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Małopolski Konkurs Tematyczny:  

 

„Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel!” 40. rocznica powstania Solidarności  

i NZS w Małopolsce - dla uczniów szkół podstawowych województwa 

małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 

Etap szkolny 

13 listopada 2019 r. 
 

 

 

Organizatorzy: 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z : 

Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu 

Niepodległościowego 

 

oraz 

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

 

 

 
 

Dane ucznia – proszę wpisać lub przypiąć tzw. metryczkę po rozkodowaniu pracy: 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego…………………………………………………… 
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Instrukcja dla ucznia: 
 

 

1. Przed Tobą zestaw 23 zadań konkursowych, za rozwiązanie których 

możesz uzyskać maksymalnie 40 punkty. 

2.  Sprawdź, czy zestaw konkursowy zawiera 7 stron. Ewentualny brak zgłoś 

komisji. 

3. Na rozwiązanie zestawu masz 90 minut. Komisja konkursowa 15 minut 

przed końcem przypomni Ci o upływającym czasie. 

4. Pracuj uważnie, używając jedynie pióra lub długopisu koloru czarnego lub 

niebieskiego. Odpowiedzi udzielane przy użyciu ołówka nie będą oceniane. 

5. Nie podpisuj kartek imieniem ani nazwiskiem. 

6. Pamiętaj, aby nie używać korektora. 

7. Rozwiązania zadań wypełnij czytelnie w wyznaczonych miejscach na 

pracy. 

8. Staraj się nie popełniać błędów. Błędnie zaznaczoną odpowiedź przekreśl  

i zaznacz właściwą odpowiedź. Możesz się poprawić tylko jeden raz. 

9. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, 

spowoduje wykluczenie Cię z udziału w konkursie. 

 

 

Życzymy Ci powodzenia ! 

 

Autorzy zadań i Organizatorzy Konkursu 
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Zadanie 1. (0-1 pkt)  

Napisz, jakie wydarzenie zostało przedstawione na poniższej fotografii: 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………...………. 

 

Zadanie 2. (0-1 pkt) 

Wskaż szereg w którym przedstawiono prawidłową, chronologiczną kolejność wydarzeń w latach 

1980-1981: 

a) powołanie MKS w Gdańsku, wybuch protestów w Hucie im. Lenina i na Górnym Śląsku,  

rejestracja NSZZ „Solidarność”, rejestracja NZS; 

b) wybuch protestów w Hucie im. Lenina i na Górnym Śląsku, powołanie MKS w Gdańsku, 

rejestracja NSZZ „Solidarność”, rejestracja NZS; 

c) powołanie MKS w Gdańsku, wybuch protestów w Hucie im. Lenina i na Górnym Śląsku, 

rejestracja NZS, rejestracja NSZZ „Solidarność”; 

d) wybuch protestów w Hucie im. Lenina i na Górnym Śląsku, powołanie MKS w Gdańsku, 

rejestracja NZS, rejestracja NSZZ „Solidarność”. 

 

Zadanie 3. (0-1 pkt) 

W lipcu 1980 r. największa fala strajków ogarnęła: 

a) Wybrzeże 

b) Lubelszczyznę 

c) Dolny Śląsk 

d) Mazowsze 

 

Zadanie 4. (0-1 pkt) 

Bezpośrednią przyczyną rozpoczętego przez robotników 14 sierpnia 1980 roku strajku 

okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina było zwolnienie z pracy: 

a) historyka Bogdana Borusewicza 

b) suwnicowej Anny Walentynowicz 

c) elektryka Lecha Wałęsy 

d) inżyniera Andrzeja Gwiazdy 

 

Zadanie 5. (0-2 pkt) 

Dopisz imię i nazwisko do zamieszczonej charakterystyki. 

a) W sierpniu 1980 r. stanął na czele strajku w Stoczni Gdańskiej, a następnie przewodził MKS. 

Prowadził negocjacje z delegacją rządową i jako przedstawiciel strajkujących podpisał 

porozumienie z władzami: …………………………………………………………………………… 
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b) 16 sierpnia, wraz z Anną Walentynowicz i Henryką Krzywonos zatrzymała opuszczających stocznię 

robotników po strajku zakończonym przez jego lidera. Dzięki temu stocznia stała się centrum 

protestu na Wybrzeżu: …………………………………..………………………………………. 

 

Zadanie 6. (0-1 pkt) 

Lista postulatów MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina liczyła: 

a) 12 postulatów 

b) 21 postulatów 

c) 35 postulatów 

d) 41 postulatów 

 

Zadanie 7. (0-1 pkt) 

Pierwszym z listy postulatów wysuniętych przez strajkujących robotników gdańskich w sierpniu  

1980 roku było: 

a) wykreślenie z Konstytucji zapisu o przewodniej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

b) zaakceptowanie niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych 

c) wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pracy 

d) wystąpienie Polski z Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 

 

Zadanie 8. (0-1 pkt) 

Porozumienia z komisją rządową kończące strajki w 1980 roku zostały podpisane w: 

a) Radomiu, Płocku i Ursusie 

b) Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu  

c) Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu 

d) Rzeszowie, Krakowie i Ustrzykach Dolnych 

 

Zadanie 9. (0-1 pkt) 

Z propozycją przyjęcia przez NSZZ nazwy „Solidarność” wystąpił: 

a) Jan Pietrzak 

b) Kornel Morawiecki 

c) Karol Modzelewski 

d) Andrzej Gwiazda 

 

Zadanie 10. (0-1 pkt) 

NSZZ „Solidarność” został ostatecznie zarejestrowany: 

a) 31 VIII 1980 

b) 3 IX 1980  

c) 10 XI 1980 

d) XII 1980 

 

Zadanie 11. (0-1 pkt) 

NZS zarejestrowano w efekcie strajku, który miał miejsce w: 

a) Krakowie 

b) Warszawie 

c) Łodzi 

d) Gdańsku 

 

Zadanie 12. (0-6 pkt) 

Rozwiń skróty: 

a) PRL - ………………………………………………………………………………………...….. 

b) PZPR - ………………………………………………………………………………………….. 

c) WZZ - …………………………………………………………………………………………... 

d) MKS - ……………………………………………………………………………… ………….. 

e) NSZZ - ………………………………………………………………………………………….. 

f) NZS - …………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 13. (0-1 pkt) 

Tylko jedno z poniższych zdjęć odnosi się do strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Wpisz 

właściwy numer tego zdjęcia: ………….. . 

 

  

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 

  

Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 

 

Zadanie 14. (0-1 pkt) 

Po zamachu na Ojca Świętego dokonanym 13 maja 1981 roku przez tureckiego terrorystę M.A. 

Ağce, studenci oraz działacze „Solidarności”, zorganizowali „Biały marsz”. Odbył się on w: 

a) Gdyni 

b) Krakowie 

c) Lublinie 

d) Warszawie  

 

Zadanie 15. (0-1 pkt) 

W maju 1981 roku w Warszawie zmarł prymas Polski. W uznaniu zasług nazwano go „Prymasem 

Tysiąclecia”. Był to: 

a) kardynał Adam Sapieha  

b) kardynał August Hlond  

c) kardynał Stefan Wyszyński 

d) kardynał Józef Glemp 
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Zadanie 16. (0-8 pkt) 

Oceń, czy podane zdania są prawdziwe lub fałszywe; wpisz odpowiednio: „prawda” lub „fałsz”. 

 

Informacja prawda/ 

fałsz 

W związku z brakami na rynku oraz olbrzymimi kolejkami w latach 80. w Polsce 

obowiązywał system kartkowy na mięso i jego przetwory. 

 

W latach 1980-1981 w Polsce bujnie rozwijała się niezależna prasa.  

W marcu 1981 na terenie PRL odbywały się manewry wojsk Układu Warszawskiego 

pod kryptonimem „Sojuz ’81”. 

 

Kryzys bydgoski rozpoczął się od pobicia Andrzeja Gwiazdy.  

Program działania „Solidarności”, przyjęty na I Krajowym Zjeździe Delegatów, nosił 

tytuł „Samorządna Rzeczpospolita”. 

 

Organem Kierowniczym NSZZ „Solidarność” jesienią 1981 r. była Tymczasowa 

Komisja Koordynacyjna. 

 

NSZZ „Solidarność” jesienią 1981 r. liczyła ponad 9 mln członków.  

Operacja o kryptonimie „Jodła” przeprowadzona przez funkcjonariuszy MO i SB 

polegała na sadzeniu drzew. 

 

 

Zadanie 17. (0-1 pkt) 

 

 
 

Przedstawione na zdjęciu wydarzenie to: 

a) pochód pierwszomajowy 

b) „marsz głodowy” 

c) marsz w obronie więźniów politycznych 

d) „biały marsz” 

 

Zadanie 18. (0-1 pkt) 

Przeczytaj poniższy fragment tekstu i odpowiedz na pytanie. 

Delegaci zebrani w Gdańsku na pierwszym Zjeździe Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego "Solidarność" przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej 

Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego pozdrowienia 

i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko 

czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach 

jesteśmy autentyczną 10-milionową organizacją pracowników, powstałą w wyniku robotniczych 

strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy 

zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi 

i nasi przedstawiciele będą mogli spotkać się w celu wymiany związkowych doświadczeń. 
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Zamieszczony powyżej fragment dokumentu opatrzono tytułem: 

a) „Deklaracja solidarności z narodami Europy Wschodniej” 

b) „Braterskie pozdrowienie do ludów Europy Wschodniej” 

c) „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej” 

d) „Karta Praw Robotniczych” 

 

Zadanie 19. (0-3 pkt) 

Wypisz nazwy państw graniczących z PRL do 1989 roku, które obecnie nie istnieją: 

a) …………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………… 

 

Zadanie 20. (0-1 pkt) 

Podaj dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce:  

dzień: ………  miesiąc: ………………  rok: …………. 

 

Zadanie 21. (0-1 pkt) 

Skrót WRON oznaczał: 

a) Wojskowy Ruch Odnowy Narodowej 

b) Wojskowa Rada Odnowy Narodowej 

c) Wojskowy Ruch Ocalenia Narodowego  

d) Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego              

 

Zadanie 22. (0-1 pkt) 

Na czele WRON stał: 

a) Czesław Kiszczak 

b) Florian Siwicki 

c) Wojciech Jaruzelski 

d) Bogusław Stachura 

 

Zadanie 23. (0-3 pkt)  

Przypisz do fragmentów tekstów właściwych ich autorów: Annę Walentynowicz, , bł. ks. Jerzego 

Popiełuszkę, Wojciecha Jaruzelskiego. Ich nazwiska wpisz pod odpowiednim tekstem. 

 

a) Wtedy, w czasie tych gorących sierpniowych dni, nie miałam wątpliwości. Byliśmy razem – cała 

stocznia – i wiedzieliśmy, że popierają nas zakłady w całym kraju. My w ich imieniu mieliśmy wymusić 

na przedstawicielach rządu PRL zaakceptowanie każdego z […] postulatów MKS. 

Autor: 

………………………………………………………………………………………………………….... 

b) Uczynię, Leonidzie Iljiczu [Breżniew], wszystko, jako komunista i jako żołnierz, aby było lepiej, aby 

osiągnąć przełom w sytuacji w kraju i w naszej partii. 

Autor:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

c) Nadzieje z Sierpnia‘80 żyją. A my mamy moralny obowiązek pielęgnować je w sobie i z odwagą 

umacniać w naszych braciach. Trzeba wyzbyć się lęku, który paraliżuje i zniewala umysł i ludzkie serce. 

Tu powtarzam często wypowiadane z tego miejsca zdanie, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za 

parę srebrników jałowego spokoju. Mamy obowiązek dawania świadectwa prawdzie o Sierpniu ‘80, tak 

jak to świadectwo dawali prawie przez trzy lata przywódcy związku zawodowego „Solidarność”. Mamy 

obowiązek domagać się, by nadzieje narodu zaczęły się wreszcie realizować. Trzeba to czynić z odwagą 

i rozwagą.  

Autor: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


