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Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki 
w gimnazjum na mocy art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.). 
Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzami-
nie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wpro-
wadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17).

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny przeprowa-
dzany jest na następujących zasadach.

Zasady ogólne

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności za-
warte w wymaganiach określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów 
nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. 
Egzamin ma formę pisemną.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimna-
zjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający po-
winien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka pol-
skiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.
Prace egzaminacyjne sprawdzają egzaminatorzy według jed-
nolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki 
egzaminacyjne.
Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: 
wynik procentowy oraz wynik centylowy.

w s t ę p

1. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do licz-
by całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiado-
mości i umiejętności z danego zakresu. 
2. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrą-
glony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wy-
nik taki sam lub niższy niż zdający. 

W skład części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego wcho-
dzą odrębnie oceniane zadania z zakresu historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie. Jest to konsekwencja wzmocnienia roli tych przed-
miotów w gimnazjum. Egzamin gimnazjalny sprawdza, w jakim 
stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu historii i wie-
dzy o społeczeństwie określone w podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Podstawa programo-
wa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne. 
1. Wymagania szczegółowe nie są, jak to bywało w przeszło-
ści, hasłami odnoszącymi się do całościowych obszarów wiedzy, 
lecz odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkret-
nych umiejętności. 
2. Wymagania ogólne, jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych ce-
lów kształcenia, informują, jak rozumieć podporządkowane im 
wymagania szczegółowe. Sposób spełniania wymagań szczegó-
łowych jest wartościowy tylko wtedy, gdy przybliża osiągnięcie 
celów zawartych w wymaganiach ogólnych.
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie for-
mę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych 
wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposo-
bu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub 
w wiązkach tematycznych. 
W niniejszej publikacji tak dobrano zadania, by odwoływały się 
do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowa-
nych materiałów źródłowych. 
Dla każdego zadania podano rozwiązanie.

Życzymy powodzenia na egzaminie.
Wydawnictwo i Autorzy
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1 Narodziny i ekspansja gatunku ludzkiego

3.Materiał do zadań 1-2.
1. 

2. 

Malowidła odnalezione w  jaskiniach w  Altamirze 
(Hiszpania) i Lascaux (Francja) wykonano za pomocą 
naturalnych barwników – ochry i  węgla drzewnego. 
Świadczą o  wysokim poziomie kultury myśliwskich 
wspólnot paleolitu.

(0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą 
odpowiedź spośród podanych.   
Do czego służyły człowiekowi pierwotnemu narzędzia 
przedstawione na ilustracji 1?
A. Do rozgniatania zboża.
B. Do robienia tatuaży.
C. Do krojenia mięsa i skór.
D. Do strącania owoców z drzewa.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą 
odpowiedź spośród podanych.   
Pierwsi przedstawiciele gatunku homo sapiens potrafili:
A. wykonywać przedmioty z żelaza.
B. budować miejsca kultu.
C. tworzyć malowidła naskalne.
D. uprawiać ziemię.

liczba uzyskanych punktów

(0–3) Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do 
każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczo-
nych literami A-C.   
Człowiek pierwotny początkowo prowadził koczowniczy 
tryb życia. Spowodowane to było 3.1. . 
Musiał przemieszczać się śladami dzikich zwierząt oraz 
w  poszukiwaniu dziko rosnących roślin, a pożywienie 
uzyskiwał dzięki 3.2. . Za tymczasowe 
mieszkanie służyły mu 3.3.  oraz szałasy 
budowane ze skór.

3.1. A. hodowlą zwierząt    B. poszukiwaniem pożywienia 
 C. pogodą
3.2. A. zbieractwu    B. uprawie roślin    C. pracy u władcy
3.3. A. drewniane domy    B. warownie    C. jaskinie

liczba uzyskanych punktów

Materiał do zadań 4-5.
1. 
PIERWSZE CYWILIZACJE ŚWIATA

2. 

Najwcześniejsze ślady pierwszych osad znaleziono na 
Bliskim Wschodzie, w  regionie Żyznego Półksiężyca. 
Do najlepiej zachowanych należą Çatal Höyük w Turcji 
i  Jerycho w Izraelu powstałe 9 tys. lat temu. Podobne 
osady odkryto także w Chinach i Ameryce.

1.

2.
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6.

5.

4.

7.

8.

9.

10.

(0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą 
odpowiedź spośród podanych.   
Na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja
A. Indii.
B. Chin.
C. Mezopotamii.
D. Egiptu.

liczba uzyskanych punktów

(0–3) Na podstawie analizy mapy i własnej oceń, czy 
poniższe zdania dotyczące powstawania pierwszych 
cywilizacji są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli 
zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.   

W czasach paleolitu mieszkańcy Żyznego 
Półksiężyca zajmowali się rolnictwem.

P F

W czasach paleolitu rozpoczęto wznoszenie 
domów z kamienia.

P F

Rzeki i ciepły klimat sprzyjały powstawaniu 
pierwszych osad.

P F

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą 
odpowiedź spośród podanych.   
Dlaczego zmiany neolityczne nazywamy rewolucją?
A. Ponieważ przebiegały szybko.
B. Ponieważ w ich efekcie człowiek pierwotny całkowicie 

zmienił sposób życia.
C. Ponieważ wiązały się z rozwojem kultury duchowej.
D. Ponieważ dopiero po nich homo sapiens rozprzestrzenił 

się na cały świat.
liczba uzyskanych punktów

(0–1) Oceń, które z poniższych zdań jest fałszywe. 
Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.   

1.
Przykładem koczowniczego trybu życia pierw-
szych ludzi było zbieranie dziko rosnących ro-
ślin i hodowla zwierząt.

F

2.
Osiadły tryb życia pierwszych ludzi opierał się 
na budowie osad i wiosek oraz na uprawie 
roślin.

F

liczba uzyskanych punktów

(0–3) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy 
fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, 
jeśli jest fałszywe.   

Rewolucja neolityczna spowodowała powsta-
nie miast.

P F

Rewolucja neolityczna poprzedziła wędrówki 
człowieka pierwotnego.

P F

Rewolucja neolityczna poprzedziła epokę 
żelaza.

P F

liczba uzyskanych punktów

Materiał do zadań 9-11.
1. 

2. 

Ludzie neolitu ustawiali z  wielkich bloków skalnych 
ogromne megality. Ponieważ nie znano jeszcze zaprawy 
murarskiej, elementy łączono poprzez precyzyjne ich 
dopasowywanie. Konstrukcje te pełniły funkcję grobowców 
(dolmeny) lub miejsc kultu, gdzie zwykle przeprowadzano 
też obserwacje astronomiczne. Najbardziej znaną budowlą 
megalityczną jest Stonehenge (południowa Anglia).

(0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą 
odpowiedź spośród podanych.
Na przedstawionej fotografii znajduje się miejsce zwią- 
zane z
A. kultem religijnym.
B. siedzibą władz.
C. miejscem narad plemienia.
D. miejscem zamieszkania.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Oceń, które z poniższych zdań dotyczących 
zdjęcia jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu 
prawdziwym.

1.
Transport kamieni potrzebnych do budowy 
obiektu odbywał się dzięki sile ludzkich 
mięśni.

P

2.
Łączenie bloków tworzących obiekt polega-
ło na umieszczaniu między nimi zaprawy 
murarskiej.

P

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą od-
powiedź spośród podanych.   
Obiekt znajdujący się na zdjęciu zbudowali
A. koczownicy.
B. ludzie czasów paleolitu.
C. ludzie czasów neolitu.
D. mieszkańcy pierwszych cywilizacji.

liczba uzyskanych punktów

11.

17
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2 Pierwsze cywilizacje starożytne

4.

Materiał do zadań 1-2.

Stosowano systemy irygacyjne, kanalizację i techniki 
budowlane (o czym świadczy Brama Isztar, strzegąca 
dostępu do Babilonii od północy). Wykształciło się tam 
pismo klinowe i system dwunastkowy. Do głównych 
osiągnięć Mezopotamii należą również tamy, wały, 
kodeks Hammurabiego oraz wynalezienie koła, które 
zastosowano w pierwszych pojazdach i przy produkcji 
naczyń z gliny.

(0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą 
odpowiedź spośród podanych.   
Powyższy tekst opisuje
A. cywilizacje Dalekiego Wschodu.
B. cywilizacje Bliskiego Wschodu.
C. cywilizacje prekolumbijskie.
D. cywilizacje Dalekiej Północy.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Oceń, które z poniższych zdań jest prawdziwe. 
Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.   
Wynalazki kulturowe opisane w tekście istniały również 
w Egipcie, a były to:

1. system irygacyjny, pismo, koło. P

2. papier, porcelana, herbata, szachy. P

3. szachy, terakota, jedwab, porcelana. P

liczba uzyskanych punktów

Materiał do zadania 3.
1. 

2. 

(0–1) Wybierz cywilizację, dla której charakterystyczne są 
budowle przedstawione na ilustracjach, i wskaż uzasad-
nienie wyboru spośród podanych. Zaznacz literę A albo B 
oraz numer 1, 2 albo 3.   

A. Cywilizacja 
Egiptu, gdyż wówczas po raz 

pierwszy zastosowano
w budownictwie na 
szeroką skalę

1. kamień.

B. Cywilizacja 
Mezopotamii,

2. drewno.

3. cegłę 
glinianą.

liczba uzyskanych punktów

(0–2) Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych lite-
rami A-E wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze 
i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz 
litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.   
A. Początki cywilizacji egipskiej.
B. Panowanie Hammurabiego.
C. Powstanie Zjednoczonego Królestwa Izraela.
D. Upadek imperium asyryjskiego.
E. Założenie pierwszych miast-państw przez Sumerów.

4.1.
Wydarzenie chronologicznie 
pierwsze.

A B C D E

4.2.
Wydarzenie chronologicznie 
ostatnie.

A B C D E

liczba uzyskanych punktów

1.

2.

3.
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8.

6.

5.

7.

9.

11.

Materiał do zadań 5-6.

§ 195. Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu. § 196.
Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu; 
§  197. jeżeli kość obywatela złamał, kość mu złamią. 
(…) §  199. Jeśli oko niewolnika obywatela wybił lub 
kość niewolnika obywatela złamał, połowę ceny jego 
zapłaci. (…) §  209. Jeśli obywatel córkę obywatela 
uderzył i  sprawił, że płód swój poroniła 10  szekli* 
srebra za płód jej zapłaci; § 210. jeśli kobieta ta zmarła, 
córkę jego zabiją. (…) § 213. Jeśli niewolnicę obywatela 
uderzył i sprawił, że płód swój poroniła, 2 szekle srebra 
zapłaci.

Źródło: Kodeks Hammurabiego, przeł. M. Stępień.

* Szekel – jednostka wagi wynosząca ok. 8 g.

(0–1) Cytowany powyżej fragment kodeksu prawnego 
obowiązywał w   
A. Mezopotamii.
B. Izraelu.
C. Egipcie.
D. Indiach.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Jaką zasadą kierowano się przy wymierzaniu kar?   
A. Tolerancji.
B. „Oko za oko, ząb za ząb”.
C. Miłości bliźniego.
D. Równości społecznej.

liczba uzyskanych punktów

Materiał do zadania 7.

Sprawą kluczową dla organizacji społeczeństwa był spo-
sób mierzenia czasu. Podawał go kalendarz oparty na ob-
serwacjach astronomicznych: cyklu słonecznym (dobo-
wym) lub księżycowym (fazy Księżyca). Stosowano także 
kalendarz rolniczy, którego podstawą były cykle wyle-
wów rzek lub występowania pór deszczowych i suchych. 
Początek kalendarza wyznaczało zwykle przełomowe wy-
darzenie historyczne, np. panowanie władcy (kalendarz 
sumeryjski), lub religijne, np. stworzenie świata (kalen-
darz hebrajski). Obecnie najbardziej rozpowszechniony 
jest kalendarz gregoriański. Tradycyjne kalendarze służą 
do ustalania obchodów świąt religijnych.

(0–1) Jak wyznaczano początek kalendarza?   
A. Poprzez losowanie.
B. Poprzez wybór wydarzenia najważniejszego dla 
społeczności.
C. Na podstawie obserwacji faz Księżyca.
D. Na podstawie wróżenia z fusów.

liczba uzyskanych punktów

(0–4) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące starożytnych 
cywilizacji są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli 
zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Wszystkich Egipcjan poddawana po śmierci 
mumifikacji.

P F

Za najważniejsze osiągnięcia mieszkańców 
Sumeru uznaje się stworzenie pisma.

P F

Żydzi wierzyli tylko w jednego Boga Jahwe. P F

Arka Przymierza związana jest z religią staro-
żytnego Egiptu.

P F

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpo-
wiedź spośród podanych. 
Szereg, w którym uporządkowano poprawnie grupy ludno-
ści do hierarchii w społeczeństwie starożytnego Egiptu – 
od najwyżej postawionych do najniższych, to: 
A. Chłopi – kapłani – władca – niewolnicy.
B. Władca – kapłani – chłopi – niewolnicy
C. Niewolnicy – władca – kapłani – chłopi.
D. Kapłani – chłopi – niewolnicy – władca.

liczba uzyskanych punktów

(0–3) Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując 
do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród 
oznaczonych literami A-C.
Cywilizacja Egiptu zawdzięczała swój dobrobyt 
wylewom rzeki 10.1. . Aby zapanować 
nad wylewami, Egipcjanie wprowadzili system 
10.2.  , czyli skomplikowany system 
kanałów i pomp. W podobny sposób uregulowano 
wylewy Tygrysu i Eufratu w Mezopotamii, położonej 
na urodzajnym obszarze zwanym 10.3. .

10.1. A. Nil    B. Tygrys    C. Eufrat
10.2. A. dwunastkowy    B. irygacyjny    C. klinowy 
10.3. A. Żyznym Półksiężycem    B. Złotym Trójkątem   
  C. Doliną Królów

liczba uzyskanych punktów

(0–4) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące starożyt-
nych cywilizacji są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, 
jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.   

Religia Żydów jest politeistyczna. P F

Jednym z symboli judaizmu jest menora. P F

Szabat jest obchodzony w piątek. P F

Świątynia żydowska to synagoga. P F

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Zakreśl zdanie prawdziwe.   
A. Cywilizacja Mezopotamii wynalazła koło.
B. Cywilizacji Mezopotamii zawdzięczamy papier.
C. W starożytnej Mezopotamii produkowano jedwab.

liczba uzyskanych punktów

12.

10.

21
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Lista kontrolna

 1. Wiem, jakie czynności wykonywał najczęściej człowiek pierwotny.

 2. Znam nazwę epoki, którą poprzedziła rewolucja neolityczna.

 3. Umiem powiedzieć, na czym opierał się osiadły tryb życia pierwszych ludzi.

 4. Potrafię wskazać obszar, na którym rozwijała się cywilizacja Mezopotamii.

 5. Wiem, jakim narzędziem ludzie pierwotni kroili mięso i skóry zwierzęce.

 6. Wiem, jakie wynalazki kulturowe zawdzięczamy cywilizacji Mezopotamii.

 7. Umiem powiedzieć, jakiemu procesowi poddawano najbogatszych mieszkań-
ców starożytnego Egiptu po ich śmierci.

 8. Znam grupy społeczne, które rządziły w starożytnym Egipcie.

 9. Wiem, jaka cywilizacja starożytna mogła się rozwijać dzięki wylewom Nilu.

 10. Wiem, jak się nazywa świątynia żydowska.

próba 1 próba 2 próba 3

moduły 1–2 
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1
1. C    2. C    3. 3.1. B /  3.2. A /  3.3. C    4. C    5. FFP    6. B     
7. 1F    8. PFP    9. A    10. 1P    11. C

2
1. B    2. 1P    3.  A1    4. 4.1. E / 4.2. D    5. A    6. B    7. C    8. FPPF     
9. B    10. 10.1. A / 10.2. B / 10.3. A    11. FPPP    12. A
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8 liczba punktów możliwa do uzyskania    Twoja liczba punktów    

1 Życie społeczne

3.

Materiał do zadania 1.

Człowiek jest z natury istotą społeczną. Ten zaś, który 
z natury, a nie przez przypadek, żyje poza społecznością, 
ten pędzi życie nieludzkie albo boskie. Każdy, kto nie 
potrafi żyć we wspólnocie albo jest tak samowystarczalny, 
że jej nie potrzebuje, i dlatego nie uczestniczy w życiu 
społeczności, jest albo zwierzęciem, albo bogiem.

Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz

(0–1) Arystoteles uważa człowieka za istotę społeczną, 
ponieważ człowiek
A. jest samowystarczalny.
B. posiada boską naturę.
C. żyje we wspólnocie.
D. posiada naturę zwierzęcia.

liczba uzyskanych punktów

(0–4) Która z podanych form definiuje pojęcie roli 
społecznej? Zaznacz, która z podanych odpowiedzi jest 
prawdziwa, a która fałszywa, wpisując X w odpowiednie 
miejsce w tabeli.

P F

A. Sposób, w jaki sposób człowiek podejmuje 
dyskusję.

B. Kultura i tradycja charakteryzujące kon-
kretne społeczeństwo.

C. Oczekiwany przez społeczeństwo zespół 
zachowań jednostek, określający ich pozy-
cję społeczną i zachowania.

D. Uczenie się odgrywania ról kogoś, kim się 
nie jest.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Zależności między ludźmi funkcjonującymi w tym 
samym środowisku społecznym nazywamy
A. związkiem społecznym.
B. więzią społeczną.
C. umową społeczną.
D. normą społeczną.

liczba uzyskanych punktów

(0–4) Do podanych przykładów dobierz właściwe rodza-
je zbiorowości.
A. Zbiorowość tworząca wspólnotę, zamieszkująca okre-

ślony obszar, posiadająca wspólną kulturę i przeszłość 
historyczną.

B. Mniejsza zbiorowość. Tworzą ją dwie osoby, które łą-
czą różne rodzaje więzi. 

C. Powstaje wtedy, gdy pomiędzy uczestnikami istnieje 
rodzaj kontaktu lub styczności.

D. Duża zbiorowość tworzona przez społeczności, któ-
re w swoich działaniach są wspierane przez różnego 
rodzaju instytucje.

1. para
2. społeczeństwo
3. krąg społeczny
4. naród
5. społeczność

A. B. C. D.

liczba uzyskanych punktów

(0–5) Czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe? 
Wstaw X w odpowiednie miejsce tabeli.

P F

A. Zbiorowość to grupa osób, pomiędzy 
którymi wytworzył się rodzaj zależności 
nazywany więzią społeczną.

B. Naród to duża wspólnota tworząca krąg 
społeczny.

C. Osoba zakochana nie jest zbiorowością.

D. Jedynie wśród innych ludzi człowiek może 
nauczyć się zachowań społecznych.

E. Działania na rzecz innych wynikają z po-
trzeb społecznych jednostki.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Jaką grupą społeczną jest naród?
A. Małą.
B. Dużą.
C. Formalną.

liczba uzyskanych punktów

(0–3) Do podanych przykładów dobierz właściwe rodzaje 
więzi, która łączy podane osoby. 
A. Zastępowy – harcerz.
B. Szef – podwładny.
C. Matka – syn.

1. więź stanowiona
2. więź naturalna
3. więź zrzeszeniowa

A. B. C.

liczba uzyskanych punktów

1.

2.

4.

6.

5.

7.

19
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2 Współczesne społeczeństwo polskie

8.

(0–1)  Rodzina to grupa społeczna  
A. mała, wtórna, formalna.
B. mała, pierwotna, nieformalna.
C. mała, pierwotna, formalna.
D. mała, wtórna, nieformalna

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Do dysfunkcji lub patologii rodzinnych zaliczymy
A. konflikt pokoleń.
B. rozwód.
C. wybór własnej drogi życiowej przez dzieci.

liczba uzyskanych punktów

(0–4) Która z podanych form nie definiuje pojęcia społe-
czeństwa? Zaznacz, która z podanych form jest fałszywa, 
wpisując X w odpowiednie miejsce w tabeli.   

P F

A. Społeczeństwo jest zbiorowością zróżnico-
waną, grupą ludzi zamieszkującą pewien 
wyrażanie określony obszar.

B. Wszystkie społeczeństwa posiadają takie 
same zasady hierarchii.

C. Społeczeństwo jest tworem dynamicznym.

D. Społeczeństwo posiada własną wewnętrz-
ną hierarchię.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Najważniejszym wyznacznikiem stylu życia jest
A. kolor włosów.
B. miejsce zamieszkania.
C. hierarchia wyznawanych wartości.
D. miejsce robienia zakupów.

liczba uzyskanych punktów

(0–2) Do podanych przykładów dobierz właściwe 
określenia rodzajów społeczeństwa.
A. Masowe wyjazdy młodych Polaków za granicę w latach 

2004-2010 podyktowane były chęcią znalezienia pracy, 
a także poznania obcych kultur.

B. Facebook jest uznawany za jeden z najpopularniejszym 
serwisów społecznościowych. O sile jego oddziaływania 
świadczy opinia sugerująca, że ten, kto nie ma na nim 
swojego konta, nie istnieje.

1. społeczeństwo otwarte
2. społeczeństwo zamknięte
3. społeczeństwo globalne
4. społeczeństwo informacyjne

A. B.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Najważniejszym wyznacznikiem warstwy społecznej 
jest
A. miejsce zamieszkania.
B. pozycja społeczna i osiągane dochody.
C. wyznawana hierarchia wartości. 
D. stosunek do władzy.

liczba uzyskanych punktów

(0–4) Która z podanych form opisu nie pasuje do społe-
czeństwa polskiego? Zaznacz, która z podanych form jest 
fałszywa, wpisując X w odpowiednie miejsce w tabeli.   

P F

A. Społeczeństwo polskie jest prawie jed-
norodne narodowościowo (ok. 96% to 
Polacy). 

B. Od kilku lat obserwujemy zjawisko starze-
nia się polskiego społeczeństwa.

C. Zdecydowana większość Polaków wyznaje 
wiarę katolicką.

D. Społeczeństwo polskie w 60% zamieszkuje 
na wsi.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Który z niżej wymienionych problemów społecznych 
nie dotyczy społeczeństwa polskiego?   
A. Analfabetyzm.
B. Ubożenie społeczeństwa.
C. Alkoholizm.
D. Emigracja zarobkowa.

liczba uzyskanych punktów

(0–1) Spośród podanych zagrożeń społecznych wybierz 
to, które dotyka głównie młodzież.   
A. Bezrobocie.
B. Choroby cywilizacyjne.
C. Pogłębiające się nierówności ekonomiczne.
D. Przemoc w rodzinie.

liczba uzyskanych punktów

1.

2. 6.

3.

4.

7.

9.

5.
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Lista kontrolna

 1. zdefiniować pojęcia takie jak: socjalizacja, cechy nabyte i wrodzone, 
osobowość, wartości. 

 2. omówić, czym jest istota społeczna oraz jakimi cechami się charakteryzuje 
w społeczeństwie.

 3. wyjaśnić, na czym polega rola społeczna, i omówić je, podając konkretne 
przykłady.

 4. określić, czym są zbiorowości, oraz scharakteryzować każdą z nich, wzoru-
jąc się na przykładach.

 5. wymienić rodzaje grup społecznych i omówić je, podając przykłady, które 
je charakteryzują.

 6. zdefiniować i wyjaśnić pojęcie rodziny jako małej grupy społecznej, a tak-
że pojęcia: pokrewieństwo, powinowactwo, subkultura, konformizm, non-
konformizm, zasada wzajemności.

 7. wymienić funkcje rodziny, które umacniają jej pozycję jako grupy społecznej.

 8. scharakteryzować rodzaje współczesnych społeczeństw.

 9. omówić zróżnicowanie społeczne, wskazując właściwy podział.

 10. określić warstwy społeczeństwa polskiego oraz omówić problemy i perspek-
tywy życiowe Polaków pojawiające się w dzisiejszych czasach.

próba 1 próba 2 próba 3Potrafię...

moduły 1–2
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1
1. C    2. F F P F    3. B    4. A. 4. / B. 1. / C. 3. / D. 2.    5. F F F P P     
6. B    7. A. 3. / B. 1. / C. 2.    

2
1. C    2. B    3.  P F P P    4. C    5. A. 3 / B. 4    6. C    7. P P P F     
8. A    9. D



a r k u s z e
e g z a m i n a c y j n e

 h i s t o r i a  i  w o s



zadanie 1. (0–5) Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli 
przyporządkuj przyczynę – wybierz ją spośród oznaczonych li-
terami A-E. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą ozna-
czono wybraną przyczynę.   

1.1. Koronacja Karola Wielkiego 
na cesarza. A B C D E

1.2. Upadek Cesarstwa 
Zachodniorzymskiego. A B C D E

1.3. Bitwa pod Termopilami. A B C D E

1.4. Rewolucja neolityczna. A B C D E

1.5. Upadek Cesarstwa 
Wschodniorzymskiego. A B C D E

A. Armia Kserksesa nadciągała, a nieustraszeni Spartanie pod 
wodzą Leonidasa stali, czekając na przeciwnika z godnością 
i spokojem. 
B. Barbarzyński władca Odoaker odebrał koronę cesarską 
Augustulusowi Romulusowi i odesłał ją do Konstantynopola.
C. Na terenie Żyznego Półksiężyca pojawili się ludzie zakłada-
jący osady i podejmujący trudną sztukę uprawy dzikich odmian 
zboża.
D. Kronikarz tak opisał całe wydarzenie: „Z początku [Karolowi] 
tak (...) to było przykre, że zapewnił, iż w tym dniu, chociaż to 
było wielkie święto, nie byłby wszedł do kościoła, gdyby znał 
zamiary papieża”. 
E. Armia Turków wdarła się do miasta. Wtedy wybuchła panika 
i wojska obrońców rzuciły się do ucieczki.

zadanie 2. (0–2 ) Spośród wydarzeń przedstawionych w za-
daniu 1, oznaczonych literami A–E wybierz wydarzenie chrono-
logicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W ta-
beli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

2.1. Wydarzenie chronologicznie 
pierwsze. A B C D E

2.2. Wydarzenie chronologicznie 
ostatnie. A B C D E

Materiał do zadań 3-4.

Oto jest opis dzieł boskiego Augusta, którymi poddał krąg zie-
mi pod władzę narodu rzymskiego (…).
Częstokroć prowadziłem wojny domowe i zewnętrzne na zie-
mi i morzu i na całym świecie, a po zwycięstwie oszczędzałem 
wszystkich obywateli (…). Świątynię Janusa, która wedle woli na-
szych przodków winna być zamknięta, ilekroć na całym obszarze 
imperium ludu rzymskiego osiągnięto dzięki zwycięstwom pokój, 
a o której podanie głosi, że przed moim narodzeniem od cza-
su założenia miasta dwa razy tylko zamknięta była, gdy byłem 
princepsem senat trzykrotnie zamknąć kazał (…). Osiemdziesiąt 
dwie świątynie bogów za mego konsulatu za przyzwoleniem se-
natu odbudowałem (…). Rozszerzyłem granice wszystkich pro-
wincji ludu rzymskiego (…). Otrzymałem na mocy uchwały se-
natu miano Augusta i publicznie owinięto wawrzynem odrzwia 
mego domu (…). Od tego czasu przodowałem przed wszystkimi 
autorytetem, władzy jednak nie miałem więcej niż inni, którzy 
byli za każdym razem moimi kolegami w urzędzie.

Źródło: Oktawian August, Autobiografia, przeł. S. Łoś

zadanie 3. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właści-
wą odpowiedź spośród podanych.   
Kiedy Oktawian August rządził Rzymem?
A. W czasach monarchii.
B. W okresie republiki.
C. W czasach cesarstwa.

zadanie 4. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właści-
wą odpowiedź spośród podanych.
Jaki rodzaj systemu religijnego, według cytowanego tekstu, 
wyznawali Rzymianie w czasach Oktawiana Augusta?
A. Monoteizm.
B. Politeizm.
C. Dualizm.

zadanie 5. (0–4) Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowu-
jąc do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczo-
nych literami A-D.   
Do największych osiągnięć Cywilizacji Mezopotami zalicza się 
5.1.   . 
Do siedmiu cudów świata starożytnego zalicza się 
5.2.   , która występowała w Egipcie i jako jedyny cud 
świata starożytnego istnieje do dziś.
W starożytnej Grecji, czas odbywających się 5.3.  był 
jednym z niewielu momentów panującego pokoju we wszystkich 
państwach-miastach (polis).
Cechą charakterystyczną architektury starożytnego Rzymu były 
5.4.  . 

1arkusz
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5.1. A. pismo    B. teatr    C. papier
5.2. A. Kolos Rodyjski    B. piramida    C. posąg Zeusa 
5.3. A. igrzysk olimpijskich    B. walk gladiatorów
 C. dni wolnych od pracy
5.4. A. kolumny    B. okna    C. łuki triumfalne

zadanie 6. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właści-
wą odpowiedź spośród podanych.  
Wskaż ciąg chronologiczny, który poprawnie porządkuje wyda-
rzenia z czasów pierwszych Piastów.
A. Chrzest Mieszka I – koronacja Bolesława Chrobrego – zjazd 
 w Gnieźnie – rozbicie dzielnicowe.
B. Chrzest Mieszka I – rozbicie dzielnicowe – koronacja 
 Bolesława Chrobrego – zjazd w Gnieźnie.
C. Chrzest Mieszka I – zjazd w Gnieźnie – rozbicie 
 dzielnicowe – koronacja Bolesława Chrobrego.
D. Chrzest Mieszka I – zjazd w Gnieźnie – koronacja Bolesława 
 Chrobrego – rozbicie dzielnicowe.

zadanie 7. (0–1) Oceń, które z poniższych zdań jest 
fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.   

1.
Pierwsza wolna elekcja odbyła się w Polsce 
w 1573 r.

F

2.
Ostatnim Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego 
był Urlich von Jungingen.

F

zadanie 8. (0–2) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ilu-
stracji są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1. 2.

3. 4.

Obiekty przedstawione na ilustracjach 1. i 2. zbu-
dowano w stylu charakterystycznym  dla architek-
tury gotyckiej.

P F

Obiekty przedstawione na ilustracjach 3. i 4. 
są typowymi przykładami architektury  baro- 
kowej.

P F

zadanie 9. (0–1) Oceń, która z poniższych koncepcji doty-
cząca władców europejskich XVII i XVIII wieku oraz reprezen-
towanego przez nich sytemu rządów jest fałszywa. Zaznacz F 
przy zdaniu fałszywym. 

1.
W okresie panowania Ludwika XIV Francja była 
monarchią absolutną.

F

2.
Car Piotr I sprawował rządy w Rosji w sposób 
absolutny. 

F

3.
Cesarzowa Austrii Maria Teresa wprowadziła 
w państwie ustrój monarchii  parlamentarnej.

F

zadanie 10. (0–1) Wybierz wydarzenie, dla którego charak-
terystyczne są sceny przedstawione na ilustracjach i wskaż uza-
sadnienie wyboru spośród podanych. Zaznacz literę A albo B 
oraz numer 1, 2, 3.

1.

2.



zadanie 13. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz wła-
ściwą odpowiedź spośród podanych.   
Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie postacie 
przedstawione na obrazie Jana Matejki, to:
A. Tadeusz Rejtan – Jan III Sobieski – Tadeusz Kościuszko.
B. Tadeusz Rejtan – Stanisław August Poniatowski – Ksawery 
 Branicki.
C. Tadeusz Rejtan – August II Mocny – Ignacy Potocki.

zadanie 14. (0–3) Dokończ poniższe zdanie – wybierz wła-
ściwą odpowiedź spośród podanych.   
Wydarzenia, które przedstawia obraz Jana Matejki Rejtan – 
Upadek Polski, miały miejsce w
A. czasie podpisania I rozbioru Polski w 1773 r.
B. okresie wojen napoleońskich.
C. czasie ostatniego rozbioru Polski.

zadanie 15. (0–3) Każdemu wydarzeniu podanemu w tabe-
li przyporządkuj przyczynę – wybierz ją spośród oznaczonych 
literami A-C. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą 
oznaczono wybraną przyczynę.   

15.1. I rozbiór Polski, 1772 r. A B C

15.2. II rozbiór Polski, 1793 r. A B C

15.3. III rozbiór Polski, 1795 r. A B C

A. insurekcja kościuszkowska
B. konfederacja targowicka
C. konfederacja barska

Materiał do zadania 16.

My, naród Stanów Zjednoczonych, aby uczynić nasz związek 
bardziej doskonałym, ugruntować sprawiedliwość, zabezpieczyć 
spokój wewnętrzny, zapewnić sobie wspólną obronę, popierać 
dobro ogólne i zagwarantować wolność dla nas samych i dla 
naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą 
Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Artykuł I, część I. Wszelka władza ustawodawcza ustanowiona 
przez niniejszą Konstytucję należeć będzie do Kongresu 
Stanów Zjednoczonych, składającego się z Senatu oraz Izby 
Reprezentantów.
Artykuł II, część I. Władza wykonawcza spoczywać będzie 
w ręku Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Będzie on 
sprawował swój urząd w ciągu czterech lat wraz z wybranym 
na ten okres wiceprezydentem.
Artykuł III, część I. Władzę sądową Stanów Zjednoczonych będzie 
sprawował Sąd Najwyższy oraz takie sądy niższe, jakie od czasu 
do czasu uchwali i ustanowi Kongres.

Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych

A.
Uchwalenie 
Konstytucji 
3 maja,

gdyż na ilustracjach 
widać podniesioną 
do góry osobę, której 
podpis umieszczony na 
dokumencie był najważ-
niejszy ze względu na 
reprezentowaną przez 
nią władzę, a był to

1.
Jerzy 
Waszyngton.

B.

Ogłoszenie 
Deklaracji 
Niepodległo-
ści USA,

2.
Stanisław 
August 
Poniatowski.

3. Ludwik XVI.

Materiał do zadania 11.

Austria Prusy Rosja

1795 r. 128 900 km2 141 400 km2 46 320 km2

1815-1912 r. 80 719 km2 79 797 km2 591 013 km2

Źródło: Atlas historyczny Polski

zadanie 11. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz wła-
ściwą odpowiedź spośród podanych.   
Które z państw  zaborczych uzyskało największy obszar podczas 
III rozbioru?
A. Austria.      B. Prusy.      C. Rosja. 

zadanie 12. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz wła-
ściwą odpowiedź spośród podanych.   
Jakie wydarzenie zadecydowało o nowym podziale ziem polskich 
w 1815 r.?
A. Insurekcja kościuszkowska.
B. Wielka Rewolucja Francuska.
C. Kongres wiedeński.
D. Wojna w obronie Konstytucji 3 maja.

Materiał do zadania 13.
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A. Kolonializm.
B. Niepowodzenia na frontach I wojny światowej.
C. Zakończenie I wojny światowej. 
D. Dążenia narodowościowe Serbów.

zadanie 20. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz wła-
ściwą odpowiedź spośród podanych.
Akt 5 listopada został wydany przez
A. cesarza Wilhelma II. 
B. cara Mikołaja II. 
C. cesarza Franciszka Józefa I.
D. cesarza Wilhelma II i Franciszka Józefa I.

Materiał do zadania 21.

Tekst A.

Art. 11.
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania 
partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach 
dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania 
metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
Finansowanie partii politycznych jest jawne.

Tekst B.
Art. 4.

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do 
Narodu.
Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub 
bezpośrednio. 

Tekst C.
Art. 10.

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale 
i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej 
i władzy sądowniczej.
Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę 
wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada 
Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Tekst D.
Art. 13.

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji 
odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod 
i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także 
tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza 
nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy 
w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo 
przewiduje utajnienie struktur  lub członkostwa.

Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział I, Rzeczypospolita

zadanie 16. (0–3) Na podstawie cytowanego tekstu każdej 
władzy podanej w tabeli przyporządkuj instytucję – wybierz ją 
spośród oznaczonych literami A-C. W każdym wierszu tabeli 
zaznacz literę, którą oznaczono wybraną instytucję.   

16.1. Władza ustawodawcza. A B C

16.2. Władza wykonawcza. A B C

16.3. Władza sądownicza. A B C

A. Prezydent.
B. Sąd Najwyższy.
C. Senat, Izba Reprezentantów.

zadanie 17. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz wła-
ściwą odpowiedź spośród podanych.   
Konstytucja Stanów Zjednoczonych uchwalona w 1787 r. była 
wyrazem idei czasów
A. antyku.
B. oświecenia.

C. romantyzmu.
D. pozytywizmu.

zadanie 18. (0–2) Spośród wydarzeń związanych z epoką 
napoleońską, oznaczonych literami A-E, wybierz wydarzenie, 
które miało miejsce chronologicznie najwcześniej, i wydarze-
nie, które miało miejsce chronologicznie najpóźniej. W tabeli 
zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

18.1.
Wydarzenie chronologicznie 
najwcześniejsze.

A B C D E

18.2.
Wydarzenie chronologicznie 
najpóźniejsze.

A B C D E

A. Bitwa pod Waterloo.
B. Napoleon Bonaparte w Egipcie.
C. Zakończenie kongresu wiedeńskiego.
D. Utworzenie Księstwa Warszawskiego.
E. Klęska Napoleona w Rosji.

zadanie 19. (0–4) Każdemu wydarzeniu podanemu w tabe-
li przyporządkuj przyczynę – wybierz ją spośród oznaczonych 
literami A-C. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą 
oznaczono wybraną przyczynę.   

19.1.  Zamach w Sarajewie. A B C D

19.2.  Powstanie państwa polskiego. A B C D

19.3.  I wojna światowa. A B C D

19.4.  Rewolucja w Rosji. A B C D



zadanie 22. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz wła-
ściwą odpowiedź spośród podanych.   
Województwa ościenne dla województwa śląskiego to: 
A. małopolskie, łódzkie , podkarpackie, opolskie.
B. dolnośląskie, wielkopolskie, opolskie, łódzkie.
C. opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie.
D. wielkopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie.

zadanie 23. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz wła-
ściwą odpowiedź spośród podanych.   
Mniejszościami narodowymi zamieszkującymi tereny Polski są
A. Romowie i Tatarzy.
B. Niemcy i Żydzi.
C. Szwedzi i Norwegowie.
D. Łemkowie i Karaimi.

zadanie 24. (0–1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz wła-
ściwą odpowiedź spośród podanych.   
W przypadku oszukania przez sprzedawcę w sklepie klient może 
zwrócić się do
A. Rzecznika Praw Konsumenta.
B. rzecznika klientów
C. doradcy bankowego. 
D. właściwego producenta.

zadanie 21. (0–3) Każdej podanej zasadzie ustrojowej 
państwa polskiego przyporządkuj artykuł Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej – wybierz go spośród oznaczonych 
literami A-D. W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę.   

21.1.

Zasada pluralizmu politycznego 
pozwala tworzyć się  i działać 
partiom politycznym w naszym 
kraju.

A B C D

21.2.
Zasada podziału władzy wskazuje 
właściwy dla Konstytucji podział 
władzy w Polsce.

A B C D

21.3.
Zasada suwerenności narodu jest 
jedną z najważniejszych zasad 
demokracji.

A B C D

Materiał do zadania 22.



Arkusz egzaminacyjny 1.
Numer 
zadania

Poprawna 
odpowiedź

Punktacja Zasady przyznawania punktów

1. 1.1. C
1.2. B
1.3. D
1.4. A
1.5. E

0 – 5 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

2. 2.1. C
2.2. E

0 – 2 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

3. C 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

4. B 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

5. 5.1. A
5.2. B
5.3. A
5.4. B

0 – 4 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

6. D 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

7. 2 F 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

8. F P 0 – 2 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

9. 3 F 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

10. A 2 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

11. C 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

12. C 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

13. B 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

14. A 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

15. 15.1. C
15.2. B
15.3. A

0 – 3 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

16. 16.1. C
16.2. A
16.3. B

0 – 3 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

17. B 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

18. 18.1. B
18.2. C

0 – 2 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

19. 19.1. D
19.2. C
19.3. A
19.4. B

0 – 4 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

Klucz odpowiedzi i punktowania zadań
arkusze
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20. D 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

21. 21.1. A
21.2. C
21.3. B

0 – 3 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

22. C 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

23. B 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.

24. A 0 – 1 • poprawna odpowiedź – 1 p.
• błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 p.


