
Egzamin maturalny z historii –maj 2003 
Arkusz II – starożytność i średniowiecze 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 
 
Zadanie 25. 2 punkty 
– założenie szpitala, 
– zaopatrywanie ubogich w żywność; 
1 pkt za podanie każdego celu 
 
Zadanie 26. 4 punkty 
– przyjęcie pod opiekę papieża, 
– trwała własność nadań papieskich, królów i książąt, 
– korzystanie z immunitetów, 
– zwolnienie z dziesięciny, 
ponadto dopuszczalne wymienienie uprawnień: 
- uzyskanie reguły i nazwy Zakon Rycerski Braci Szpitala Jerozolimskiego Świętej Marii 

Domu Niemieckiego, 
- prawo używania białego płaszcza i czarnego krzyża; 
1 pkt za podanie każdego przywileju (ew. uprawniwnia) 
 
Zadanie 27. 1 punkt 
– centralizacja władzy, 
– (ew. bezwzględne podporządkowanie wielkiemu mistrzowi, zasada hierarchiczności); 
1 pkt za określenie zasady 
 
Zadanie 28. 1 punkt 
– Ziemia Chełmińska 
1 pkt za wskazanie ziemi 
 
Zadanie 29. 3 punkty 
na tereny Prusów, Pomorza Gdańskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Żmudzi 
1 pkt za podanie każdego terytorium 
 
Zadanie 30. 2 punkty 
powstaje państwo krzyżackie oraz państwo Kawalerów Mieczowych 
1 pkt za podanie każdego państwa 
 
Zadanie 31. 2 punkty 
– decyzja księcia Władysława Łokietka, polecająca wezwanie na pomoc Zakonu Krzyżackiego, 
– zdrada części mieszczaństwa Gdańska pochodzenia niemieckiego; 
1 pkt za podanie każdej okoliczności 
 
Zadanie 32. 4 punkty 
przykładowe pytania: 
– Kogo uznali rycerze Pomorza i Królestwa Polskiego za swego władcę po śmierci księcia 

Przemysława Wielkopolskiego? 
– Czy Pomorze jest częścią Królestwa Polskiego? 
– Jakim językiem mówią mieszkańcy? 
– Kim byli i są ludzie mieszkający na Ziemi Dobrzyńskiej? 
– Do jakiej rzeki rozciąga się Królestwo Polskie? 
– Czy Ziemia Chełmińska jest częścią Królestwa Polskiego? 
1 pkt za sformułowanie każdego poprawnego merytorycznie pytania; 
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Zadanie 33. 1 punkt 
– Pomorze Gdańskie i Ziemia Chełmińska są integralną częścią Królestwa Polskiego, 
– (ew. mieszkańcy tych ziem mówią po polsku); 
1 pkt za poprawną odpowiedź 
 
Zadanie 34. 3 punkty 
– bezprawne zajmowanie majątków ludności, 
– narzucanie swojej władzy, zniewolenie ludności, 
– prowadzenie niesprawiedliwych wojen; 
1 pkt za każdy zarzut 
 
Zadanie 35. 5 punktów 

 
1 pkt za każde poprawne uzupełnienie legendy 
 
Zadanie 36. 4 punkty 
– dostęp do morza, 
– rozwój handlu, 
– rozwój gospodarczy państwa, 
– możliwość eksportu, 
– całość rzeki Wisły w granicach państwa polskiego, 
– możliwość uzyskania dochodów z ceł; 
1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 
 
Zadanie 37.  4 punkty 
strona pruska 
– w wypadku ataku na Królestwo Polskie, który nastąpiłby „z racji owej ugody lub nadania 

lenna”, książę pruski udzieli pomocy z użyciem wszystkich sił i środków, 
– w wypadku ataku na Królestwo Polskie z innych przyczyn, książę pruski wraz ze 100-

osobowym oddziałem udzieli bezpłatnej pomocy w granicach państwa pruskiego; 
strona polska 
– w wypadku ataku na Księstwo Pruskie, który nastąpiłby „z racji owej ugody lub nadania 

lenna”, król polski udzieli pomocy z użyciem wszystkich sił i środków, 
– w wypadku wojny prowadzonej poza granicami Prus, król Polski będzie płacił żołd 

oddziałowi 100-osobowemu na takich warunkach, jak innym wojskom najemnym; 
1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 
 
Zadanie 38. 4 punkty 
korzyści 

– likwidacja Zakonu Krzyżackiego, 
– neutralizacja niebezpieczeństwa pruskiego, 
– wzmocnienie Polski nad Bałtykiem, 
– prawo apelacji ludności polskiej z terenów Prus, 
– pomoc zbrojna Prus (uzyskanie sojusznika), 
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– powstanie nowego państwa, które mogło zabezpieczać północną granicę, 
– uchronienie Polski od niebezpiecznego sąsiada, 
– rozszerzenie terytoriów zależnych od Jagiellonów; 

 
zagrożenia 

– oddanie lenna pruskiego w ręce Hohenzollernów (potęga Hohenzollernów w 
Brandenburgii), 

– niezadowolenie szlachty z postanowień układu krakowskiego (lenno zamiast 
inkorporacji), 

– ewentualne dążenie Hohenzollernów do połączenia władzy w Prusach Książęcych i w 
Brandenburgii; 

1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 
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