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Drogi Uczniu!
Przeczytaj uważnie poniższy test i odpowiedz na umieszczone w nim pytania stosując się
ściśle do podanych poleceń. Na rozwiązanie testu masz 30 minut. Życzymy powodzenia!

1. Rozpoznaj osoby przedstawione na zdjęciach. Ich imiona i nazwiska wpisz w wykropkowane
poniżej miejsca.
(0-3 p.)

a) …………………………………………

b) ………………………………….

c) …………………………………………

2. W którym roku doszło do poniższych wydarzeń?
(0-3p.)
a) pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski ………………………………………………………
b) strajk w Stoczni Gdańskiej – początek tzw. wydarzeń na Wybrzeżu……………………………….….
c) pacyfikacja górników w kopalni Wujek .................................................................................
3. Strajkujący na Wybrzeżu robotnicy sformułowali swoje żądania wobec władz państwowych
w formie postulatów. Ile było tych postulatów? (podkreśl właściwą odpowiedź)
(0-1 p.)
a) 11
b) 18
c) 21
d) 28
4. Rozwiń skróty
(0-3 p.)
a) PZPR - ………………………………………………………………………………………………………..……………………….
c) NSZZ Solidarność - ………………………………………………………………………………………………………………
d) WRON - ……………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Napisz w trakcie jakich historycznych wydarzeń zostało wykonane zamieszczone poniżej
zdjęcie. Podaj datę roczną rozpoczęcia tych wydarzeń.

Wydarzenie: ………………………………………………………….

(0-1p.)

Data roczna wydarzenia: ………………………………………

(0-1p.)

www.national-geographic.pl

6. Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia protestu w Klubie IKAR było wprowadzenie:
a)
stanu wyjątkowego
b)
stanu wojennego
c)
stanu klęski żywiołowej

(0-1 p.)

7. W jakim okresie trwał protest przedstawicieli Regionalnej Komisji Koordynacyjnej
(zakładowych komitetów założycielskich NSZZ ,,Solidarność”) w Klubie IKAR?
(0-1 p.)
a)
11.10.1980 r. – 19.10.1980 r.
b)
11.11.1980 r. – 19.11.1980 r.
c)
11.12.1980 r. – 19.12.1980 r.
8. W zakładzie pracy przedstawionym na zdjęciu działał ,,Klub IKAR” będący kolebką
częstochowskiej ,,Solidarności”. Podaj pełną nazwę tego zakładu pracy.
(0-1 p.)

nazwa zakładu pracy
…………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….

9. Kto sprawował władzę na wymienionych stanowiskach? Podaj imiona i nazwiska
przedstawicieli władz komunistycznych wybierając z podanych poniżej osób.
(0-2 p.)
Mirosław Wierzbicki, Edward Gierek, Józef Grygiel, Stanisław Kania
a) wojewoda częstochowski …………………………………………………………………………………………..
b) I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR …………………………………………………………………

10. Wymień cztery zarzuty stawiane władzom miejskim i wojewódzkim przez strajkujący w
IKARZE (oraz przez innych mieszkańców Częstochowy)?
(0-4 p.)
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. W trakcie protestu, w klubie IKAR, na ręcznym powielaczu zaczęto drukować pierwsze
w regionie niezależne pismo. Jaki nosiło tytuł?

(0-1 p.)

Tytuł pisma……………………………………………………………………………………………………………………….
12. W trakcie protestu w Klubie IKAR została odprawiona dla strajkujących msza święta.
Duchowny, który ją odprawił przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego tygodnika
katolickiego ,,Niedziela”. Podaj jego nazwisko.
(0- 1 p.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Wypisz nazwiska trzech przywódców protestu w Klubie IKAR? Wybierz właściwe
z zamieszczonych poniżej:

(0-3 p.)

Małgorzata Niezabitowska, Teresa Ujazdowska, Zdzisław Bojarski, Adam Michnik, Zbigniew Kokot

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. W jaki sposób informacje o przebiegu negocjacji między stroną rządową a protestującymi
w Klubie IKAR bezpośrednio docierały do mieszkańców Częstochowy?

(0-1 p.)

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

https://czestochowa.naszemiasto.pl

15. Wymień ustępstwa na które musiały zgodzić się władze komunistyczne w wyniku protestu
w Klubie IKAR?
(0-3 p.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 30

