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W roku 2021 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 26 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 polecenia 
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 
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. 
 

 
 
   ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZU STANDARDOWYM* 

Liczba zdających 928 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 701 
z techników 227 
ze szkół na wsi 20 
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 166 
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 194 
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 548 
ze szkół publicznych 866 
ze szkół niepublicznych 62 
kobiety 465 
mężczyźni 463 
bez dysleksji rozwojowej 795 
z dysleksją rozwojową 133 

 
* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów. 

Z egzaminu zwolniono 7 osób − laureatów i finalistów Olimpiady Historycznej.   

                                                 
1 Załącznik nr 1 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.). 

Opis arkusza egzaminu maturalnego 

Dane dotyczące populacji zdających 

TABELA 1. 
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   ZDAJĄCY ROZWIĄZUJĄCY ZADANIA W ARKUSZACH DOSTOSOWANYCH 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszach 
dostosowanych 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 14 
słabowidzący  4 
niewidomi 0 
słabosłyszący 2 
niesłyszący 0 
z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym 
porażeniem dziecięcym 0 

 Ogółem 20 

 
 
 
 

 
 
  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU 

Termin egzaminu 17 maja 2021 
Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego  180 minut 
Liczba szkół 154 
Liczba zespołów egzaminatorów 2 
Liczba egzaminatorów 34 
Liczba obserwatorów2 (§ 8 ust. 1) 4 
Liczba 
unieważnień3 

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 0 

art. 44zzw 
ust. 1 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 
zdającego 

0 

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) 9 
 
 
 
  

                                                 
2

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 
2223, ze zm.). 
3 Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz 1327, ze zm.). 

Przebieg egzaminu 

TABELA 2. 

TABELA 3. 
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Wyniki zdających  

 
 ROZKŁAD WYNIKÓW ZDAJĄCYCH  

 
 

 
  WYNIKI ZDAJĄCYCH – PARAMETRY STATYSTYCZNE*  

Zdający Liczba 
zdających 

Minimum 
(%)  

Maksimum 
(%) 

Mediana 
(%) 

Modalna 
(%) 

Średnia 
(%) 

Odchylenie 
standardowe 

(%) 

ogółem 928 0 100 32 8 36 23 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 701 0 100 36 32 39 23 

z techników 227 0 92 20 8 25 18 

* Dane dotyczą wszystkich tegorocznych absolwentów. Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej 
zdających. 
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Podstawowe dane statystyczne 

WYKRES 1. 

TABELA 4. 
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Poziom wykonania zadań 
 
  POZIOM WYKONANIA ZADAŃ 

Wymagania egzaminacyjne 2021 

Nr 
zad. Wymagania ogólne 

Wymagania szczegółowe 

Gdy wymaganie szczegółowe dotyczy materiału 
III etapu edukacyjnego, dopisano (G), a gdy 
zakresu podstawowego IV etapu, dopisano (P). 

Poziom 
wykonania 

zadania 
(%) 

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 
[…]. 

I. Starożytność. 
1. Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Zdający: 
2) rozpoznaje cechy charakterystyczne 
najważniejszych osiągnięć kulturowych 
cywilizacji bliskowschodnich w zakresie 
architektury […]. 

48% 

2. 

I. Chronologia historyczna. 
Zdający porządkuje […] 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 
[…]. 

I. Starożytność. 
3. Ekspansja w świecie greckim i rzymskim. 
Zdający: 
3) charakteryzuje ekspansję rzymską i wyjaśnia 
ideę imperium rzymskiego. 

36% 

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 
[…]. 

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

48% 

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: łaciński, 
bizantyjski i arabski; 
2) rozpoznaje najważniejsze osiągnięcia 
cywilizacji islamskiej w zakresie architektury, 
sztuki i nauki. 

42% 

5. 

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

II. Średniowiecze. 
4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. 
Zdający: 
1) wyjaśnia uwarunkowania narodzin państwa 
polskiego i jego chrystianizacji; 

46% 

TABELA 5. 
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społecznego; rozpoznaje rodzaje 
źródeł; ocenia przydatność źródła do 
wyjaśnienia problemu historycznego 
[…]. 

2) opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego 
w X–XII w. 

6.1. 

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 
[…]. 

II. Średniowiecze. 
7. Polska w XIV–XV w. Zdający: 
3) wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne 
uwarunkowania związków Polski z Węgrami […] 
w XIV–XV w. 

36% 

6.2. 

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. 
6. Europa późnego średniowiecza. Zdający: 
2) charakteryzuje następstwa […] ekspansji 
tureckiej dla Europy. 

39% 

7. 

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. 
8. Kultura średniowiecza. Zdający: 
3) identyfikuje dokonania kultury okresu 
średniowiecza w zakresie […], architektury 
i sztuki […]. 60% 

8.1. 

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: 
3) wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne 
uwarunkowania związków Polski z Węgrami 
i Litwą w XIV–XV w. 53% 

8.2. 

I. Chronologia historyczna. 
Zdający porządkuje i synchronizuje 
wydarzenia z historii powszechnej oraz 
dziejów ojczystych; dostrzega 
zmienność i dynamikę wydarzeń 

II. Średniowiecze. 
7. Polska w XIV–XV w. Zdający: 
3) wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne 
uwarunkowania związków Polski z Węgrami 
i Litwą w XIV–XV w. 

48% 
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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. 

9.1. 

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. 

III. Dzieje nowożytne. 
2. Europa w XVI–XVII w. Zdający: 
2) wyjaśnia polityczne, gospodarcze, społeczne, 
kulturowe uwarunkowania i następstwa 
reformacji, opisując główne nurty i postaci; 
charakteryzuje reformę Kościoła katolickiego. 43% 

9.2. 

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 polityczne, gospodarcze, społeczne, 
kulturowe uwarunkowania i następstwa 
reformacji, opisując główne nurty i postaci; 
charakteryzuje reformę Kościoła katolickiego. 

38% 

10.1. 

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. 

III. Dzieje nowożytne. 
2. Europa w XVI–XVII w. Zdający: 
5) charakteryzuje główne europejskie konflikty 
polityczne w XVI–XVII w. […]. 
4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. 
Ustrój, społeczeństwo i kultura. Zdający: 
1) opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej 
w XVII w.; 
2) wyjaśnia przyczyny kryzysów wewnętrznych 
oraz załamania gospodarczego 
Rzeczypospolitej w XVII w. 
 
21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej 
sąsiedzi w XVII w. Zdający: 
1) wyjaśnia główne przyczyny wojen 
Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją; 
3) ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne 
następstwa wojen w XVII w. (G) 

10% 
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10.2. 

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. 

III. Dzieje nowożytne. 
2. Europa w XVI–XVII w. Zdający: 
5) charakteryzuje główne europejskie konflikty 
polityczne w XVI–XVII w. […]. 
4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. 
Ustrój, społeczeństwo i kultura. Zdający: 
1) opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej 
w XVII w.; 
2) wyjaśnia przyczyny kryzysów wewnętrznych 
oraz załamania gospodarczego 
Rzeczypospolitej w XVII w. 
 
21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej 
sąsiedzi w XVII w. Zdający: 
1) wyjaśnia główne przyczyny wojen 
Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją; 
3) ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne 
następstwa wojen w XVII w. (G) 

47% 

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. 
4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. 
Ustrój, społeczeństwo i kultura. Zdający: 
5) charakteryzuje sarmatyzm jako ideologię 
i styl życia polskiej szlachty […]. 73% 

12.1. 

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. 

III. Dzieje nowożytne. 
6. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy 
oświeceniowe i rozbiory. Zdający: 
1) charakteryzuje politykę Rosji […] wobec 
Rzeczypospolitej i wskazuje przejawy osłabienia 
suwerenności państwa polskiego; 
2) charakteryzuje działania zmierzające do 
naprawy Rzeczypospolitej i walkę zbrojną 
o utrzymanie niepodległości w drugiej połowie 
XVIII w. 

49% 

12.2. 

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. 

III. Dzieje nowożytne. 
6. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy 
oświeceniowe i rozbiory. Zdający: 
1) charakteryzuje politykę Rosji […] wobec 
Rzeczypospolitej i wskazuje przejawy osłabienia 
suwerenności państwa polskiego; 
2) charakteryzuje działania zmierzające do 
naprawy Rzeczypospolitej i walkę zbrojną o 
utrzymanie niepodległości w drugiej połowie 
XVIII w. 

23% 

13. 

II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska 
i procesy historyczne w kontekście 
epok i dostrzega zależności pomiędzy 

IV. Wiek XIX. 
1. Europa napoleońska. Zdający: 
3) charakteryzuje ustrój polityczny Księstwa 
Warszawskiego. 

26% 
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różnymi dziedzinami życia 
społecznego; rozpoznaje rodzaje 
źródeł; ocenia przydatność źródła do 
wyjaśnienia problemu historycznego 
[…]. 

 
29. Epoka napoleońska. Zdający: 
1) wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów 
Polskich i Księstwa Warszawskiego oraz opisuje 
cechy ustrojowe i terytorium Księstwa 
Warszawskiego. (G) 

14.1. 

I. Chronologia historyczna. 
Zdający porządkuje […] wydarzenia 
z historii powszechnej […]; dostrzega 
zmienność i dynamikę wydarzeń 
w dziejach […]. 
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, Wiosnę Ludów, 
zjednoczenie Włoch i Niemiec. 

33% 

14.2. 

I. Chronologia historyczna. 
Zdający porządkuje […] wydarzenia 
z historii powszechnej […]; dostrzega 
zmienność i dynamikę wydarzeń 
w dziejach […]. 
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, Wiosnę Ludów, 
zjednoczenie […] Niemiec. 

20% 

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; 
dostrzega wielość perspektyw 
badawczych oraz wielorakie 
interpretacje historii i ich przyczyny. 

IV. Wiek XIX. 
4. Walka o niepodległość Polski w okresie 
niewoli narodowej. Zdający: 
1) charakteryzuje i porównuje cele oraz metody 
polityki zaborców wobec społeczeństwa 
polskiego […]. 
5. Społeczeństwo polskie w okresie zaborów 
w XIX w. Zdający: 
1) wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny 
odmiennego rozwoju gospodarczego ziem 
polskich w trzech zaborach. 

18% 

16. 

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. 
2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce 
rewolucji przemysłowej. Zdający: 
1) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe 
i ekologiczne skutki rewolucji przemysłowej. 57% 
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dostrzega wielość perspektyw 
badawczych oraz wielorakie 
interpretacje historii i ich przyczyny. 

17. 

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. 
2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce 
rewolucji przemysłowej. Zdający: 
1) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe 
i ekologiczne skutki rewolucji przemysłowej. 
 
31. Rozwój cywilizacji przemysłowej. Zdający: 
3) identyfikuje najważniejsze wynalazki 
i odkrycia XIX w. oraz wyjaśnia następstwa 
ekonomiczne i społeczne ich zastosowania. 
(G) 

24% 

18.1. 

I. Chronologia historyczna. 
Zdający porządkuje i synchronizuje 
wydarzenia z historii powszechnej oraz 
dziejów ojczystych; dostrzega 
zmienność i dynamikę wydarzeń 
w dziejach […]. 
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. 

V. Wiek XX. 
1. I wojna światowa i rewolucje w Rosji. 
Zdający: 
5) wyjaśnia zmiany zachodzące w polityce 
mocarstw wobec sprawy polskiej. 
 
39. Sprawa polska w I wojnie światowej. 
Zdający: 
1) charakteryzuje stosunek państw zaborczych 
do sprawy polskiej oraz opisuje poglądy 
zwolenników różnych orientacji politycznych. (G) 

31% 

18.2. 

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. 

V. Wiek XX. 
1. I wojna światowa i rewolucje w Rosji. 
Zdający: 
5) wyjaśnia zmiany zachodzące w polityce 
mocarstw wobec sprawy polskiej. 
 
39. Sprawa polska w I wojnie światowej. 
Zdający: 
1) charakteryzuje stosunek państw zaborczych 
do sprawy polskiej oraz opisuje poglądy 
zwolenników różnych orientacji politycznych. (G) 

66% 

19.1. 

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. 

V. Wiek XX. 
4. Odbudowa niepodległości i życie polityczne II 
Rzeczypospolitej. Zdający: 
1) opisuje proces kształtowania się terytorium II 
Rzeczypospolitej, w tym powstanie 
wielkopolskie i powstania 
śląskie oraz plebiscyty, a także wojnę polsko-
bolszewicką. 

16% 
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19.2. 

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. 
4. Odbudowa niepodległości i życie polityczne 
II Rzeczypospolitej. Zdający: 
1) opisuje proces kształtowania się terytorium 
II Rzeczypospolitej, w tym powstanie 
wielkopolskie i powstania śląskie oraz 
plebiscyty, a także wojnę polsko-bolszewicką. 

53% 

20. 

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. 
3. Europa i świat między wojnami. 
Społeczeństwo, gospodarka, kultura. Zdający: 
1) charakteryzuje życie gospodarcze okresu 
międzywojennego […] w Europie. 31% 

21. 

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: 
2) wyjaśnia społeczne, gospodarcze, polityczne 
i kulturowe uwarunkowania […] nazizmu oraz 
charakteryzuje aktywność międzynarodową […] 
Niemiec w latach trzydziestych XX w. 
3. Europa i świat między wojnami. 
Społeczeństwo, gospodarka, kultura. Zdający: 
2) rozpoznaje dorobek kulturowy okresu 
międzywojennego. 

52% 

22. 

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; dostrzega wielość 
perspektyw badawczych oraz 
wielorakie interpretacje historii i ich 
przyczyny. 

V. Wiek XX. 
8. Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach 
polskich. Zdający: 
3) wskazuje podobieństwa i różnice w polityce 
obu okupantów wobec narodu polskiego. 
7. II wojna światowa. Zdający: 
3) ocenia konsekwencje zawarcia paktu 
Ribbentrop-Mołotow. (PP) 

52% 

23.1. 

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. 
8. Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach 
polskich. Zdający: 
2) opisuje międzynarodowe uwarunkowania 
działalności polskiego rządu na wychodźstwie; 
4) opisuje organizację polskiego państwa 
podziemnego […]. 
 
8. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. 
Zdający: 
2) opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz 
działalność polskiego państwa pod-ziemnego 

24% 



Egzamin maturalny – historia 
 

Strona 14 z 17 

[…]. (PP) 

23.2. 

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. 
7. Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust. 
Zdający: 
1) charakteryzuje politykę III Rzeszy wobec 
społeczeństw okupowanej Europy, w tym 
nazistowski plan eksterminacji Żydów oraz 
innych narodowości i grup społecznych; 
2) […] opisuje postawy społeczeństwa polskiego 
wobec Holokaustu; 
3) ocenia stosunek społeczeństw i rządów 
świata zachodniego […] do Holokaustu. 

9% 

24. 

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; 
dostrzega wielość perspektyw 
badawczych oraz wielorakie 
interpretacje historii i ich przyczyny. 

V. Wiek XX. 
12. Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie 
światowej. Zdający: 
1) charakteryzuje proces uzależniania państw 
Europy Środkowo-Wschodniej od ZSRR, 
z uwzględnieniem sowietyzacji i stalinizacji; 
2) wyjaśnia przyczyny zmian w polityce 
zagranicznej ZSRR i w polityce wewnętrznej 
państw satelickich ZSRR po 1956 r. 
 
10. Świat po II wojnie światowej. Zdający: 
4) charakteryzuje państwa będące w strefie 
wpływów ZSRR, z uwzględnieniem wydarzeń na 
Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 
r. (PP) 

19% 

25.1. 

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. 
12. Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie 
światowej. Zdający: 
5) opisuje przeobrażenia ustrojowe 
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej 
i rozpoznaje charakterystyczne cechy procesu 
dekomunizacji w państwach bloku wschodniego 
po 1989 r. 

21% 

25.2. 

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; dostrzega wielość 
perspektyw badawczych oraz 
wielorakie interpretacje historii i ich 
przyczyny. 

V. Wiek XX. 
16. Polska w latach 1980–1989. Zdający: 
3) opisuje przyczyny i skutki obrad „Okrągłego 
Stołu”. 

33% 
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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. Starożytność. 
2. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura 
starożytnej Grecji. Zdający: 
1) charakteryzuje geograficzne uwarunkowania 
cywilizacji greckiej; 
2) porównuje formy ustrojowe greckich polis. 
4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura 
starożytnego Rzymu. Zdający: 
1) charakteryzuje przemiany ustrojowe 
i społeczne w Rzymie republikańskim […]. 

28% 
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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. 

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

Te
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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; 
6) ocenia sytuację wyznaniową na ziemiach 
Rzeczypospolitej w XVI w., w tym tolerancję 
wyznaniową oraz unię brzeską; 
7) identyfikuje dzieła polskiego renesansu. 



Egzamin maturalny – historia 
 

Strona 16 z 17 

Te
m

at
 4

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

IV. Wiek XIX. 
2. Europa i Stany Zjednoczone w epoce 
rewolucji przemysłowej. Zdający: 
1) ocenia gospodarcze, społeczne, kulturowe 
i ekologiczne skutki rewolucji przemysłowej. 
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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: 
4) charakteryzuje zjawisko socrealizmu 
w literaturze i sztuce. 
15. Polska w latach 1956–1980. Zdający: 
1) charakteryzuje i porównuje etapy: 1956–1970 
i 1970–1980, 
2) wyjaśnia przyczyny kryzysów społeczno- 
-politycznych: 1968 r., 1970 r., 1976 r. i 1980 r., 
3) charakteryzuje działalność opozycji w PRL-u, 
4) charakteryzuje relacje państwo-Kościół 
i ocenia rolę Kościoła w życiu społecznym; 
5) charakteryzuje kulturę i życie codzienne 
w Polsce Ludowej. 
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Szczegółowe omówienie wyników i komentarz są zamieszczone w sprawozdaniu 
ogólnopolskim, dostępnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
(www.cke.gov.pl). 
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