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Konkurs „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”.
Przykładowy zestaw testów obowiązujących uczestników konkursu
na szczeblu powiatowym w ubiegłych latach.
Oprac. Małgorzata Skrobot.
SZKOŁY ŚREDNIE
Pytanie 1 : Do jakiego wydarzenia odwołuje się poniższa fotografia:

a. Debaty Lecha Wałęsy i Alfreda Miodowicza.
b. Rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
c. Wyborów do Sejmu i Senatu z 1989 r.
d. Podpisania „Porozumień Sierpniowych”.

Pytanie 2: Dokonaj analizy plakatu z filmu w reż. Bogdana Zajączkowskiego i zaznacz
do jakiego wydarzenia historycznego odwołuje się tematyka filmu?

a. Pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach.
b. Wywalczenia przez robotników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” prawa do strajku i
wolnych sobót.
c. Internowania robotników związanych z opozycją antykomunistyczną przed
wprowadzeniem stanu wojennego.
d. Strajku w Stoczni Gdańskiej.
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Pytanie 3: Plakat Czesława Bieleckiego „Wykres gorączki” pokazuje:

a. Symboliczne kształtowanie się ruchu społeczno-politycznego „Solidarność” na przestrzeni
kolejnych dekad.
b. Powstanie „Solidarności” jako konsekwencji fali strajków, wystąpień i buntów
społecznych, mających miejsce w poprzednich latach.
c. Artystyczne przedstawienie „Solidarności” przed wyborami w 1989 r.
d. Stopniowy wzrost liczebności członków „Solidarności” w kolejnych latach.
Pytanie 4: Zdjęcie poniżej, zrobione w Warszawie 10 listopada 1980 r., przedstawia:

a. Wygraną Lecha Wałęsy w procesie z przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych (OPZZ).
b. Powołanie przez Lecha Wałęsę Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”.
c. Uzyskanie zgody na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
d. Rejestrację NSZZ „Solidarność”.

Pytanie 5: Termin „mała stabilizacja” odnosił się do okresu rządów:
a. Edwarda Gierka.
b. Władysława Gomułki.
c. Bolesława Bieruta.
d. Stanisława Kani.
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Pytanie 6: Grupa „taterników”, skazana w głośnym procesie w latach 70-tych,
związana była z działalnością :
a. Radio Wolna Europa.
b. Głównym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
c. Związku Młodzieży Polskiej i czasopisma „Po Prostu”.
d. Instytutu Literackiego i czasopisma „Kultura”.

Pytanie 7: Określenie Prymas Tysiąclecia:
a. Podkreśla rolę ks. kard. Stefan Wyszyńskiego, jaką odegrał w przygotowaniu i organizacji
obchodów jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 r.
b. Odnosi się do słów jakie ks. kard. Stefan Wyszyński wypowiedział do Jana Pawła II cyt.
„Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie”.
c. Podkreśla rolę ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jako niekwestionowanego przywódcy
Kościoła i polskiego społeczeństwa w trudnych czasach komunizmu i represji.
d. Jest to określenie, którego po wojnie używali wszyscy arcybiskupi gnieźnieńskowarszawscy, piastujący jednocześnie godność prymasa Polski.
Pytanie 8: Przedstawiony poniżej numer dziennika „Trybuna Ludu” pochodzi z :

a. września 1981 r.
b. lipca 1980 r.
c. lipca 1981 r.
d. grudnia 1971 r.
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Pytanie 9: Rozwiń skróty (3 pkt. – po 0,5 pkt za poprawne rozwinięcie skrótu)
PZPR – ………………………………………………………………………………………
KSS „KOR” – ……………………………………………………………………………….
OKO – ……………………………………………………………………………………….
TKK NSZZ „Solidarność” – ………………………………………………………………..
NZS – ……………………………………………………………………………………….
FMW – ………………………………………………………………………………………
Pytanie 10: Podaj imię i nazwisko Polaka, który w 1983 r. był laureatem pokojowej
Nagrody Nobla? (2 pkt.):

……………………………………………………………

Pytanie 11: Wojska Układu Warszawskiego z Wojskiem Polskim dokonały inwazji na
Czechosłowację w:
a. Lipcu 1967 r.
b. We wrześniu 1969 r.
c. W czerwcu 1968 r.
d. W sierpniu 1968 r.

Pytanie 12: Protesty konstytucyjne środowisk inteligencji i Episkopatu Polski na
przełomie 1975/1976 r. dotyczyły zmian w Konstytucji PRL, a dokładnie:
a. Przeciwko pełnej kolektywizacji indywidualnych gospodarstw rolnych.
b. Przeciwko sojuszowi z NRD i RFN.
c. Przeciwko kolektywizacji indywidualnych gospodarstw rolnych i prywatnej
działalności gospodarczej.
d. Kierowniczej roli PZPR, umacnianiu sojuszu ze ZSRR i uzależnienia możliwości
korzystania z praw konstytucyjnych obywatela od wypełniania obowiązków na rzecz
państwa.
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Pytanie 13: Protesty konstytucyjne odniosły pozytywny skutek. Takie stwierdzenie to:
a. Prawda.
b. Fałsz.
Pytanie 14: Bezpośrednimi przyczynami protestów społeczeństwa polskiego w grudniu
1970 r. i czerwcu 1976 r. były:
Zmiany w Konstytucji PRL polegające na ograniczeniu praw obywatelskich i
suwerenności Polski.
b. Ogłoszenie podwyżek cen żywności.
c. Wprowadzenie kartek na wszystkie artykuły żywnościowe.
d. Masowe aresztowania działaczy opozycji.

a.

Pytanie 15: W latach 70. pierwszy SKS powstał w Krakowie. Czy była to reakcja
studentów na niewyjaśnioną śmierć:
a.
b.
c.
d.

Grzegorza Przemyka.
Kazimierza Michalczyka
Górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”
Stanisława Pyjasa

Pytanie 16: W 1975 r. komuniści pod rządami Edwarda Gierka dokonali podziału
administracyjnego Polski z 17 na 49 województw. Przeanalizuj wykres 1 i w oparciu o
wiedzę ogólną wypisz wszystkie województwa Dolnego Śląska.

………………………………………………………………………………………………
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Źródło: T. Kozłowski,Pomiędzy porozumieniami sierpniowymi a rejestracją NSZZ „Solidarność”,[w:]
Solidarność od wewnątrz 1980-1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013, s. 61.

Pytanie 17: Przeanalizuj oba poniższe wykresy 1 i 2 dotyczące liczby członków i struktur
zakładowych NSZZ „Solidarność” z większości województw Polski, zastanów się
korzystając z wiedzy własnej i odpowiedź.
Jakie czynniki przede wszystkim zadecydowały o tym, że w jednych województwach
NSZZ „Solidarność” rozwijał się szybko, a w innych wolno (uzwiązkowienie było
wysokie a w innych niskie)?
a.
b.
c.
d.

Gęstość zaludnienia i stopień uprzemysłowienia.
Na danym terenie stopień poziomu lęku społecznego przed władzą.
Stopień zaangażowania mieszkańców w strajki lipcowe i sierpniowe 1980 r.
Działalność opozycji przedsierpniowej na danym terenie.

7

Pytanie 18: W 1980 r. Wrocław i województwo wrocławskie nie należały do najbardziej
uprzemysłowionych, ani najgęściej zaludnionych. Jednak w obu wykresach
Wrocławskie na tle pozostałych największych miast i województw plasuje się na
pierwszym miejscu. Stało się tak dlatego, bo:
a. Wrocławska „Solidarność” podawała fałszywe dane na ten temat.
b. Komitet Wojewódzki PZPR we Wrocławiu zawyżył dane.
c. W Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” we
Wrocławiu początkowo rejestrowały się struktury zakładowe „Solidarności” z
sąsiednich województw.
d. Rewolucja „Solidarności” przebiegała znacznie szybciej niż w innych częściach
Polski.
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Źródło: T. Kozłowski, Pomiędzy porozumieniami sierpniowymi a rejestracją NSZZ „Solidarność”…, s. 61-62.
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Pytanie 19: W latach 1982-1990 Solidarność Walcząca była jedną z organizacji
podziemnych stawiających za cel pozbawienie władzy komunistów i uzyskanie
niepodległości przez Polskę. Podaj imię i nazwisko przywódcy oraz miejsce jej
utworzenia:
a.
b.
c.
d.

Jacek Kuroń/Warszawa.
Józef Pinior/Kraków.
Kornel Morawiecki/Wrocław.
Karol Modzelewski/Wrocław.

Pytanie 20: Ostatnim prezydentem RP na Uchodźstwie w Londynie był:
a.
b.
c.
d.

Ryszard Kaczorowski.
Kazimierz Sabbat.
August Zaleski.
Stefan Korboński.

Pytanie 21: „Odciąć przeszłość grubą linią” – to cytat z expose premiera Tadeusza
Mazowieckiego we wrześniu 1989 r. W kolejnych latach III RP stał się symbolem
oznaczającym:
a.
b.
c.
d.

Rozpoczęcie nowego rozdziału historii Polski
Zanegowania dorobku Polski Ludowej
Brak rozliczenia komunizmu w Polsce
Zaniechanie nauki w szkołach historii Polski po 1945 r.

Klucz odpowiedzi do pytań dla szkół ponadgimnazjalnych
Pyt. 9. Odpowiedź:
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
KSS „KOR” – Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”.
OKO – Ogólnopolski Komitet Oporu.
TKK NSZZ „Solidarność” – Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”.
NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów.
FMW – Federacja Młodzieży Walczącej.
Pyt. 10. Odpowiedź:
Lech Wałęsa.
Pyt. 16. Odpowiedź:
Wrocławskie, Wałbrzyskie, Legnickie, Jeleniogórskie.
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KLASY VII-VIII

Pytanie 1: Wydarzenie, do którego odnosi się poniższa fotografia, miało miejsce :

a. w listopadzie 1981 r., w Warszawie
b. we wrześniu 1981 r., w Gdańsku
c. we wrześniu 1980 r., w Warszawie
d. w sierpniu 1980 r., w Gdańsku

Pytanie 2: Pismo „Tygodnik Solidarność” ukazywało się :
a. legalnie
b. poza cenzurą
c. legalnie od 1981 r.
d. legalnie, dopiero od 1989 r.
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Pytanie 3: Pieśń „Zbroja” Jacka Kaczmarskiego była w latach osiemdziesiątych PRL- u
powszechnie utożsamiana z:

Wrzasnęli hasło wojna
Zbudzili hufce hord
Zgwałcona noc spokojna Ogląda pierwszy mord
Goreją świeże rany Hańbiona płonie twarz
Lecz nam do obrony dany
Pamięci pancerz nasz

Więc choć za ciosem pada cios
I wróg posiłki śle w konwojach
Nas przed upadkiem chroni wciąż
Zbroja
Wytresowali świnie
Kupili sobie psy
I w pustych słów świątyni
Stawiają ołtarz krwi
Zawodzi przed bałwanem
Półślepy kapłan łgarz
I każdy nowym zdaniem
Hartuje pancerz nasz
Choć krwią zachłysnął się nasz czas
Choć myśli toną w paranojach
Jak zawsze chronić będzie nas
Zbroja
Zbroja
Zbroja

a. Ochroną Polski ze strony silniejszych demokratycznych państw zachodnich.
b. Koniecznością militarnego dozbrojenia się działaczy opozycyjnych.
c. Motywacją do oporu wobec komunistycznego reżimu.
d. Bezbronnością ludzi walczących z wolną Polskę w zetknięciu z ZOMO.
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Pytanie 4: Które z poniższych odpowiedzi najtrafniej pasuje do refrenu utworu „Przy
powielaczu” ?
Ref. Przy powielaczu wesoło mija czas,
Przy powielaczu wpaść może każdy z nas,
Przy powielaczu myślimy o tym,
Jak w naszym kiciu wesoło jest.

a. Bibuła.
b. Opornik.
c. Drugi obieg.
d. Odpowiedź a i c.
Pytanie 5: W oparciu poniższy tekst i wiedzę własną odpowiedz na pytanie.
Utwór „ Ballada o Janku Wiśniewskim” Krzysztofa Dowgiałło nawiązuje bezpośrednio
do :
Chłopcy z Garbówka*, chłopcy z Chyloni*,
Dzisiaj milicja użyła broni.
Dzialiśmy stali, celnie rzucali,
Janek Wiśniewski padł!

Na drzwiach ponieśli go Świętojańską,
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom.
Chłopcy stoczniowcy-pomścijcie druha
Janek Wiśniewski padł!
*dzielnice Gdyni

a. Wydarzeń z sierpnia 1982 r.
b. Wydarzeń Czerwca 1976 r.
c. Wydarzeń „czarnego czwartku”.
d. Wydarzeń, które miały miejsce 13 grudnia 1981 r. w Gdański i Gdyni.
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Pytanie 6: Wymieniony w „ Balladzie o Janku Wiśniewskim” Stanisław Kociołek, w
czasie wydarzeń, o których jest mowa w utworze, pełnił funkcję:

Chłopcy z Garbówka*, chłopcy z Chyloni*,
Dzisiaj milicja użyła broni.
Dzielniśmy stali, celnie rzucali,
Janek Wiśniewski padł!

Krwawy Kociołek to kat Trójmiasta,
Przez niego giną dzieci, niewiasty.
Poczekaj draniu- my cię dostaniem,
Janek Wiśniewski padł!

*dzielnice Gdyni

a. Komendanta Milicji Obywatelskiej w Gdańsku.
b. Pierwszego sekretarza KC PZPR.
c. Wicepremiera.
d. Ministrem Spraw wewnętrznych Polski Ludowej.
Pytanie 7: Cyt. „ Powołanie do wolności jest ściśle zrośnięte z naturą każdego człowieka i z
dojrzałą świadomością narodową. Powołanie łączy się dlatego z prawem i obowiązkiem.
Łączy się z prawem, dlatego każdy człowiek i każdy naród ograniczenie wolności musi
przeżywać jako ból i niesprawiedliwość."
Ten fragment homilii wygłosił w lutym 1982 r., kapelan warszawskiej „Solidarności”,
obrońca praw człowieka w okresie PRL, organizator Mszy za Ojczyznę w kościele Św.
Stanisława Kostki w Warszawie :

a. ks. Henryk Jankowski.
b. ks. Jerzy Popiełuszko.
c. ks. Stefan Niedzielak.
d. biskup Ignacy Tokarczuk.
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Pytanie 8: U podstaw watykańskiej Ostpolitik leżało głównie założenie:
a. Szybkiego obalenia w Polsce komunizmu.
b. Otwarcia państw w bloku wschodnim na politykę gospodarczą państw demokratycznych.
c. Poprawy położenia katolików i przetrwanie Kościoła po wschodniej stronie żelaznej
kurtyny.
d. Stworzenia szerszego sojuszu państw sprzeciwiających się komunistycznym represjom
Polaków walczących o demokratyzację kraju.

Pytanie 9: Rozwiń skróty (3 pkt. – po 0,5 pkt za poprawne rozwinięcie skrótu):
PZPR –
SKS –
KOR –
ROPCiO –
RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk –
SW –
Pytanie 10: Podaj imię i nazwisko Polaka, który w 1980 r. był laureatem literackiej
Nagrody Nobla? (2 pkt.):

……………………………………………………………

Pytanie 11: List 34 z 1964 r. to:
a. list z 34 postulatami reform adresowanymi do Władysława Gomułki.
b. list podpisany przez 34 anonimowych obywateli domagających się radykalnej zmiany
polityki wewnętrznej władz polskich.
c. list protestacyjny podpisany przez 34 pisarzy i naukowców polskich do władz w
sprawie zaostrzonej cenzury i ograniczeniu przydziału papieru na druk książek.
d. list podpisany przez 34 intelektualistów polskich do władz popierający politykę
wewnętrzną.
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Pytanie 12: Wydarzenia Marca 1968 r. poprzedziła w Polsce:
a. Kampania antyizraelska i antysemicka, po której przeprowadzono czystki (zwalniano z
pracy osoby pochodzenia żydowskiego) w resortach MON, MSW oraz w PZPR i
środowisku dziennikarskim.
b. Katastrofa w Czarnobylu.
c. Kampania antysemicka, po której przeprowadzono czystki na uczelniach wyższych
(zwalniano z pracy osoby pochodzenia żydowskiego).
d. Kampania nawołująca do likwidacji gospodarstw rolników indywidualnych.
Pytanie 13: Bezpośrednie protesty społeczeństwa polskiego w grudniu 1970 r.
i czerwcu 1976 r. wywołały:
a. Zmiany w Konstytucji PRL polegające na ograniczeniu praw obywatelskich i
suwerenności Polski.
b. Ogłoszenie podwyżek cen żywności.
c. Wprowadzenie kartek na artykuły żywnościowe.
d. Masowe aresztowania działaczy opozycji.

Pytanie 14: Przeanalizuj oba poniższe wykresy 1 i 2 dotyczące liczby członków i struktur
zakładowych NSZZ „Solidarność” z większości województw Polski, zastanów się
korzystając z wiedzy pozahistorycznej i odpowiedz.
Jakie czynniki przede wszystkim zadecydowały o tym, że w jednych województwach
NSZZ „Solidarność” rozwijał się szybko, a w innych wolno (uzwiązkowienie było
wysokie a w innych niskie)?

a. Gęstość zaludnienia i stopień uprzemysłowienia.
b. Na danym terenie stopień poziomu lęku społecznego przed władzą.
c. Stopień zaangażowania mieszkańców w strajki lipcowe i sierpniowe 1980 r.
d. Działalność opozycji przedsierpniowej na danym terenie.

16

17

Źródło: wszystkie wykresy za: T. Kozłowski, Pomiędzy porozumieniami sierpniowymi a rejestracją NSZZ
„Solidarność”,[w:] Solidarność od wewnątrz 1980-1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa
2013, s. 61-62.
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Pytanie 15: Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na pytanie.
[Opinia Kontaktu Operacyjnego kryptonim „NJ” o nastrojach panujących wśród
pracowników Fabryki Maszyn Papierniczych „Fampa” w Jeleniej Górze, 18 września 1978
r.]
„(…) Pracownicy (…) oczekiwali poprawy, [a] sytuacja zamiast się poprawiać, z dnia
na dzień ulega pogorszeniu co burzy krew w żyłach i powoduje narastanie napięcia, a klimat
robi się niezdrowy. Do pewnego czasu wszyscy milczeli, obecnie masowo podnoszą się słowa
krytyki skierowanej przeciwko rządowi, a szczególnie tow. [Edwardowi] Gierkowi, którego
obwinia się za złą politykę. Ostre słowa krytyki kierowane są przeciwko ZSRR, który w
zamian za wysłanie Polaka [w kosmos] każe sobie spłacać zaciągnięte kredyty mięsem i
wędlinami. (…)”.
Źródło: M. Olczak, Ł. Sołtysik, Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” w Bolesławcu 1980-1989, Bolesławiec 2010, s. 11.

Z powyższego tekstu wywnioskuj jakie aspekty rzeczywistości PRL pogarszały się z dnia
na dzień?

a.
b.
c.
d.

Sytuacja gospodarcza, w tym zaopatrzenie sklepów.
Środowisko przyrodnicze, w tym atmosfera.
Sytuacja międzynarodowa Polski, w tym stosunki ze ZSRR.
Zaostrzono cenzurę, w tym swobodę publicznych wypowiedzi.
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Pytanie 16: Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na pytanie.
[Opinia Kontaktu Operacyjnego kryptonim „NJ” o nastrojach panujących wśród
pracowników Fabryki Maszyn Papierniczych „Fampa” w Jeleniej Górze, 18 września 1978
r.]
„(…) Porównuje się czas obecny do czasów [1956-1970] gomułkowskich komentując,
że za [Władysława] Gomułki można [było] w każdej chwili dostać kawałek mięsa czy
kiełbasy, obecnie, a szczególnie w Jeleniej Górze, można zapomnieć jak wygląda kiełbasa,
schab czy szynka. (…) Padają pytania >czym karmić dzieci?; co jeść żeby przepracować te 8
godzin?; ile można jeść serów i dżemów?; z czego i jak robić jakieś zapasy na zimę?; gdzie
jest obiecywana przez rząd poprawa?; co dzieje się z wyrobami wędliniarskimi, skoro
wiadomo z telewizji czy radia, że dostawy zwierzyny rzeźnej zwiększają się?; czemu na
Śląsku można dostać wszystko?< (…)”.
Źródło: M. Olczak, Ł. Sołtysik, Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” w Bolesławcu 1980-1989, Bolesławiec 2010, s. 11.

Z cytowanego źródła wynika, że w drugiej połowie lat 70. XX w. w Jeleniogórskiem:
a.
b.
c.
d.

Panował głód.
Zmniejszono hodowlę zwierząt (drobiu, bydła itp.).
W sklepach brakowało mięsa i wyrobów wędliniarskich.
W 1979 r. spodziewano się mroźnej i śnieżnej zimy.

Klucz odpowiedzi na pytania dla gimnazjów.
Pyt. 9. Odpowiedź:
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
SKS – Studencki Komitet Solidarności
KOR – Komitet Obrony Robotników
ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk – Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk
SW – Solidarność Walcząca
Pyt. 10. Odpowiedź:
Czesław Miłosz
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KLASY IV-VI
Pytanie 1:

10 listopada 1980 r., Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność” . Wydarzenie to
miało charakter bezprecedensowy, ponieważ:

a. Udało się przekonać władze PRL do postulatów wysuwanych przez „Solidarność”.
b. Po raz pierwszy w bloku wschodnim władza uznała niezależny od rządu i partii związek
zawodowy.
c. Demokratyczne państwa zachodnie poparły prawną rejestrację „Solidarności” w Polsce.
d. Władza po raz pierwszy zgodziła się współpracować z nowo zarejestrowanym związkiem
„Solidarność”.
Pytanie 2: Pierwszy numer „Tygodnika Solidarność” Pismo ukazywało się od roku:

a. 1980 r.
b. 1989 r.
c. 1981 r.
d. 1983 r.
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Pytanie 3: Przedstawione poniżej zwrotki utworu „Zbroja” Jacka Kaczmarskiego, to
poetycki portret:
Wrzasnęli hasło wojna
Zbudzili hufce hord
Zgwałcona noc spokojna
Ogląda pierwszy mord
Goreją świeże rany Hańbiona płonie twarz
Lecz nam do obrony dany
Pamięci pancerz nasz

Wywlekli pudła z blachy
Natkali kul do luf
I straszą sami w strachu
Strzelają do ciał i słów
Zabrońcie żyć wystrzałem
Niech zatriumfuje gwałt
Nad każdym wzejdzie ciałem
Pamięci żywej kształt

a. Największej fali strajków w dziejach PRL z lata 1980 r..
b. Demonstracji, do jakich doszło w kilku miastach Polski, w drugą rocznicę podpisania
porozumień sierpniowych.
c. Okresu stanu wojennego i jego autorów.
d. Krwawego stłumienia strajków na Wybrzeżu i poległych stoczniowców w grudniu 1970 r.
Pytanie 4: Rozwiń skrót PRON:

a. Polski Ruch Obrony Narodowej.
b. Państwowa Rada Ocalenia Narodowego.
c. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.
d. Powszechny Ruch Obrony Narodu .
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Pytanie 5: Zasadniczym celem „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej” było :

a. Poinformowanie robotników z innych krajów o zorganizowaniu w Gdańsku I Krajowego
Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
b. Ukazanie wschodnim sąsiadom liczebności NSZZ „Solidarność” w Polsce;
c. Wezwanie i zachęcenie robotników z krajów bloku wschodniego do wspólnej walki o
prawa do swobodnego zrzeszania się;
d. Położenie nacisku na antykomunistyczne akcenty i wytknięcie komunistycznej
propagandy;
Pytanie 6: Rozwiń skróty partii oraz niezależnych organizacji społecznych i struktur (3
pkt. – po 0,5 pkt za poprawne rozwinięcie skrótu):

PZPR – …………………………………………………………………………………………
KPN – ………………………………………………………………………………………….
NSZZ „Solidarność” – …………………………………………………………………………
MKS – …………………………………………………………………………………………
WRON – …………..…………………………………………………………………………..
Ruch „WiP” – …………………………………………………………………………………

Pytanie 7: Podaj tytuł słynnego filmu fabularnego w reżyserii Andrzeja Wajdy
zrealizowanego w 1981 r., którego akcja toczy się podczas strajku w Stoczni Gdańskiej
w sierpniu 1980 r. (w rolach głównych Krystyna Janda, Jerzy Radziwiłowicz i Marian
Opania)? (1 pkt.):

……………………………………………………………
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Pytanie 8: Przyjrzyj się uważnie fotografiom działaczy opozycji demokratycznej lat
osiemdziesiątych XX w. i rozwiąż zadanie. (2 pkt. – po 0,5 pkt za odp.)

Przyporządkuj poprawnie podane nazwiska działaczy opozycji do numerów fotografii
osoby które przedstawiają.

Fot.. 1.

Fot. 2.
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Fot. 3.

Fot. 4.

Tadeusz Mazowiecki, Kornel Morawiecki, Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk.

Fot. 1 ……………………………………………………
Fot. 2 …………………………………………………….
Fot. 3 ……………………………………………………
Fot. 4 ……………………………………………………
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Pytanie 9: Przyporządkuj strzałkami funkcje do nazwisk działaczy opozycji (2 pkt. – po
0,5 pkt za odp.)

Tadeusz Mazowiecki

przywódca Solidarności Walczącej (1982-1990).

Kornel Morawiecki

przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
(1981 i 1990), 1982-1986 więzień polityczny.

Lech Wałęsa

doradca NSZZ „Solidarność”, po 1945 r. pierwszy niekomunistyczny
premier Polski (1989-1991).

Władysław Frasyniuk

przewodniczący NSZZ „Solidarność” 1980-

1990.

Pytanie 10: Przeanalizuj wykres i posiłkując się wiedzą ogólną zaznacz poprawną
odpowiedź.
Poniższy wykres przedstawia nastroje społeczeństwa polskiego w latach 70. Kto był do
września 1980 r. I sekretarzem KC PZPR? Zaznacz prawidłową odpowiedź. (1 pkt.)

a.
b.
c.
d.

Wojciech Jaruzelski.
Władysław Gomułka.
Edward Gierek.
Stanisław Kania.
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Źródło: M. Zaremba, Zimno, ciepło, gorąco. Nastroje Polaków od „zimy stulecia” do lata 1980, [w:]
Solidarność od wewnątrz 1980-1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013, s. 17.

Pytanie 11: Odczytaj z powyższego wykresu dwie daty, kiedy wśród Polaków
panował najniższy poziom optymizmu? (2 pkt.)

…………………………………………………………………………….
Pytanie 12: Na podstawie powyższego wykresu odpowiedz - jak sądzisz, co było
przyczyną tak niskiego poziomu optymizmu? (1 pkt.)
a.
b.
c.
d.

Niezwykle mroźne zimy.
Brak polityki gospodarczej państwa.
Reformy gospodarcze.
Ogłoszenie podwyżek cen żywności.

Pytanie 13: Dlaczego we wrześniu 1980 r. gwałtownie wzrosły optymistyczne nastroje
społeczeństwa? Podaj minimum 2 powody. (2 pkt.)
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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Pytanie 14: Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz poprawne odpowiedzi.
Poniższy fragment apelu władz krajowych Niezależnego Zrzeszenia Studentów został
ogłoszony w reakcji na (1 pkt.):
a.
b.
c.
d.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego związanego z kataklizmem przyrodniczym
Wprowadzenie stanu wojennego
Działania militarne wojsk Związku Radzieckiego w Polsce
Brutalne stłumienie strajków studenckich
Warszawa, 13 XII 1981 r.
Do studentów, do społeczeństwa polskiego
Władza, która w ciągu minionego okresu, a szczególności w czasie trwania naszej

akcji protestacyjnej, dała wiele dowodów, że nie ma nic wspólnego z naszym narodem, dziś,
tj. 13 grudnia, dokonała najcięższej zbrodni – zamachu na wolność naszego narodu, na jego
prawa i godność. Jest to jednocześnie zamach na posierpniowe zdobycze społeczeństwa
polskiego, w tym naszej społeczności akademickiej. Władza jeszcze raz potwierdziła swój
rodowód, aktem przemocy i bezprawia z dnia dzisiejszego nawiązała do najciemniejszych
kart naszej historii.
Nie uznajemy stanu wojennego, gdyż jako społeczeństwo nie prowadzimy z nikim
wojny, a jedyna wojna jaka się obecnie toczy, to wojna z narodem polskim. W swej
tysiącletniej tradycji naród polski takich wojen toczył już wiele i żadna jak dotąd siła go nie
zmogła, gdyż żadna narzucona nam władza nie może z nami wygrać.
Nie oddamy Sierpnia
Nie oddamy naszej wolności
(…)
Źródło: Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981. Wybór dokumentów, wybór i opracowanie K. Dworaczek,
Warszawa 2012, s. 575 (dokument nr 292).

Pytanie 15: Podkreśl w powyższym tekście źródłowym fragmenty będące odpowiedzią
na pytanie: (1 pkt.)
Czego dotyczyła „najcięższa zbrodnia” władz polskich dokonana 13 grudnia 1981 r.?
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Pytanie 16: W powyższym apelu władze Niezależnego Zrzeszenia Studentów wezwały
do: (1 pkt.)
a.
b.
c.
d.

Walki zbrojnej
Bierności społeczeństwa wobec przemocy aparatu bezpieczeństwa
Dalszej współpracy z władzami
Oporu społecznego i walki bez przemocy

Pytanie 17: W powyższym apelu studenci stwierdzili, że ówczesne władze PRL nie
miały nic wspólnego ze społeczeństwem polskim. Jak sądzisz dlaczego tak napisano?
(1 pkt.) Ponieważ:
a. We władzach zasiadali nie-Polacy
b. Władze ogłosiły zerwanie z ustrojem komunistycznym
c. Polskie władze komunistyczne sprawowały dyktatorską władzę z nadania i przy
wsparciu państw Zachodniej Europy
d. Była to władza komunistyczna, niedemokratyczna, zależna od ZSRR, prowadząca
politykę sprzeczną z interesami państwa i społeczeństwa polskiego
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Klucz odpowiedzi dla szkół podstawowych:
Pyt. 6 Odpowiedź:
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej
NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
MKS – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
Ruch „WiP” – Ruch „Wolność i Pokój”
Pyt. 7. Odpowiedź:
„Człowiek z żelaza”
Pyt. 8. Odpowiedź:
1. Lech Wałęsa, 2. Władysław Frasyniuk, 3. Tadeusz Mazowiecki, 4. Kornel Morawiecki.
Pyt. 9. Odpowiedź:
Tadeusz Mazowiecki – doradca NSZZ „Solidarność”, po 1945 r. pierwszy niekomunistyczny
premier Polski (1989-1991)
Kornel Morawiecki – przywódca Solidarności Walczącej (1982-1990)
Władysław Frasyniuk- przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”(1981 i
1990), 1982-1986 więzień polityczny
Lech Wałęsa – przewodniczący NSZZ „Solidarność” 1980-1990
Pyt. 11. Odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi:
II połowa 1976 r lub VI/VII 1976 oraz połowa 1980 r. lub I-VII 1980 r./1 połowa 1980 r.
Pyt. 13. Odpowiedź:
Strajki sierpniowe i wrześniowe zakończyły się podpisaniem porozumień z rządem/komisjami
rządowymi, zaczęto tworzyć NSZZ „Solidarność”, nastąpiły podwyżki płac, rozpoczął się
karnawał „Solidarności”/rewolucja „Solidarności”, nastąpił gwałtowny rozwój niezależnej
prasy związkowej, narodziła się nadzieja na reformy w kraju i demokratyzację systemu
politycznego; społeczeństwo nabrało nadziei/uwierzyło, że sytuacja gospodarcza i polityczna
w kraju poprawi się.
Pyt. 15. Odpowiedź:
„zamachu na wolność naszego narodu, na jego prawa i godność. Jest to jednocześnie zamach
na posierpniowe zdobycze społeczeństwa polskiego, w tym naszej społeczności
akademickiej”.

