniej części miasta przez Związek Sowiecki. Z analizy
odpowiedzi zdających wynika, że duża część z nich nie potrafiła pokonać pierwszej trudności
zadania, czyli dokonać właściwego rozstrzygnięcia, które z wydarzeń przedstawionych
w źródłach 1. i 2. miało miejsce wcześniej (przykład 25.). Z uzasadnienia do tego błędnego
rozstrzygnięcia wynika, że zdający nie potrafił poprawnie przeanalizować źródła 2. i dlatego
popełnił błąd w pierwszej części zadania. Z odpowiedzi zaprezentowanej w przykładzie 26.
wynika, że zdający wiedział, do jakiego wydarzenia odwołuje się źródło 1. oraz kogo
przedstawiono na karykaturze, jednak nie wykonał poprawnie pierwszej, zasadniczej części
zadania, czyli poprawnego rozstrzygnięcia.
Przykład 25.

Przykład 26.
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Poniższe przykłady 27. i 28. błędnych odpowiedzi wskazują, że zdający dokonywali
poprawnego rozstrzygnięcia, które z wydarzeń miało miejsce wcześniej, jednak
w uzasadnieniu nie potrafili podać argumentów wskazujących odpowiednią kolejność
wydarzeń przedstawionych w źródłach 1. i 2. Zadanie okazało się trudne dla zdających,
poziom wykonania – 27%.
Przykład 27.

Przykład 28.

Przykłady 29. i 30. ukazują najbardziej typowe, poprawne rozwiązania. Zdający,
uzasadniając poprawne rozstrzygnięcie, najczęściej odwoływali się do lat blokady Berlina
(źródło 2.) oraz roku budowy muru berlińskiego (źródło 1.).
Przykład 29.

Przykład 30.
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Zadania, z którymi zdający poradzili sobie najlepiej
Najłatwiejszym dla zdających zadaniem w tegorocznym arkuszu okazało się zadanie 14.2.
(poziom wykonania 79%). Sprawdzało ono umiejętność analizy źródła historiograficznego.
Zdający mieli uzasadnić, że autor tekstu krytycznie odnosi się do opisywanej postaci
historycznej. W większości przypadków zdający prawidłowo wskazywali na pejoratywne
określenia zawarte w tekście, zdradzające negatywny stosunek autora do postaci Ludwika
Mierosławskiego. Poniższe przykłady ilustrują najczęstsze prawidłowe sposoby
argumentacji.
Przykład 31.

Przykład 32.

Przykład 33.

Przykład 34.

Innym zadaniem, które w tegorocznym arkuszu wypadło najlepiej, było zadanie 8.1.
Polecenie wymagało od zdających, aby porównali zawarte w źródle 1. opisy dwóch doktryn
religijnych i przedstawili po jednym podobieństwie i jednej różnicy między nimi. Za
zrealizowanie obu elementów można było uzyskać 2 punkty, za podanie tylko podobieństwa
lub tylko różnicy – 1 punkt. Poziom wykonania tego zadania to 74%. W większości
przypadków zdający właściwie określali zarówno podobieństwo jak i różnicę między
opisanymi doktrynami (przykłady 35., 36. i 37.).
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Przykład 35.

Przykład 36.

Przykład 37.

Stosunkowo łatwym zadaniem dla zdających (poziom wykonania – 72%) okazało się
zadanie 2. Jego wyposażeniem była fotografia przedstawiająca rzymski łuk tryumfalny.
Polecenie składało się z dwóch części – w pierwszej wymagano od zdających podania
stosowanej w historiografii nazwy tego typu obiektów, w drugiej wyjaśnienia celu ich
wznoszenia.
Zdający w większości prawidłowo realizowali obie części polecenia, uzyskując za to zadanie
1 punkt (przykłady 38., 39. i 40.). Rzadko zdarzały się odpowiedzi błędne (przykład 41.).
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Przykład 38.

Przykład 39.

Przykład 40.

Przykład 41.
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Zadanie rozszerzonej wypowiedzi – wypracowanie
Nadal dużo trudności sprawia zdającym zadanie wymagające napisania rozszerzonej
odpowiedzi – w tym roku poziom wykonania tego zadania to 31%. Zgodnie z opisaną
w Informatorze formułą egzaminu maturzystom zaproponowano do wyboru pięć tematów.
Były one zróżnicowane zarówno pod względem epok historycznych, jak i obszarów historii
(historia polityczna, gospodarcza i kultury). Dwa z nich – czwarty i piąty – wyposażono
w różnorodny materiał źródłowy (źródła statystyczne, ikoniczne i tekstowe), który należało
wykorzystać w tworzeniu narracji.
Tematy:
1. Opisz ekspansję Aleksandra Wielkiego i oceń jej skutki.
2. Scharakteryzuj polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw
krzyżowych oraz oceń skutki ruchu krucjatowego.
3. Wyjaśnij genezę i scharakteryzuj postanowienia unii lubelskiej.
4. Scharakteryzuj i oceń politykę Napoleona Bonaparte wobec sprawy polskiej. W pracy
wykorzystaj materiały źródłowe.
5. Scharakteryzuj stalinizm w Polsce jako przykład systemu totalitarnego w jego wymiarze
politycznym, społeczno-gospodarczym i kulturowym. W pracy wykorzystaj materiały
źródłowe.
Zdający najchętniej wybierali, podobnie jak w latach ubiegłych, tematy z wyposażeniem
źródłowym oraz temat dotyczący starożytności.
Tematy bez wyposażenia źródłowego:
1. Opisz ekspansję Aleksandra Wielkiego i oceń jej skutki.
Zdający, którzy zdecydowali się na wybór tego tematu najczęściej przedstawiali problem
w ujęciu chronologicznym. Większość z nich tylko wspominała o początkach kariery
Aleksandra, krótko wzmiankując o jego ojcu i bitwie pod Cheroneą. Najczęściej pomijano
znaczenie panowania Filipa II i jego reform czy też przygotowania Aleksandra do przyszłych
rządów. Zadowalano się stwierdzeniem, że Aleksander kontynuował politykę ojca. Następnie
zdający przechodzili do opisu przebiegu ekspansji Aleksandra, a jako przyczynę podawano
najczęściej chęć rewanżu za poprzednie wojny z Persami. Opisując ekspansję Aleksandra,
zdający skupiali się na chronologicznym przebiegu działań wojennych. Najczęściej
ograniczano się do podania miejsca bitwy, jej wyniku czy daty, opisania głównych kierunków
ataków wojsk greckich. Opisanym wydarzeniom często brakowało szerszego kontekstu,
gdyż ograniczano się do podania podstawowej przyczyny czy skutku. Brakowało
pełniejszego wyjaśnienia opisywanych wydarzeń np. przyczyn sukcesów militarnych
Aleksandra, znaczenia pobytu Aleksandra w Egipcie itp. Najczęściej ogólnikowo
przedstawiano przebieg ekspansji po 331 r. p.n.e. z problemem sukcesji po jego śmierci
włącznie. Rzadko pojawiało się dążenie do wskazania głównych etapów ekspansji, ich
charakterystyki czy wskazania znaczenia danego etapu podbojów na tle całej ekspansji.
Takie przedstawienie wydarzeń skutkowało pojawieniem się trudności w opisie skutków
działań Aleksandra, a właściwie ograniczało możliwości pokazania złożoności
i różnorodności opisywanych zjawisk historycznych, związków przyczynowo-skutkowych
oraz ocen. Tymczasem ocena skutków działań Aleksandra stanowiła drugą część tego
tematu wypracowania. Zdający zwykle wydzielali osobną część wypracowana dla pokazania
polityki, jaką prowadził Aleksander na pobitym terytorium. Najczęściej opisywano próby
nowej organizacji imperium, politykę nawiązywania ściślejszych związków z miejscową
ludnością. Rzadko w pełniejszy sposób opisywano dążenie Aleksandra do stworzenia
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nowego modelu rządzenia imperium, przejęcia dziedzictwa perskiego i egipskiego.
Najczęściej dopiero w zakończeniu wypracowania zdający umieszczali opis skutków działań
Aleksandra Wielkiego. Tutaj pojawiały się właśnie opisy dążenia do współpracy z lokalnymi
społeczności i kulturami, czy mieszania się elementów greckich i wschodnich w kulturę
hellenistyczną. Sam problem kultury hellenistycznej zdający traktowali bardzo zdawkowo,
czasem nawet w ogóle nie pojawiało się pojęcie „kultura hellenistyczna”, czy „okres
hellenistyczny”. Ponadto charakterystycznym było to, że ograniczano się do bardzo ogólnych
wzmianek i brakowało przykładów, na czym ta kultura miała polegać. W ogóle nie było mowy
o przykładach z historii sztuki, czyli podania przykładów dzieł i ich charakterystyki, czy
ogólniejszego opisu kultury hellenistycznej. Zdający nie potrafili scharakteryzować świata
hellenistycznego powstałego po śmierci Aleksandra Wielkiego. Czasem ogólnie wspominali,
że powstały odrębne państwa, ale nie podawali żadnych przykładów ze sfery politycznej,
gospodarczej czy kulturowej, które miałyby służyć ich bliższej charakterystyce czy wskazaniu
na czym polegał nowy, hellenistyczny charakter tych państw. Najczęściej zadowalali się
stwierdzeniem, że Aleksander zapoczątkował nowy okres w historii świata. W efekcie
takiej konstrukcji wypracowania, gdy brakowało przedstawienia poszczególnych etapów
ekspansji i związanych z nimi różnych aspektów wydarzeń (np. politycznych, militarnych,
społecznych) wnioski zamieszczone w końcowej części pracy były najczęściej jednostronne
i nie pokazywały złożoności zjawiska, jakim była ekspansja Aleksandra Wielkiego. Tym
bardziej nie pozwalały zdającym na pokazanie różnorodnych skutków tych wydarzeń, więc
tylko niewielki odsetek piszących na ten temat osiągał wysokie wyniki za swoje
wypracowanie. Poniżej przykład udanej realizacji.
Przykład 42.
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2. Scharakteryzuj polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw
krzyżowych oraz oceń skutki ruchu krucjatowego.
Konstrukcja tematu obligowała zdających do skoncentrowania się na wieloaspektowej
charakterystyce genezy wypraw krzyżowych, a także na ocenie następstw średniowiecznego
ruchu krucjatowego. Najczęstszym błędem popełnianym przez piszących było, niepotrzebne
z punktu widzenia brzmienia tematu, szczegółowe charakteryzowanie przebiegu kolejnych
wypraw. W przedstawianiu uwarunkowań krucjat zdający zwracali uwagę na kontekst
cywilizacyjny (polityka Turków Seldżuckich wobec chrześcijan w Ziemi Świętej), na kontekst
religijny (sobór w Clermont i mowa papieża Urbana II), na kontekst społeczno-ekonomiczny
(tzw. głód ziemi w feudalnej Europie). Wśród ocenianych skutków pojawiało się zwykle
osłabienie pozycji papiestwa, pogłębienie podziału między Kościołem katolickim
a prawosławnym, zmiany kulturowe. Ciekawą realizację tego tematu stanowi przykład 43.
Przykład 43.
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3. Wyjaśnij genezę i scharakteryzuj postanowienia unii lubelskiej.
Ten temat miał postać najbardziej klasycznego sformułowania. Zdający mieli wyjaśnić jak
i dlaczego doszło do zawarcia unii lubelskiej z 1569 roku, a także scharakteryzować jej
postanowienia. W większości realizacje ściśle odpowiadały tematowi, choć w niektórych
przypadkach zdający niepotrzebnie opisywali okoliczności zawarcia i postanowienia
wcześniejszych unii polsko-litewskich (np. unii w Krewie, unii w Horodle). Wyjaśniając
genezę unii realnej między Polską a Litwą zdający zwykle koncentrowali się na kwestiach
dynastycznych (wygaśnięcie dynastii Jagiellonów), ekonomicznych (zrównanie statusu
szlachty litewskiej ze statusem szlachty polskiej), prawno-ustrojowych (ruch egzekucyjny).
Charakterystyka postanowień zazwyczaj przybierała postać opisu tego, co
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów było wspólne dla Korony i Litwy oraz co było odrębne.
Zdający z reguły pomijali okoliczności bezpośrednio poprzedzające zawarcie unii,
a związane z przebiegiem sejmu lubelskiego i z inkorporacją do Korony znacznej części
ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
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Przykład 44.
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Tematy z wyposażeniem źródłowym:
4. Scharakteryzuj i oceń politykę Napoleona Bonaparte wobec sprawy polskiej. W pracy
wykorzystaj materiały źródłowe.
Wyposażeniem do tego tematu były cztery materiały źródłowe: tekst Pieśni Legionów
Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego, fragment obrazu Januarego Suchodolskiego
Bitwa na San Domingo, obraz Marcello Bacciarellego Nadanie Konstytucji Księstwu
Warszawskiemu i tabelaryczne zestawienie liczebności wojsk Księstwa Warszawskiego na
przestrzeni lat 1809–1813. Zadaniem zdających było przedstawienie polityki Napoleona
wobec kwestii polskiej i jej ocena. W analizowanych pracach dominowało ujęcie
chronologiczne tematu. Narracja była organizowana przez zdających najczęściej wokół
takich zagadnień jak utworzenie Legionów Polskich we Włoszech i ich zaangażowanie
w wojnach doby napoleońskiej, utworzenie Księstwa Warszawskiego i charakter tego
państwa, wyprawa na Rosję w 1812 roku i jej konsekwencje. Oceny miały charakter złożony
– część politycznych posunięć Napoleona była oceniana pozytywnie, np. utworzenie
Księstwa Warszawskiego; inne – negatywnie, np. wysłanie polskich legionistów do tłumienia
wolnościowego powstania na Haiti. Poniżej przykład wysoko ocenionej pracy.
Przykład 45.
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5. Scharakteryzuj stalinizm w Polsce jako przykład systemu totalitarnego w jego wymiarze
politycznym, społeczno-gospodarczym i kulturowym. W pracy wykorzystaj materiały
źródłowe.
W tym przypadku zadaniem zdających była charakterystyka, czyli wszechstronny opis,
stalinizmu w Polsce jako przykładu systemu totalitarnego. W swoich wypowiedziach powinni
odnieść się do aspektów: politycznego, społeczno-gospodarczego i kulturowego. Ponadto,
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zdający mieli w swojej wypowiedzi wykorzystać informacje zawarte w dołączonych źródłach
(fotografia, plakat propagandowy, fragment dokumentu, wiersz). Kluczowa dla udanej
realizacji tego zadania była znajomość cech charakterystycznych systemów totalitarnych,
w szczególności systemu komunistycznego. Należało skoncentrować się na takich
elementach jak kult jednostki, terror, centralizacja, monopol polityczny, gospodarka
centralnie planowana industrializacja, kolektywizacja rolnictwa, propaganda, socrealizm,
cenzura itp. Pomocą służyły źródła będące wyposażeniem tego tematu: fotografia więzienna
gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” , fragmenty Konstytucji PRL z odręcznymi poprawkami
Józefa Stalina, plakat propagandowy z okresu planu sześcioletniego i socrealistyczny wiersz
Adama Ważyka. Ich wnikliwa analiza pozwalała z jednej strony odnieść się do represji, jakie
dotknęły byłych żołnierzy Armii Krajowej ze strony władz komunistycznych, z drugiej zaś
ukazać całkowitą zależność państwa komunistycznego w Polsce od swojego sowieckiego
protektora. Analiza plakatu propagandowego umożliwiała charakterystykę aspektu
społeczno-gospodarczego systemu stalinowskiego. Na plakacie znalazły się odniesienia do
realizacji planu sześcioletniego, którego celem była m.in. industrializacja polskiej gospodarki,
oczywiście na wzór sowiecki. Pociągało to także za sobą przemiany w polskim
społeczeństwie, np. możliwość tzw. awansu społecznego ludności chłopskiej. Analiza
wiersza Adama Ważyka pomagała zdającym w charakterystyce stalinizmu jako systemu
totalitarnego w aspekcie kulturowym (socrealizm). Znajdują się w nim odniesienia do
charakterystycznego dla stalinizmu kultu jednostki. Zdający najczęściej koncentrowali się na
aspekcie politycznym systemu stalinowskiego w Polsce, akcentując terror władz
komunistycznych wobec przeciwników politycznych i kult jednostki w osobie Bieruta.
Dostrzegali kwestię odwzorowywania sowieckiego modelu ustrojowego i wskazywali na
zależność Polski od Związku Sowieckiego. Aspekt społeczno-gospodarczy i kulturowy był
realizowany słabiej. Poza kwestią industrializacji, którą podpowiadał zamieszczony
w arkuszu plakat propagandowy, w zasadzie nie pojawiał się temat kolektywizacji rolnictwa,
a także współzawodnictwa pracy. Zdający nie potrafili również dostrzec zależności między
ideologią komunistyczną a przemianami społecznymi, które ona powodowała. Nie
podejmowana także kwestii stosunku władz do Kościoła. W aspekcie kultury zdający
koncentrowali się na interpretacji zamieszczonego wiersza, nie dostrzegając szerszego
kontekstu kultury okresu socrealizmu.
Przykład 46.
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Wnioski i rekomendacje
1. Dużą trudnością dla zdających, podobnie jak w latach poprzednich, jest sformułowanie
dłuższej wypowiedzi, logicznej i zrozumiałej dla odbiorcy (poziom wykonania – 31%).
Największym mankamentem jest nieumiejętne łączenie wydarzeń w związki
przyczynowo-skutkowe oraz formułowanie ocen i wniosków, które są bardzo często
niedojrzałe i stereotypowe.
2. Zdający, którzy wybierają wypracowanie z załączonymi materiałami źródłowymi nie biorą
pod uwagę konieczności dokładniejszej analizy załączonych źródeł, a najczęściej nie
widzą konieczności umieszczenia ich w kontekście własnej wiedzy historycznej. Przez to
ich wypowiedzi są bardzo ograniczone. Należy zwrócić uwagę na umiejętność
umieszczenia informacji pochodzących ze źródeł w szerszym kontekście historycznym.
3. Zdający mają duży problem z budowaniem poprawnej struktury wypowiedzi, nie potrafią
właściwie przeprowadzić selekcji faktów do chronologicznego lub problemowego
przedstawienia wybranego tematu. Należy kształcić w szkole umiejętność pisania
krótkich, argumentacyjnych wypowiedzi.
4. Zadania, które wymagały od zdających oparcia się na konkretnej wiedzy historycznej
i wskazania odpowiednich wydarzeń lub nazwisk są zadaniami trudnymi. Zdający nie
potrafią udzielić precyzyjnych odpowiedzi, mają problem ze wskazaniem wydarzenia czy
innego faktu, mimo że odpowiednie informacje znajdowały się w załączonych materiałach
źródłowych.
5. Zdający mają trudności z uzasadnianiem swojego stanowiska i budowaniem trafnej
argumentacji. Często argumentują skrótowo, na najwyższym stopniu ogólności i nie
potrafią podać bardziej konkretnego przykładu odnoszącego się do wydarzenia, postaci
czy chronologii, który by dopełniał ich argumentację i czynił ją bardziej adekwatną do
treści polecenia zawartego w zadaniu.
6. W edukacji szkolnej należy zwrócić baczniejszą uwagę na kształtowanie umiejętności
właściwego posługiwania się terminami historycznymi. Zdający często nie posługują się
poprawnymi terminami, nie znają ich ani kontekstu, z którym są związane.
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7. Należy podkreślić, że dobra znajomość faktografii oraz terminologii historycznej to
warunki konieczne udanej analizy i interpretacji źródeł, a także tworzenia narracji
historycznej, zarówno w zadaniach wymagających krótkiej, jak i rozszerzonej
wypowiedzi. Wyjaśnianie procesów historycznych, formułowanie wniosków, ocena
zjawisk, interpretacja symboliki, sytuowanie w czasie i przestrzeni nie jest możliwe, bez
merytorycznej wiedzy.
8. Należy położyć większy nacisk w szkolnej edukacji historycznej na rozwijanie myślenia
problemowego oraz umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach
nietypowych. Bardzo dobrym narzędziem służącym realizacji tych celów są źródła
ikonograficzne, których analiza i interpretacja wymaga zastosowania umiejętności
złożonych.
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