
 

 

 

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 

 

 

13 listopada 2019 r. 

Klucz odpowiedzi - etap szkolny 
 

 

 

Organizatorzy: 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z : 

Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu 

Niepodległościowego 

 

oraz 

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zadanie 1. (0-1 pkt)  

 

W odpowiedzi powinna być zawarta informacja o pierwszej (lub z datą: 1979) pielgrzymce (wizycie) 

Jana Pawła II do Polski. 

 

Zadanie 2. (0-1 pkt) 

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

NSZZ „Solidarność”, rejestracja NZS; 

 

Zadanie 3. (0-1 pkt) 

b) Lubelszczyznę 

 

Zadanie 4. (0-1 pkt) 

b) suwnicowej Anny Walentynowicz 

 

Zadanie 5. (0-2 pkt) 

a) Lech Wałęsa 

b) Alina Pienkowska (dopuszczalna wersja obiegowa: Pieńkowska) 

 

Zadanie 6. (0-1 pkt) 

b) 21 postulatów 

 

Zadanie 7. (0-1 pkt) 

b) zaakceptowanie niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych 

 

Zadanie 8. (0-1 pkt) 

b) Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu 

 

Zadanie 9. (0-1 pkt) 

c) Karol Modzelewski 

 

Zadanie 10. (0-1 pkt) 

c) 10 XI 1980 

 

Zadanie 11. (0-1 pkt) 

c) Łodzi 

 

Zadanie 12. (0-6 pkt) 

Rozwiń skróty: 

a) PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa 

b) PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

c) WZZ – Wolne Związki Zawodowe 

d) MKS – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (dopuszczalne: Miejski Komitet Strajkowy) 

e) NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

f) NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów 

 

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: 1 . 

 

 

 

 

 



Zadanie 14. (0-1 pkt) 

b) Krakowie 

 

Zadanie 15. (0-1 pkt) 

c) kardynał Stefan Wyszyński 

 

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. 

prawda 

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

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

Warszawskiego pod kryptonimem „Sojuz ’81”. 

prawda 

Kryzys bydgoski rozpoczął się od pobicia Andrzeja Gwiazdy. fałsz 

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

tytuł „Samorządna Rzeczpospolita”. 

prawda 

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

Komisja Koordynacyjna. 

fałsz 

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

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

polegała na sadzeniu drzew. 

fałsz 

 

Zadanie 17. (0-1 pkt) 

b) „marsz głodowy” 

 

Zadanie 18. (0-1 pkt) 

c) „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej” 

 

Zadanie 19. (0-3 pkt) 

W dowolnej kolejności nazwa (nie skrót):  

- Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (Radzieckich), Związek Sowiecki (Radziecki) 

- Niemiecka Republika Demokratyczna  

- Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Czechosłowacja 

 

Zadanie 20. (0-1 pkt) 

Podaj dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce:  

dzień: 13  miesiąc: grudzień (XII)  rok: 1981 

 

Zadanie 21. (0-1 pkt) 

d) Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 

 

Zadanie 22. (0-1 pkt) 

c) Wojciech Jaruzelski 

 

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: Anna Walentynowicz 

b) Uczynię, Leonidzie Iljiczu, wszystko, jako komunista i jako żołnierz, aby było lepiej, aby osiągnąć 

przełom w sytuacji w kraju i w naszej partii. 

Autor: Wojciech Jaruzelski 

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: bł. ks. Jerzy Popiełuszko (Jerzy Popiełuszko)  

 

 

 

 


