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1. Prosz� sprawdzi�, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. 

Ewentualny brak nale�y zgłosi� przewodnicz�cemu zespołu 
nadzoruj�cego egzamin. 

2. Prosz� uwa�nie czyta� wszystkie polecenia. 
3. Odpowiedzi trzeba zapisa� czytelnie w miejscu na to 

przeznaczonym przy ka�dym zadaniu. 
4. Prosz� pisa� tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; 

nie pisa� ołówkiem 
5. Nie wolno u�ywa� korektora. 
6. Bł�dne zapisy trzeba wyra�nie przekre�li�. 
7. Wszelkie notatki nale�y sporz�dza� tylko w brudnopisie, który 

nie b�dzie oceniany. 
8. Obok ka�dego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, 

któr� mo�na uzyska� za jego poprawne rozwi�zanie. 
9. Do ostatniej kartki arkusza doł�czona jest karta odpowiedzi, 

któr� wypełnia egzaminator. 
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�ródło A 
Artykuły henrykowskie z 1573 r. 

 

l. I� za �ywota naszego my i potomkowie nasi królowie polscy i ci� wielkie ksi���ta 
Litewskie, Ruskie, Mazowieckie, �mudzkie, Kijowskie, Woły�skie, Inflanckie i innych 
pa�stw, nie mamy mianowa� ani obiera� jakiego, składa� �adnym sposobem ani kształtem 
wymy�lonym, króla, na pa�stwo sukcesora naszego sadza�, a to dlatego, aby zawdy 
wiecznymi czasy po zej�ciu naszym i potomków naszych wolne obieranie zostało wszem 
stanom koronnym; dla czego i tytułu dziedzica u�ywa� nie mamy ani potomkowie nasi, 
królowie polscy. 
21. A je�liby�my (czego Bo�e uchowaj) co przeciw prawom, wolno�ciom, artykułom, 
kondycjom wykroczyli albo czego nie wypełnili, tedy obywatele koronni obojga narodu od 
posłusze�stwa i wiary nam powinnej wolne czyniemy i panowania. 

 
 
 

 
�ródło B 
�ródła ikonograficzne 
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�ródło C 
Fragment Kroniki Marcina Bielskiego 
(Marcin Bielski (1495-1575) – kronikarz i poeta; autor Kroniki wszystkiego �wiata, wydanej po raz pierwszy 
w Krakowie w 1551 r.) 

 
Tego� roku 1573 5 miesi�ca kwietnia zjechały si� wszystkie stany koronne, tak duchowne, 

jako i �wieckie, na dzie� naznaczony elekcjej pod Warszaw� u wsi Kamienia [...]. 
Województwa wszystkie osobno si� zje�d�ały: a mi�dzy nimi w po�rodku rozbito namioty 
królewskie do obierania przyszłego króla [...]. Przesłuchawszy wszystkich poselstw do 
elekcjej swym porz�dkiem przyst�pili. [...] 

Tak�e gdy si� raz i drugi obeszli wszyscy, przyszło do tego, �e i liczb� głosów i wielko�ci� 
po�ytków Henryk ksi��� andegawe�ski [...] inne wszystkie przewy�szał. 

(Było to w sobot�, 9 maja. Cz��� senatorów i szlachty ró�nowierczej w obawie przed 
Henrykiem, którego uwa�ano za sprawc� nocy �w. Bartłomieja, zrobiła secesj� do pobliskiej 
wsi Grochowa i gro��c wyborem innego króla, starała si� wymusi� uznanie tolerancji 
religijnej. W poniedziałek 11 maja, pod wieczór, w�ród targów mi�dzy przedstawicielem 
secesjonistów Andrzejem Górk� a arcybiskupem Ucha�skim) [...] okrzyk si� wielki stał, tak 
od tych, co w kole siedzieli, jako i od tych, co wokoło stali, a� i po polu wsz�dzie od ufca do 
ufca krzyki szły, a wszyscy: Henryk, Henryk, ksi��� andegawe�ski – krzyczeli.(...) 

A zatem te� ks. Arcybiskup nominował go. Zaczym dopiero wrzask, trzask, po polu 
wsz�dzie b�bnów, tr�b słycha� było, strzelanie z dział, co tak na godzin� prawie trwało. 
A potem wszyscy do miasta wskok na koniech pobie�eli i do ko�cioła �w. Jana weszli i tam 
„Te Deum Laudamus” �piewali. Wsz�dzie, gdzie� pojrzał, rado�� była wielka ludzi. (Dopiero 
po zaprzysi��eniu przez posłów francuskich paktów i konfederacji warszawskiej marszałek 
koronny Firlej, protestant, kazał obwoła� Henryka królem.) 
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�ródło D 
Fragmenty listu markizy de Sévigné o wyborze polskiego króla 
(Markiza de Sévigné - Maria de Rabutin Chantal (1626 – 1696) – pisarka francuska, autorka Listów (do córki) 
o wybitnej warto�ci literackiej i historycznej) 
 
Pary�, pi�tek 22 grudnia (1673) 

Oto wie�� z Europy, która utkwiła mi w głowie: przekazuj� Ci j� wbrew moim 
obyczajom. Wiedz, moja duszko, �e król Polski umarł. Ów wielki hetman, m�� panny 
d'Arquien, stoi na czele armii przeciw Turkom. Wygrał bitw� tak wa�n�, tak znaczn�, �e 
pi�tna�cie tysi�cy Turków zostało na placu. Wzi�ł w niewol� dwóch paszów; zamieszkał 
w generalskim namiocie, a zwyci�stwo to tak jest wielkie, i� nikt nie w�tpi, �e zostanie 
królem, tym bardziej, �e stoi na czele armii, a los zawsze sprzyja wielkim wojownikom. 
 
 
 
�ródło E 
Fragment Pami�tników ksi�cia Saint-Simona o kandydaturze ksi�cia Conti do tronu 
polskiego i walce wyborczej 
(ksi��� Louis de Rouvroy de Saint-Simon (1675–1755) – pami�tnikarz francuski, autor Pami�tników, które 
stanowi� barwn� kronik� �ycia dworu za panowania Ludwika XIV i w okresie regencji) 
 

 W tym�e roku [1696] inna �mier� wywołała wi�cej rozgłosu na �wiecie i miała wi�ksze 
nast�pstwa. Mam na my�li nagły zgon sławnego króla polskiego Jana Sobieskiego. [...]Król 
[Ludwik XIV] przyspieszył umy�lnie powrót wszystkich ksi���t krwi z wojska, by nie 
okaza�, którego z nich bardziej pragnie widzie�. Ksi�dz de Polignac, ambasador nasz w 
Polsce, s�dził, �e uda mu si� na elekcji przeprowadzi� wybór ksi�cia Conti. Doniósł o tym a 
król, który by si� ch�tnie pozbył ksi�cia tak zasłu�onego i powszechnie znanego, a przy tym 
niezbyt przeze� lubianego, wszystkie my�li obrócił na wyniesienie go na tron polski. 
Kandydatami byli: elektorzy bawarski, saski, palatyn, ksi��� Lotary�ski. Pomimo �e Polacy 
wypowiedzieli si� przeciw Piastowi, synowie zmarłego króla, zarówno na skutek zwyczaju, 
jak i zasług tak wielkiego człowieka, jakim był Jan Sobieski, równie� mieliby za sob� wiele 
głosów. [...] 

 Król chciał wi�c zobaczy�, co ksi��� Conti zdoła osi�gn��. Par� razy rozmawiał z nim 
sam na sam, co si� nigdy przedtem nie zdarzało. Sprzedał za sze��set tysi�cy liwrów ziemie 
ró�nym finansistom z prawem odkupu w ci�gu trzech lat za t� sam� cen�. Pieni�dze uzyskane 
w ten sposób posłano do Polski. [...] 

Z Polski zacz�ły nadchodzi� wie�ci ju� mniej pomy�lne. Ze zdziwieniem dowiedziano 
si�, i� ksi�dz de Polignac poszedł znacznie za daleko w obietnicach, mi�dzy innymi 
zobowi�zał si�, �e ksi��� Conti zdob�dzie własnymi �rodkami Kamieniec Podolski, zaj�ty 
przez Turków, i �e dokona tego przed koronacj�. [...] 

Ksi�dz de Châteauneuf, przybywaj�c do Polski, zastał tu ju� królewicza Jakuba 
pogodzonego z królow� matk�, a ksi�dza de Polignac peroruj�cego przeciwko niej i jej 
stronnictwu, nie licz�c si� z niczym, gdy� zawiedziona w nadziejach co do synów, zwi�zała 
si� z cesarzem, ten za� z braku pieni�dzy porzucił ksi�cia Lotary�skiego i popierał otwarcie 
elektora saskiego, jedynego ju� teraz rywala ksi�cia Conti. Elektor saski wyrzekł si� religii 
protestanckiej na r�ce ksi�cia Sachsen-Naumburg, biskupa Raab, nami�tnie przywi�zanego do 
Austrii. Obiecał dwana�cie milionów, utrzymanie wielu wojsk, zwłaszcza piechoty, 
najpotrzebniejszej dla odzyskania Kamie�ca, nast�pnie zobowi�zał si� przył�czy� do Polski 
	l�sk oraz uzyska� na to zgod� cesarza za cen� odst�pienia mu pewnych ziem saskich. 
Zapewnił te� sobie poparcie Moskwy i spokój ze strony władców skandynawskich. 
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�ródło F 
Traktat tzw. Loewenwolda z 1732/1733 roku 
 

[Trzy mocarstwa postanowiły] u�y� wszelkich �rodków zgodnych z polsk� konstytucj�, 
aby na elekcji wybrano króla, który byłby w stanie utrzyma� pokój i dobre stosunki 
z s�siaduj�cymi pa�stwami; do�wiadczenie wykazało, �e francuska partia w Polsce wznieca 
ci�gle niepokoje przeciw cesarzowi i królowi pruskiemu, a równocze�nie intrygami 
w Konstantynopolu zagra�a Rosji [...]. 

W Polsce mo�e powsta� stronnictwo popieraj�ce Stanisława i podburzaj�ce do czynów 
bezprawnych i przeciwnych postanowieniom Rzeczypospolitej [na mocy konstytucji 
sejmowych Leszczy�ski został ogłoszony banit�, a co za tym idzie nie mógł piastowa� 
urz�dów], sojusznicy przeto zobowi�zuj� si� w czasie elekcji wystawi� na polskich granicach 
armie, nie w celu narzucenia wyboru sił� or��n�, lecz aby ochrania� polsk� wolno�� od 
wszelkiego skr�powania ze strony pa�stw postronnych. 
 
 
 
�ródło G 
Ustawa rz�dowa z dn. 3 maja 1791 r. 
 

Tron polski elekcyjnym przez familie mie� na zawsze chcemy i stanowimy. Doznane 
kl�ski bezkrólewiów, periodycznie rz�d wywracaj�cych, powinno�� ubezpieczenia losu 
ka�dego mieszka�ca ziemi polskiej i zamkni�cia na zawsze drogi wpływom mocarstw 
zagranicznych, pami�� �wietno�ci i szcz��cia ojczyzny naszej za czasów familii ci�gle 
panuj�cych, potrzeba odwrócenia od ambicji tronu obcych i mo�nych Polaków, zwrócenia do 
jednomy�lnego wolno�ci narodowej piel�gnowania, wskazały roztropno�ci naszej oddanie 
tronu polskiego prawem nast�pstwa. Stanowimy przeto, i� po �yciu, jakiego nam dobro� 
Boska pozwoli, elektor dzisiejszy Saski w Polsce królowa� b�dzie. Dynastia przyszłych 
królów polskich zacznie si� na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora Saskiego, 
którego sukcesorom de lumbis[prawym nast�pcom, nast�pcom z prawego ło�a] z płci m�skiej 
tron polski przeznaczamy. Najstarszy syn króla panuj�cego po ojcu na tron nast�powa� ma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ródła informacji w arkuszu egzaminacyjnym cyt. za: 
1. Artykuły henrykowskie, opracował Z. Kaczmarczyk, Pozna� 1946, 
2. Cegielski T., Zieli�ska K., Historia. Podr�cznik dla 2 klasy liceum ogólnokształc�cego, Warszawa 1993, 
3. Gierowski J., Polska w latach 1572-1795, Kraków 2000, 
4. Link-Lenczewski A., Rzeczpospolita na rozdro�u 1696-1763, Kraków 1994, 
5. Sczaniecki M., Wybór �ródeł do historii pa�stwa i prawa w dobie nowo�ytnej, cz. I, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego 1987, 
6. Teksty �ródłowe do nauki historii w szkole �redniej, zeszyt 33, Kraków 1928; 
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ARKUSZ ODPOWIEDZI 
Zapoznaj si� z materiałami �ródłowymi. Odpowiedz na wszystkie pytania. 

 
Na podstawie �ródła A: 

Zadanie 25.   (1 pkt) 
Nazwij sposób powoływania władców na tron polski po 1573 roku. 

....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 26.   (2 pkt) 
Napisz, jak mogła post�pi� szlachta w przypadku nieprzestrzegania przez króla prawa. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 
 
Porównaj informacje zawarte w �ródłach B i C, a nast�pnie: 

Zadanie 27.   (2 pkt) 
Wypisz dwie najwa�niejsze informacje widoczne na ilustracjach. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 28.   (2 pkt) 
Podaj nazw� budynku widocznego na ilustracji (�ródło C) i napisz jak� pełnił funkcj�. 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 29.   (6 pkt) 
Opisz procedur� wyboru króla. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
Na podstawie �ródła D odpowiedz na nast�puj�ce pytania: 

Zadanie 30.   (1 pkt) 
O �mierci, którego władcy pisze markiza? 

....................................................................................................................................................... 
 

Zadanie 31.   (1 pkt) 
Z jakim wydarzeniem zbiegła si� jego �mier�? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 32.   (1 pkt) 
Kto według autorki listu ma szans� zosta� królem? 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 33.   (2 pkt) 
Wymie� dwa argumenty przemawiaj�ce za t� kandydatur�. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
Na podstawie �ródła E: 

Zadanie 34.   (4 pkt) 
Wska�, którzy z kandydatów mieli najwi�ksze szanse na wybór. Uzasadnij swoj� decyzj�. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 35.   (1 pkt) 
Podaj, kogo popierało dawne stronnictwo Jakuba Sobieskiego. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 36.   (3 pkt) 
Jakich sfer �ycia dotyczyły obietnice składane przez pretendentów do tronu polskiego? 

Wymie� co najmniej trzy. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 
 
Na podstawie �ródła F: 

Zadanie 37.   (1 pkt) 
Napisz, jakie pa�stwa zawarły traktat Loewenwolda. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 38.   (2 pkt) 
Wyja�nij, na czym polegała wspólnota interesów tych pa�stw. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 39.   (1 pkt) 
Podaj uzasadnienie zawarcia tego traktatu. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
 
 
Na podstawie �ródła G: 

Zadanie 40.   (2 pkt) 
Napisz, jak� decyzj� w sprawie obsady tronu polskiego zawierała Konstytucja 3 maja. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 41.   (2 pkt) 
Zacytuj fragment �wiadcz�cy o odst�pstwie od przyj�tej zasady. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 42.   (2 pkt) 
Wyja�nij, na czym polegało to odst�pstwo. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 



 Egzamin maturalny z historii 11 
 Arkusz II – czasy nowo�ytne do roku 1815 
 

 

 

Zadanie 43.   (4 pkt) 
Na podstawie wszystkich tekstów wymie� co najmniej cztery negatywne skutki wyboru króla 

wg sposobu ustalonego w 1573 roku. 

1. ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2. ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

3. ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................... 
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BRUDNOPIS 


