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Arkusz egzaminacyjny z historii na poziomie rozszerzonym składał się z 29 zadań. 28 zadań 
otwartych i zamkniętych uwzględniało historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą 
oraz historię kultury na przestrzeni wszystkich epok historycznych od starożytności poprzez 
średniowiecze, czasy nowożytne, XIX oraz XX wiek. Wszystkie zadania zawierały materiał 
źródłowy, na podstawie którego należało je rozwiązać, wykorzystując przy tym własną 
wiedzę. Zadanie 29. polegało na napisaniu dłuższej wypowiedzi 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 
w podstawie programowej dla przedmiotu historia na IV etapie edukacyjnym (głównie 
z zakresu rozszerzonego, lecz również podstawowego), a część z nich odnosiła się do 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 1 037 

Zdający rozwiązujący 
zadania w arkuszu 
standardowym 

z liceów ogólnokształcących 803 
z techników 234 
ze szkół na wsi 27 
ze szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców 215 
ze szkół w miastach od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 175 
ze szkół w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 620 
ze szkół publicznych 920 
ze szkół niepublicznych 117 
kobiety 463 
mężczyźni 574 
bez dysleksji rozwojowej 900 
z dysleksją rozwojową 137 

 
* Dane w tabeli dotyczą tegorocznych absolwentów. 

Z egzaminu zwolniono 9 osób − laureatów i finalistów Olimpiady Historycznej. 
 
  

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 10 
słabowidzący  1 
niewidomi 0 
słabosłyszący 1 
niesłyszący 0 

 Ogółem 12 

 
 
 
 

 
 
  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU 

Termin egzaminu 24 czerwca 2020 
Czas trwania egzaminu dla arkusza standardowego  180 minut 
Liczba szkół 184 
Liczba zespołów egzaminatorów 2 
Liczba egzaminatorów 39 
Liczba obserwatorów1 (§ 8 ust. 1) 1 
Liczba 
unieważnień2 

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 wglądów2 (art. 44zzz) 8 
 
 
 
  

                                                 
1 Rozporządzenie 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.). 
2 Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327). 

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 1037 0 100 26 6 31 24 

w tym:  

z liceów 
ogólnokształcących 803 0 100 30 6 35 25 

z techników 234 0 90 14 6 20 17 

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

Podstawowe dane statystyczne 

WYKRES 1. 

TABELA 4. 
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Poziom wykonania zadań 
 
  POZIOM WYKONANIA ZADAŃ 

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 
(%) 

1.1. 

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 […]. 

I. Starożytność. 
3. Ekspansja w świecie greckim i rzymskim. 
Zdający: 
1) porównuje kolonizację grecką z fenicką 
w basenie Morza Śródziemnego. 58% 

1.2. 

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 […]. 

I. Starożytność. 
3. Ekspansja w świecie greckim i rzymskim. 
Zdający: 
3) charakteryzuje ekspansję rzymską 
i wyjaśnia ideę imperium rzymskiego. 30% 

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 
[…]; ocenia przydatność źródła 
do wyjaśnienia problemu 
historycznego […]. 

I. Starożytność. 
3. Ekspansja w świecie greckim i rzymskim. 
Zdający: 
2) charakteryzuje wojny grecko-perskie i ekspansję 
Aleksandra Wielkiego. 

28% 

3. 

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 […]. 

I. Starożytność. 
4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura 
starożytnego Rzymu. 
Zdający: 
1) charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne 
w Rzymie republikańskim i w cesarstwie rzymskim. 35% 

TABELA 5. 
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4. 

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 
[…]; 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;  
[…] 
3) wyjaśnia wpływ cywilizacji islamskiej na cywilizację 
łacińską i bizantyjską. 40% 

5.1. 

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 […]. 

II. Średniowiecze. 
4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. 
Zdający: 
3) opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego  
w X–XII w.; 
4) rozpoznaje tendencje centralistyczne 
i decentralistyczne w życiu politycznym państwa 
polskiego w X–XII w. 

27% 

5.2 

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

II. Średniowiecze. 
4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. 
Zdający: 
3) opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego  
w X–XII w. 20% 

5.3. 

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. Średniowiecze. 
4. Polska w okresie wczesnopiastowskim. 
Zdający: 
5) synchronizuje najważniejsze wydarzenia 
z dziejów Polski i Europy w X–XII w. 47% 

6.1. 

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 […]. 

II. Średniowiecze. 
5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. 
Zdający: 
1) wyjaśnia przyczyny polityczne i społeczno-
gospodarcze oraz następstwa rozbicia dzielnicowego; 
[…] 
3) opisuje przemiany społeczno-gospodarcze na 
ziemiach polskich oraz ocenia społeczno-kulturowe 
skutki kolonizacji na prawie niemieckim. 

38% 
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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 
[…]; ocenia przydatność źródła 
do wyjaśnienia problemu 
historycznego […]. 

II. Średniowiecze. 
5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. 
Zdający: 
3) opisuje przemiany społeczno-gospodarcze na 
ziemiach polskich oraz ocenia społeczno-kulturowe 
skutki kolonizacji na prawie niemieckim. 63% 

7. 

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

II. Średniowiecze. 
3. Europa w okresie krucjat. 
Zdający: 
3) opisuje charakterystyczne przejawy ożywienia 
społeczno-gospodarczego w Europie XI–XIII w. 
6. Europa późnego średniowiecza. 
Zdający: 
2) charakteryzuje przemiany społeczne i gospodarcze 
w Europie w późnym średniowieczu. 

42% 

8. 

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 […]. 

II. Średniowiecze. 
7. Polska w XIV–XV w. 
Zdający: 
1) opisuje rozwój terytorialny państwa 
polskiego w XIV–XV w.;  
[…] 
3) wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne 
uwarunkowania związków Polski z […] Litwą  
w XIV–XV w.; 
4) charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzyżackie 
na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej 
i kulturowej. 

38% 

9. 

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 […]. 

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 […]. 78% 

10. 

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 […]. 

III. Dzieje nowożytne. 
2. Europa w XVI–XVII w. 
Zdający: 
6) charakteryzuje główne europejskie konflikty 
polityczne w XVI–XVII w. […]. 
4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. Ustrój, 
społeczeństwo i kultura. 
Zdający: 
2) opisuje główne etapy konfliktów politycznych 
i militarnych Rzeczypospolitej ze Szwecją […]. 

42% 

11. II. Analiza i interpretacja III. Dzieje nowożytne. 35% 
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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 […]. 

2. Europa w XVI–XVII w. 
Zdający: 
9) opisuje przemiany w kulturze europejskiej 
w XVII w. i rozpoznaje główne dokonania epoki 
baroku. 

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 
[…]; ocenia przydatność źródła 
do wyjaśnienia problemu 
historycznego […]. 

III. Dzieje nowożytne. 
2. Europa w XVI–XVII w. 
Zdający: 
7) wyjaśnia genezę i opisuje następstwa rewolucji 
angielskich. 25% 

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 
[…]; ocenia przydatność źródła 
do wyjaśnienia problemu 
historycznego […]. 

III. Dzieje nowożytne. 
2. Europa w XVI–XVII w. 
Zdający: 
7) wyjaśnia genezę i opisuje następstwa rewolucji 
angielskich. 29% 

13. 

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 […]. 

III. Dzieje nowożytne. 
5. Oświecenie, absolutyzm oświecony i rewolucje  
XVIII w. 
Zdający: 
8) wskazuje najważniejsze zmiany na mapie 
politycznej Europy […] w XVIII w. oraz wyjaśnia ich 
przyczyny. 

36% 
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14. 

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

III. Dzieje nowożytne. 
6. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy oświeceniowe 
i rozbiory. 
Zdający: 
4) opisuje i wyjaśnia uwarunkowania wewnętrzne 
i międzynarodowe kolejnych rozbiorów Polski, a także 
analizuje zmiany granic. 

25% 

15. 

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 […]. 

III. Dzieje nowożytne. 
6. Rzeczpospolita w XVIII w. Reformy oświeceniowe 
i rozbiory. 
Zdający: 
2) charakteryzuje działania zmierzające do naprawy 
Rzeczypospolitej i walkę zbrojną o utrzymanie 
niepodległości w drugiej połowie XVIII w.; 
3) charakteryzuje i ocenia dzieło Sejmu Wielkiego 
[…]. 

10% 

16. 

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 
[…]; ocenia przydatność źródła 
do wyjaśnienia problemu 
historycznego […]. 

IV. Wiek XIX. 
1. Europa napoleońska. 
Zdający: 
1) opisuje kierunki i etapy podbojów Napoleona; 
charakteryzuje napoleońską ideę Imperium. 

28% 

17.1. 

I. Chronologia historyczna. 
Zdający porządkuje 
i synchronizuje wydarzenia 
z […] dziejów ojczystych; 
dostrzega zmienność 
i dynamikę wydarzeń 
w dziejach, a także ciągłość 

IV. Wiek XIX. 
4. Walka o niepodległość Polski w okresie niewoli 
narodowej. 
Zdający: 
2) rozpoznaje działania społeczeństwa sprzyjające 
rozwojowi tożsamości narodowej; 
3) wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki powstań 

19% 
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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 
[…]; ocenia przydatność źródła 
do wyjaśnienia problemu 
historycznego […]. 

narodowych. 

17.2. 

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 […]. 

IV. Wiek XIX. 
4. Walka o niepodległość Polski w okresie niewoli 
narodowej. 
Zdający: 
2) rozpoznaje działania społeczeństwa sprzyjające 
rozwojowi tożsamości narodowej; 
3) wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki powstań 
narodowych. 

36% 

18. 

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 […]. 

IV. Wiek XIX. 
4. Walka o niepodległość Polski w okresie niewoli 
narodowej. 
Zdający: 
2) rozpoznaje działania społeczeństwa sprzyjające 
rozwojowi tożsamości narodowej; 
3) wyjaśnia przyczyny, charakter i skutki 
powstań narodowych;  
[…] 
5) charakteryzuje koncepcje polityczno-społeczne 
Wielkiej Emigracji XIX w. i ich wpływ na życie 
polityczno-społeczne w trzech zaborach. 

13% 

19. 

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 […]. 

IV. Wiek XIX. 
3. Ideologie XIX w. 
Zdający: 
2) wyjaśnia związki pomiędzy ideologiami liberalnymi 
i nacjonalistycznymi a europejskimi ruchami 
niepodległościowymi i zjednoczeniowymi […]; 
3) porównuje cele i charakter oraz ocenia polityczne 
i społeczno-gospodarcze skutki zjednoczenia […] 
Niemiec. 

27% 

20. 

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 […]. 

IV. Wiek XIX. 
5. Społeczeństwo polskie w okresie zaborów 
w XIX w. 
Zdający: 
4) porównuje programy ruchu narodowego, ruchu 
ludowego oraz partii socjalistycznych. 22% 
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21. 

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. 
3. Europa i świat między wojnami. Społeczeństwo, 
gospodarka, kultura. 
Zdający: 
2) charakteryzuje życie gospodarcze okresu 
międzywojennego i wyjaśnia mechanizm wielkiego 
kryzysu gospodarczego oraz porównuje sposoby 
przezwyciężania jego skutków w Stanach 
Zjednoczonych i w Europie. 

20% 

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 […]. 

V. Wiek XX. 
6. Europa i świat podczas II wojny światowej. 
Zdający: 
1) opisuje główne etapy II wojny światowej 
i wskazuje przełomowe wydarzenia dla jej przebiegu; 
2) wyjaśnia uwarunkowania współpracy 
niemiecko-radzieckiej w latach 1939–1941 i jej 
konsekwencje dla państw i narodów Europy 
Środkowej. 
8. Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach 
polskich. 
Zdający: 
1) opisuje przebieg i następstwa wojny obronnej 
Polski w 1939 r. 
7. II wojna światowa. 
Zdający: 
3) ocenia konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop- 
-Mołotow. (P) 

38% 

23. 

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. 
9. Sprawa polska w czasie II wojny 
światowej. 
Zdający: 
2) charakteryzuje udział Polaków w wysiłku 
militarnym aliantów oraz sytuuje w czasie 
i przestrzeni działania wojsk polskich na różnych 
frontach wojny. (P) 

28% 

24. 

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

V. Wiek XX. 
8. Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach 
polskich. 
Zdający: 
6) wyjaśnia uwarunkowania polityczne 
i charakteryzuje czyn zbrojny powstania 
warszawskiego. 
8. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. 
Zdający: 
3) wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu 
powstania warszawskiego oraz ocenia postawę 
aliantów i Związku Radzieckiego wobec powstania. 
(P) 

34% 
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do wyjaśnienia problemu 
historycznego […]. 

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. 
13. Polska w latach 1944–1948. 
Zdający: 
2) charakteryzuje główne etapy przejmowania władzy 
przez komunistów w Polsce, z uwzględnieniem 
działań opozycji legalnej i podziemia 
antykomunistycznego; opisuje represje stosowane 
przez radziecki i polski aparat bezpieczeństwa. 

55% 

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 […]. 

V. Wiek XX. 
13. Polska w latach 1944–1948. 
Zdający: 
2) charakteryzuje główne etapy przejmowania władzy 
przez komunistów w Polsce, z uwzględnieniem 
działań opozycji legalnej i podziemia 
antykomunistycznego; opisuje represje stosowane 
przez radziecki i polski aparat bezpieczeństwa. 

12% 

26. 

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. 
14. Polska w latach 1948-1956. Uczeń: 
2) charakteryzuje system polityczny i społeczno-
gospodarczy Polski w okresie stalinowskim […]; 
[…] 
4) charakteryzuje zjawisko socrealizmu w literaturze 
i sztuce. 

46% 

27.1. 

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. 
9. Europa i świat w okresie rywalizacji ZSRR 
i Stanów Zjednoczonych. 
Zdający: 
2) rozpoznaje zmiany polityczne na mapie 
Europy i świata po II wojnie światowej;  
[…] 
9) wyjaśnia źródła i rozwój konfliktu arabsko- 
-izraelskiego po II wojnie światowej. 

48% 

27.2. 

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 

V. Wiek XX. 
12. Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie 
światowej. 
Zdający: 
6) synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów 
świata, Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej 
oraz Polski. 

40% 
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dziedzinami życia społecznego 
[…]; ocenia przydatność źródła 
do wyjaśnienia problemu 
historycznego […]. 

28.1. 

I. Chronologia historyczna. 
Zdający porządkuje […] 
wydarzenia z historii 
powszechnej oraz dziejów 
ojczystych. 
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. 
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. 

28% 

28.2. 

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

V. Wiek XX. 
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. 

28% 

29. 
 

Te
m

at
 1

. 

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

I. Starożytność. 
4. Społeczeństwo, życie polityczne i kultura 
starożytnego Rzymu. 
Zdający: 
3) opisuje zmiany w położeniu religii chrześcijańskiej 
w państwie rzymskim (od religii prześladowanej, 
poprzez tolerowaną, do panującej). 
7. Chrześcijaństwo. 
Zdający: 
1) umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny 
i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa; (G) 
2) wskazuje przyczyny i przykłady prześladowania 
chrześcijan w państwie rzymskim. (G) 

23% 
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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. 
2. Europa wczesnego średniowiecza. 
Zdający: 
5) charakteryzuje funkcjonowanie władzy, struktur 
społecznych i gospodarki w systemie feudalnym. 
6. Europa późnego średniowiecza. 
Zdający: 
2) charakteryzuje przemiany społeczne i gospodarcze 
w Europie w późnym średniowieczu. 
8. Kultura średniowiecza. 
Zdający: 
1) wyjaśnia uniwersalny charakter kultury 
średniowiecznej. 
11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. 
Zdający: 
3) charakteryzuje funkcje gospodarcze, 
polityczne i kulturowe miast w średniowieczu. (G) 

Te
m

at
 3

. 

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 
4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w. Ustrój, 
społeczeństwo i kultura. 
Zdający: 
1) opisuje zmiany terytorium Rzeczypospolitej  
w XVII w.; 
2) opisuje główne etapy konfliktów politycznych 
i militarnych Rzeczypospolitej ze Szwecją, państwem 
moskiewskim/Rosją i Turcją w XVII w.; wyjaśnia ich 
następstwa; 
3) charakteryzuje proces oligarchizacji życia 
politycznego Rzeczypospolitej; 
4) wyjaśnia przyczyny kryzysów wewnętrznych oraz 
załamania gospodarczego Rzeczypospolitej 
w XVII w; 
5) ocenia polską specyfikę w zakresie rozwiązań 
ustrojowych, struktury społecznej i modelu życia 
gospodarczego na tle europejskim oraz synchronizuje 
najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski w XVII w. 
z wydarzeniami europejskimi; 
6) charakteryzuje sarmatyzm jako ideologię i styl 
życia polskiej szlachty; rozpoznaje dzieła sztuki 
polskiego baroku. 



Sprawozdanie za rok 2020 

Strona 17 z 19 

 

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. 
3. Ideologie XIX w. 
Zdający: 
2) wyjaśnia związki pomiędzy ideologiami liberalnymi 
i nacjonalistycznymi a europejskimi ruchami 
niepodległościowymi i zjednoczeniowymi, omawia 
powstanie o niepodległość Grecji, Wiosnę Ludów, 
zjednoczenie Włoch i Niemiec; 
3) porównuje cele i charakter oraz ocenia polityczne 
i społeczno-gospodarcze skutki zjednoczenia Włoch 
i Niemiec. 
32. Europa i świat w XIX w. 
Zdający: 
2) dostrzega podobieństwa i różnice w procesie 
jednoczenia Włoch i Niemiec. (G) 
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I. Chronologia historyczna. 
Zdający porządkuje 
i synchronizuje wydarzenia 
z historii powszechnej i 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 
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; 
2) rozpoznaje charakterystyczne cechy ustroju II 
Rzeczypospolitej w oparciu o konstytucje z 1921 
i 1935 r.. 
5. II Rzeczpospolita. Społeczeństwo, gospodarka, 
kultura. 
Zdający: 
1) charakteryzuje i ocenia dorobek gospodarczy 
II Rzeczypospolitej; 
2) analizuje strukturę społeczeństwa 
II Rzeczypospolitej, w tym strukturę narodowościowo- 
-wyznaniową oraz charakteryzuje politykę 
II Rzeczypospolitej wobec mniejszości narodowych 
i jej uwarunkowania; 
3) charakteryzuje dorobek kulturowy 
II Rzeczypospolitej. 
6. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. 
Zdający: 
1) charakteryzuje strukturę społeczną, 
narodowościową i wyznaniową odrodzonego państwa 
polskiego, dostrzegając przyczyny konfliktów 
społecznych i narodowościowych; (P) 
2) porównuje przejawy kryzysu gospodarczego na 
świecie i w Polsce, wskazując jego specyficzne 
cechy; (P) 
3) opisuje osiągnięcia gospodarcze 
II Rzeczypospolitej, w tym budowę portu w Gdyni 
i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego; (P) 
4) charakteryzuje główne osiągnięcia kultury i nauki 
II Rzeczypospolitej. (P) 
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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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