
Wypełnia uczeń

Kod ucznia

Sprawdzian z historii 
na zakończenie nauki 

w ósmej klasie 
szkoły podstawowej 

informacje dla ucznia
1. Upewnij się, czy sprawdzian zawiera 14 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki 

zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod.
3. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 
5. W sprawdzianie znajdują się różne typy zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych zaznacz 

na karcie odpowiedzi w przedstawiony sposób: 
–  wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np.

a B c D

–  wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy 
wybierzesz odpowiedź PF:

pp pF Fp FF

6. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,  
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź, np.

a B c D

7. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut.
8. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 35 punktów.

Powodzenia!
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Tekst do zadania 1.

Fragment Świętego przymierza

Zgodnie ze słowami Pisma Świętego, które nakazuje wszystkim ludziom uważać się za braci, trzej 
Monarchowie, zawierający niniejszą umowę, pozostaną połączeni ze sobą więzami szczerego 
i  nierozerwalnego braterstwa i, uznając w  sobie wzajemnie swych rodaków, udzielać sobie 
będą w każdej okoliczności i w każdym miejscu poparcia i pomocy; w stosunku zaś do swych 
poddanych i  swych armii, uważając się za ojców rodziny, budzić w  nich będą tegoż samego 
ducha braterstwa, jakim sami są ożywieni, celem popierania religii, pokoju i sprawiedliwości.

M. Milczarczyk, A. Szolc, Historia 7. W imię wolności, Warszawa 1994.

zadanie 1. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli 
jest fałszywe.

Traktat został zawarty przez władców państw, które w XVIII wieku uczestniczyły 
w rozbiorach Polski. p F

Władcy zawierający traktat głosili, że czynią to w imię zasad religii 
chrześcijańskiej. p F

Tekst i taśma chronologiczna do zadania 2.

Jan Laskowski, dzierżawca wsi prusiek koło Sanoka, o napadzie chłopów z niebieszczan, 
Morochowa, poraża i prusieka na dwór prusiecki

[…] 23 lutego [1846 roku]. […] [Było] to po dziesiątej godzinie z rana, kiedy klucznica 
moja [służąca zarządzająca domem] wpada do pokoju i mówi mi, abym zobaczył, jaka to 
hurma [tłum] chłopów idzie od Niebieszczan, coś na saniach wioząc, konno jadąc. Zajęty 
przygotowaniem do drogi nie mogłem tego widzieć ani być świadkiem. Taż sama [klucznica] 
wpada powtórnie i mówi, abym z sali oknem zobaczył. Poszedłem na salę i widziałem, jak 
do stu chłopa uzbrojonego w kosy, cepy, pałki, szable i dubeltówki [strzelby] przechodziło 
koło bramy, za […] [nimi] postępowały sanie naładowane różnymi osobami: Smalowski, […] 
[właściciel wsi Morochów], ksiądz Łazoryk z Poraża, Krajewski, Będkowski z Niebieszczan. 
A wtem wpada służąca i mówi, abym uciekał, bo niebieszczańcy [chłopi] po mnie idą.

https://pl.wikisource.org

1 2 3 4

powstanie listopadowe

obrady kongresu 
wiedeńskiego

Wiosna Ludów utworzenie 
cesarstwa niemieckiego

wojna krymska
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zadanie 2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wydarzenie opisane w tekście miało miejsce w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej 
numerem
a. 1. B. 2. c. 3. D. 4.

Mapa do zadania 3.

Wiosna Ludów w europie 

zadanie 3. (0–3)
uzupełnij poniższy tekst. Dobierz do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród 
oznaczonych literami a–c.
Główne europejskie ośrodki rewolucji w okresie Wiosny Ludów znajdowały się we Francji 

i w 3.1. ___. Jedno z największych powstań narodowych w okresie Wiosny Ludów wybuchło na 

obszarze 3.2. ___. W latach Wiosny Ludów do żadnych wystąpień rewolucyjnych lub powstań 

narodowych nie doszło na ziemiach polskich pod zaborem 3.3. ___.

3.1. a. Turcji   B. Austrii  c. Rosji
3.2. a. Francji  B. Rosji c. Austrii
3.3. a. rosyjskim B. pruskim c. austriackim
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Tekst do zadania 4.

Manifest Tymczasowego Rządu narodowego z 22 stycznia 1863 roku

Komitet Centralny jako Tymczasowy Rząd Narodowy
Nikczemny rząd najezdniczy, rozwścieklony oporem męczonej przezeń ofiary, postanowił zadać 
jej cios stanowczy: porwać kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrońców, 
oblec w nienawistny mundur moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie.  
Polska nie chce, nie może poddać się bezopornie temu sromotnemu gwałtowi, pod karą hańby 
przed potomnością  powinna stawić energiczny opór. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży 
poświęconej, ożywione gorącą miłością Ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość i w pomoc 
Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc, Narodzie Polski, za nią! […]

Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii,  
studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk i S.B. Lenard, Warszawa 1998.

zadanie 4. (0–2)
na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.
podaj jeden argument za i jeden argument przeciw decyzji o wybuchu powstania 
styczniowego.
4.1. Argument za wybuchem powstania styczniowego

4.2. Argument przeciw wybuchowi powstania styczniowego

Tekst do zadania 5.

Fragment wspomnień Jana Wołyńskiego z  czasów nauki w  szkole w  okresie nocy 
apuchtinowskiej

Surowo zabroniono czytania i posiadania polskich książek, a kontrola była tak ścisła, że przy 
odwiedzaniu stancji uczniowskich [kwatery w prywatnych domach] przeglądano książki 
każdego ucznia i przetrząsano sienniki, kufry z rzeczami, czy tam nie było schowanych książek 
polskich. W  razie znalezienia książki polskiej zapisywano ucznia do dziennika kar, sadzano 
w święto na kilka godzin do kozy [aresztu], a  jeżeli to się powtórzyło parę razy na tej samej 
stancji, stancję tę zamykano. Gdy zaś u ucznia znaleziono książkę o  treści politycznej – tutaj 
zaliczano zagraniczne wydania naszych [trzech] wieszczów – […] bezwarunkowo wydalano 
ucznia z gimnazjum, a stancję zamykano.

J. Wołyński, Wspomnienia z czasów szkolnictwa rosyjskiego w b. Królestwie Polskim 1868−1915, Warszawa 1936.
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zadanie 5. (0–4) 
uzupełnij poniższy tekst. Dobierz do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród 
oznaczonych literami a–c.

Autor tekstu opisał dążenia władz zaborczych do 5.1. ___ polskiego społeczeństwa. Z tekstu 

wynika, że uczniowie mogli być wydaleni ze szkoły za posiadanie dzieł polskich wieszczów, 

do których zaliczamy między innymi 5.2.  ___. Przedstawione działania władz zaborczych 

prowadzono w 5.3. ___ po upadku powstania 5.4. ___.

5.1. a. germanizacji B. rusyfikacji c. romanizacji
5.2. a. Henryka Sienkiewicza B. Bolesława Prusa c. Adama Mickiewicza
5.3. a. Królestwie Polskim B. Galicji c. Wielkim Księstwie Poznańskim
5.4. a. wielkopolskiego B. krakowskiego c. styczniowego

ilustracje do zadania 6.

1 2

3 4

zadanie 6. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wynalazki, które powstały w XIX wieku, zostały ukazane na ilustracjach oznaczonych numerami
a. 1 i 2. B. 2 i 3. c. 3 i 4. D. 1 i 4.
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Tekst do zadania 7.

Fragment mowy wygłoszonej w czerwcu 1863 roku przez charlesa Sumnera, senatora 
i członka partii Republikańskiej

Wojna ta ma dwie widoczne przyczyny. Jedną jest niewolnictwo, a drugą samorządność Stanów. 
Jednakże ta druga jest jedynie przykrywką dla pierwszej. Gdyby nie kwestia niewolnictwa, nie 
byłoby problemu z samorządnością Stanów. Wojna toczy się zatem o niewolnictwo, i nic innego. 
Jest to obłędna próba obrony przemocą tego systemu. Z tupetem szaleńca próbuje się bronić 
tego barbarzyństwa jako głównej zalety i podstawy naszej cywilizacji.

https://pl.wikipedia.org

zadanie 7. (0–5)
na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.
7.1.  podaj nazwę państwa, na którego obszarze doszło do działań zbrojnych wspomnianych 

w tekście.

7.2. podaj nazwę, którą określa się konflikt zbrojny wspomniany w tekście.

7.3.  Wymień dwie przyczyny wojny wskazane przez autora tekstu i określ, którą z nich 
uważał on za ważniejszą.

7.4. Sformułuj argument na poparcie tezy, że wygłaszający mowę był zwolennikiem unii.



Historia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 8 Szkoła podstawowa

Autor: praca zbiorowa

7 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019

ilustracje do zadania 8.

a B c

zadanie 8. (0–2) 
uzupełnij poniższy tekst. Dobierz do każdego zdania literę, którą oznaczono właściwą 
ilustrację.
Dowódca I Brygady Legionów Polskich w czasie I wojny światowej, Naczelnik Państwa i Naczelny 

Wódz w okresie walk o granice II Rzeczypospolitej został ukazany na fotografii 8.1. _____.

Założyciel i  przywódca Narodowej Demokracji, przewodniczący Komitetu Narodowego 

Polskiego w Paryżu został ukazany na fotografii oznaczonej numerem 8.2. _____ . 

zadanie 9. (0–2) 
Spośród poniższych wydarzeń z okresu ii wojny światowej oznaczonych literami a–D 
wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. 
W każdym wierszu tabeli zaznacz właściwą literę. 

9.1. wydarzenie chronologicznie pierwsze      a B c D

9.2. wydarzenie chronologicznie ostatnie                                        a B c D

a. bezwarunkowa kapitulacja Japonii
B. agresja Związku Sowieckiego na Polskę
c. konferencja przywódców alianckich w Teheranie
D. ogłoszenie manifestu PKWN
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Mapa do zadania 10 .

zadanie 10. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Na podstawie informacji umieszczonych na mapie można stwierdzić, że przedstawia ona 
działania wojenne prowadzone w latach
a. 1937–1938.
B. 1939–1941.
c. 1942–1943.
D. 1944–1945.
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ilustracja do zadania 11.

Mur w Berlinie

zadanie 11. (0–3)
na podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.
11.1.  podaj pełną oficjalną nazwę państwa, którego władze podjęły decyzję o wzniesieniu 

budowli przedstawionej na ilustracji.

11.2. Wyjaśnij, w jakim celu została wzniesiona budowla ukazana na ilustracji.

11.3.  Budowla ukazana na ilustracji stała się symbolem napięcia i rywalizacji między 
blokiem wschodnim i zachodnim. podaj umowną nazwę tego stanu wrogości między 
dwoma blokami państw w okresie po ii wojnie światowej.
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ilustracja i tekst do zadania 12.

protest robotników w Radomiu, czerwiec 1976 roku

Fragmenty apelu KOR do społeczeństwa i władz, 23 września 1976 r. 

Robotniczy protest przeciwko wygórowanym podwyżkom, który był wyrazem postawy niemal 
całego społeczeństwa, pociągnął za sobą brutalne prześladowania. W Ursusie, Radomiu 
i innych miastach bito, kopano i masowo aresztowano demonstrantów. […] Ofiary obecnych 
represji nie mogą liczyć na żadną pomoc i obronę ze strony instytucji do tego powołanych, 
np. związków zawodowych, których rola jest żałosna. […] Dlatego niżej podpisani 
zawiązują […] [organizację] w celu zainicjowania wszechstronnych form obrony i pomocy. 
Niezbędna jest pomoc prawna, finansowa i lekarska. Nie mniej istotna jest pełna informacja 
o prześladowaniach. Jesteśmy przekonani, że jedynie publiczne ujawnianie poczynań władzy 
może być skuteczną obroną.

W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski, Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8, Warszawa 2018.

zadanie 12. (0–4)
na podstawie źródeł oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.
12.1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W czasie przedstawionych na ilustracji wydarzeń funkcję I sekretarza KC PZPR pełnił
a. Bolesław Bierut.
B. Władysław Gomułka.
c. Edward Gierek.
D. Wojciech Jaruzelski.
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12.2. podaj pełną nazwę organizacji opozycyjnej, która wystosowała przytoczony apel.

12.3. podaj bezpośrednią przyczynę wybuchu protestów robotników w czerwcu 1976 roku.

12.4.  podaj dwa wymienione w tekście przykłady form działania, które planowała nowo 
powstała organizacja. 

Tekst do zadania 13.

Fragment relacja Bogdana Lisa, członka władz Solidarności, ukrywającego się przed Służbą 
Bezpieczeństwa 

Po 13 grudnia [1981 roku] trzeba było wszystko organizować od zera. […] 
Nie mogłem się sam poruszać, bo byłem znany publicznie. […] Starałem się w tych pierwszych 
dniach nie wychodzić. Na dłuższy spacer wybrałem się chyba w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia. 
Pojechałem do Gdańska. To brawura, ale musiałem zabrać z domu mnóstwo rzeczy […] – nie 
chciałem, żeby wpadły w ręce bezpieki. […]
Zaczęliśmy organizować podziemie w naszym regionie. Jeśli funkcjonowały gdzieś struktury 
zakładowe, to potem do nich docieraliśmy. Gdzie nie funkcjonowały, a byli ludzie, to próbowali-
śmy struktury zakładowe zakładać. Organizowaliśmy podziemie po to, żeby był widoczny opór.

B. Lis, Długi marsz i szybki skok, „Wolność i Solidarność” 2010, nr 1.

zadanie 13. (0–1).
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli 
jest fałszywe.

Autor tekstu działał w podziemnych strukturach Solidarności podczas stanu 
wojennego. p F

Bogdan Lis, jako działacz Solidarności, ukrywał się przed sowiecką policją 
polityczną. p F
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Wykres do zadania 14.

Bezrobocie w polsce w latach 1990–2005 (w tysiącach)
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750
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W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski, Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8, Warszawa 2018.

zadanie 14. (0–1).
1. W roku uchwalenia konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej liczba bezrobotnych wyraźnie 

zmalała w stosunku do roku wcześniejszego.
2. W wyniku reform gospodarczych rozpoczętych w 1990 roku w Polsce nastąpił gwałtowny 

wzrost bezrobocia.
3. Przez całe ostatnie dziesięciolecie XX wieku poziom bezrobocia w Polsce systematycznie się 

obniżał.

Które z powyższych zdań poprawnie przedstawiają sytuację na rynku pracy w polsce po 
rozpoczęciu reform politycznych i gospodarczych? Wybierz poprawną odpowiedź spośród 
podanych.
a. Tylko 1. i 2.
B. Tylko 2. i 3.
c. Tylko 1. i 3.
D. Wszystkie.

Tekst do zadania 15.

Fragmenty wspomnień obywatela związku Sowieckiego z czasów pieriestrojki 

Tłumy ludzi z uszczęśliwionymi twarzami. „Wol-ność! Wol-ność!” Wszyscy tym oddychali. 
Gazety rozchwytywano. To był czas wielkich nadziei: jeszcze chwila i znajdziemy się w raju. 
Poznamy to nieznane zwierzę − demokrację. Biegaliśmy na wiece jak szaleni. Zaraz dowiemy się 
całej prawdy o Stalinie, o Gułagu, przeczytamy […] zakazane książki i zostaniemy demokratami! 
[…] Większość ludzi wcale nie żywiła antyradzieckich [antysowieckich] nastrojów, chcieli tylko 
jednego – dobrze żyć. Żeby można było kupić dżinsy, wideo i szczyt marzeń − samochód! 
Wszyscy tęskniliśmy do kolorowych ubrań, smacznego jedzenia.

S. Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, przeł. J. Czech, Wołowiec 2015.
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zadanie 15. (0–4).
15.1. podaj nazwisko sowieckiego przywódcy, który zainicjował przemiany opisane w tekście.

15.2.  na podstawie tekstu podaj dwa przykłady zmian, których oczekiwali obywatele zSRS 
w związku z reformami określanymi mianem głasnosti i pieriestrojki.

15.3.  na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy podaj jeden skutek pieriestrojki dla 
uzależnionych od zSRS krajów europy Środkowo-Wschodniej.
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KaRTa ODpOWieDzi

Wypełnia uczeń Wypełnia nauczycieL

Kod ucznia

nr
zad. Odpowiedzi

1 pp pF Fp FF

2 a B c D

3.1 a B c

3.2 a B c

3.3 a B c

5.1 a B c

5.2 a B c

5.3 a B c

5.4 a B c

6 a B c D

8.1 a B c

8.2 a B c

9.1 a B c D

9.2 a B c D

10 a B c D

12.1 a B c D

13 pp pF Fp FF

14 a B c D

nr
zad.

Liczba 
punktów

0 1 2

4.1  

4.2  

7.1  

7.2  

7.3   

7.4  

11.1  
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