
 
 

VII Podbeskidzki Konkurs Historyczny „SOLIDARNI” 

Bielsko-Biała, 7 lutego 2017 roku 

 

Trzeba to wszystko jeszcze raz przypomnieć wam, młodym,  

którzy weźmiecie odpowiedzialność za losy Polski w trzecim milenium.  

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się  

w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę. 

Jan Paweł II, Poznań 3 czerwca 1997 roku 

 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………. 

Szkoła: ………………………………………..…………………………………. 

Uzyskał punktów: .......... / maks.  68 punktów 

Instrukcja dla ucznia:  

Zestaw zawiera 40 pytań. Maksymalnie można zdobyć 68 punktów. 

Na rozwiązanie testu przewidziano 60 minut.  

Proszę uważnie przeczytać wszystkie pytania i proponowane odpowiedzi (Uwaga: w każdym 

zamkniętym pytaniu jest tylko jedna odpowiedź prawidłowa). Wybrane odpowiedzi proszę czytelnie 

oznaczyć przez zakreślenie litery wybranej odpowiedzi lub podkreślenie odpowiedzi. W przypadku 

błędnego zaznaczenia proszę przekreślić wybraną mylnie odpowiedź i oznaczyć prawidłową.  

Prosimy także o czytelne odpowiedzi w przypadku pytań otwartych. 

Życzymy powodzenia! 
 

1. W czerwcu 1976 roku podczas robotniczych protestów, które wybuchły po zapowiedzi podwyżek cen 

żywności, w jednym z miast demonstranci podpalili gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR.  

Jakie to miasto: ……………………………… 

………….. / 1 pkt 

2. Podaj imię i nazwisko pochodzącego z Gilowic na Żywiecczyźnie studenta, współpracownika KOR, 

który zginął w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach 7 maja 1977 roku w Krakowie: 

……………………………… 

………….. / 1 pkt 

3. Kto (imię i nazwisko)  i kiedy (podaj przynajmniej miesiąc i rok) utworzył Konfederację Polski 

Niepodległej , pierwszą  opozycyjną partię polityczną w Polsce: 

Kto: ………………………………..,  

Kiedy: …………………………….. . 

………….. / 2 pkt. 
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4. Co w PRL-u nazywaliśmy „drugim obiegiem wydawniczym”?  

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

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

………….. / 3 pkt. 

5. Podaj przynajmniej dwa tytuły niezależnych pism, wydawanych przez ugrupowania opozycyjne 

przed sierpniem 1980 roku: 

………………………………….. 

…………………………………. 

………….. / 2 pkt. 

6. Z jakimi ugrupowaniami były związane te osoby (przy nazwiskach  dopisz odpowiednią literę): 

- Jacek Kuroń i Antoni Macierewicz: ……………… 

- Kazimierz  Świtoń i Andrzej Gwiazda: ……………… 

- Aleksander Hall i Jacek Bartyzel: ……………… 

- Andrzej Czuma i Leszek Moczulski: ……………… 

a.  Komitet Obrony Robotników 

b. Wolne Związki Zawodowe 

c. Ruch Młodej Polski 

d. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 

………….. / 4 pkt. 

7. Rozwiń skróty: 

a) SKS: …………………………………………………………………..  

b) PPN: …………………………………………………………………..  

c) NSZZ: …………………………………………………………………..  

d) NZS: ………………………………………………………………….. 

………….. / 4 pkt. 

8. Kiedy była uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II:  

a) 28.09.1978 

b) 16.10.1978 

c) 22.10.1978 

d) 2.06.1979 

………….. / 1 pkt 
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9. 25 grudnia 1979 roku wojska sowieckie dokonały inwazji : 

a) na Węgry, 

b) na Czechosłowację 

c) na Afganistan, 

d) na Finlandię. 

………….. / 1 pkt 

10. Który z 21 postulatów, zgłoszonych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku, był 

najważniejszy i dlaczego? 

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

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

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

………….. / 3 pkt. 

11. W jakim zakładzie pracy zostało podpisane 11 września 1980 roku czwarte porozumienie 

strajkujących z władzami, gwarantujące funkcjonowanie niezależnych związków zawodowych w całej 

Polsce: 

a) W Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej, 

b) w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, 

c) w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, 

d) w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. 

………….. / 1 pkt 

12. Jakie zmiany próbowały wprowadzić władze przy pierwszej rejestracji statutu NSZZ „Solidarność”: 

………………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

………….. / 2 pkt. 

13. Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował bez poprawek statut NSZZ „Solidarność”: 

a) 17.09.1980 roku, 

b) 24.10.1980 roku, 

c) 10.11.1980 roku, 

d) 17.02.1981 roku. 

………….. / 1 pkt 

14. Kiedy zostało podpisane porozumienie, kończące podbeskidzki strajk generalny zimą 1981 roku – 

podaj dokładną datę: …………………………………. 

………….. / 1 pkt 
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15. Przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” z lat 1980-81 został skazany w 1982 roku przez 

komunistyczne władze na 6 lat więzienia. Podaj jego imię i nazwisko: 

………………………………………………. 

………….. / 1 pkt 

16. Tak zwany Kryzys Bydgoski rozpoczął się po pobiciu przez milicję trzech działaczy związkowych 

w budynku Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Podaj dokładną datę tego wydarzenia: 

…………………………….. 

………….. / 1 pkt 

17. Jaki tytuł nosił ogólnopolski tygodnik NSZZ „Solidarność”, którego pierwszy numer ukazał się 3 

kwietnia 1981 roku: ……………………………………………. 

Podaj imię i nazwisko jego pierwszego redaktora naczelnego: 

………………………………………………………… 

………….. / 2 pkt. 

18. Gdzie zorganizowane zostały obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”: 

a) w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, 

b) w Operze Leśnej w Sopocie, 

c) w hali Olivia w Gdańsku, 

d) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

………….. / 1 pkt 

19. Co określamy pojęciem „samoograniczająca się rewolucja”: 

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

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

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

………….. / 3 pkt. 

20. Ilu członków liczyła „Solidarność” w lecie 1981 roku: 

a) 220 tysięcy, 

b) 2 miliony, 

c) 10 milionów, 

d) 15,5 miliona. 

………….. / 1 pkt 

21. Kiedy (wystarczy podać rok) i z jakiej dziedziny otrzymali Nagrodę Nobla: 

a) Lech Wałęsa - rok: ………………., dziedzina: …………………………. 

b) Czesław Miłosz - rok: ………………., dziedzina: …………………………. 

………….. / 4 pkt. 
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22. Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego władze siłą spacyfikowały strajk na jednej z polskich 

uczelni. Podaj jej nazwę: ……………………………………………………………………. 

………….. / 1 pkt 

23. Operacja SB i MO polegająca na zajęciu ośrodków telekomunikacji, radia i telewizji w momencie 

wprowadzenia stanu wojennego nosiła kryptonim: 

a) Azalia 

b) Malwa 

c) Jodła 

d) Izolacja 

………….. / 1 pkt 

24. W jakim mieście zorganizowano pierwszy obóz internowania dla kobiet z podbeskidzkiej 

„Solidarności”: 

a) Żywcu, 

b) Cieszynie, 

c) Gołdapi, 

d) Jastrzębiu Szerokiej. 

………….. / 1 pkt 

25. Ilu górników zginęło w wyniku użycia broni podczas pacyfikacji strajkującej kopalni „Wujek” w 

Katowicach: …………………… 

Podaj dokładną datę tego tragicznego wydarzenia: ……………………. 

………….. / 2 pkt. 

26. Przed wprowadzeniem stanu wojennego był szefem „Solidarności” Regionu Dolny Śląsk, po 13 

grudnia 1981 roku należał do najważniejszych działaczy podziemnej „Solidarności”. To: 

a. Władysław Frasyniuk, 

b. Tadeusz Jedynak, 

c. Zbigniew Bujak,  

d. Jerzy Milewski. 

………….. / 1 pkt 
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27. Kiedy i gdzie zostało wykonane to zdjęcie: 

 

 

Miasto:  ………………………… 

Dokładna data: ……………………….. 

………….. / 2 pkt. 

28. Czym był „Trzeci Szereg”:  

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

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

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

………….. / 4 pkt. 

29. Kiedy zawieszono stan wojenny w Polsce: ……………………………… 

………….. / 1 pkt 

30. Rozwiń skróty: 

a) WRON …………………………………………………………………..  

b) PRL …………………………………………………………………..  

c) OPZZ …………………………………………………………………..  

d) PRON ………………………………………………………………….. 

………….. / 4 pkt. 

31. Twórcą i przywódcą radykalnej organizacji podziemnej o nazwie „Solidarność Walcząca” był: 

a) Zbigniew Bujak, 

b) Jerzy Binkowski, 

c) Zbigniew Romaszewski, 

d) Kornel Morawiecki. 

………….. / 1 pkt 
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32. Kto był poprzednikiem Michaiła Gorbaczowa na stanowisku Sekretarza Generalnego 

Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego: 

a) Konstantin Czernienko, 

b) Jurij Andropow,  

c) Leonid Breżniew, 

d) Nikita Chruszczow. 

………….. / 1 pkt 

33. Kiedy odbyły się druga i trzecia pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski (wystarczy podać 

miesiąc i rok): 

a) druga pielgrzymka:  ------------------------------------------------- 

b) trzecia pielgrzymka:  ------------------------------------------------- 

………….. / 2 pkt. 

34. Z kim spotkał się Lech Wałęsa podczas telewizyjnej debaty 30 listopada 1988 roku: 

……………………………………………………………. 

………….. / 1 pkt 

35. Kiedy rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu: …………………………………………………. 

………….. / 1 pkt 

36. Ile miejsc w stuosobowym Senacie I Kadencji zdobyli w czerwcu 1989 roku kandydaci strony 

opozycyjno-solidarnościowej: …………………. 

………….. / 1 pkt 

37. Wymień nazwisko choć jednego parlamentarzysty strony opozycyjno-solidarnościowej, wybranego 

w województwie bielskim podczas wyborów 4 czerwca 1989 roku: 

………………………………………………………… 

………….. / 1 pkt 

38. Komu pierwszemu Wojciech Jaruzelski powierzył misję utworzenia nowego rządu po czerwcowych 

wyborach 1989 roku: 

a) Lechowi Wałęsie, 

b) Czesławowi Kiszczakowi 

c) Tadeuszowi mazowieckiemu, 

d) Mieczysławowi F. Rakowskiemu. 

………….. / 1 pkt 
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39. W którym kraju antyrządowe wystąpienia w 1989 roku nazwane zostały „Aksamitną rewolucją”? 

a) w Niemieckiej Republice Demokratycznej, 

b) w Czechosłowacji,  

c) w Rumunii, 

d) na Węgrzech. 

………….. / 1 pkt 

 

40. Jedyny kraj, w którym podczas tzw. „Jesieni Narodów” w 1989 roku, doszło do rozstrzelania 

przywódcy partii komunistycznej, to………………………….. . 

………….. / 1 pkt 

 

-------------- KONIEC TESTU ----------------------- 


