KLUCZ ODPOWIEDZI
WIELKI TEST O IKARZE
konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych
- etap szkolny –
Nr
zadania

Model odpowiedzi

1.

a. Anna Walentynowicz
b. Lech Wałęsa
c. Wojciech Jaruzelski

2.

a. 1979
b. 1980
c. 1981
odp. c

3.

4.

5.

a. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
b. Niezależny Samorządny Związek
"Solidarność"
c. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
a. wprowadzenie stanu wojennego

Zasady
przyznawania
punktów
po 1 punkcie za
każde poprawnie
podane imię
i nazwisko

Punkty
za
zadanie
0-3

po 1 punkcie za
każdy poprawnie
określony rok

0-3

1 punkt za
poprawną
odpowiedź
po 1 punkcie za
Zawodowy każdy poprawnie
wyjaśniony skrót

0-1

1 punkt za podanie
wydarzenia

0 -3

0-2

b. 1981
1 punkt za podanie
daty
6.

odp. a

1 punkt za
poprawną
odpowiedź

0-1

7.

odp. b

1 punkt za
poprawną
odpowiedź

0–1

8.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

1 punkt za
poprawną
odpowiedź

0-1

9.

wojewoda częstochowski - Mirosław Wierzbicki

10.

po 1 punkcie za
każde poprawnie
podane imię i
I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR - Józef
nazwisko
Grygiel
*budowa nowego gmachu KW PZPR i Komendy po 1 punkcie za
Wojewódzkiej MO zamiast tak potrzebnego szpitala,
każde poprawne
* budowa willi "gryglówki" dla I sekretarza KW PZPR,
wskazanie
* budowa przejścia podziemnego blokującego dojście
Uwaga!
do Jasnej Góry,
* chybiona inwestycja - wiadukt na Rakowie, który
Należy uznać każdą inną
natychmiast po zbudowaniu wymagał remontu,
poprawną
*marnotrawstwo żywności po wizycie Papieża Jana
merytorycznie
Pawła II,
odpowiedź

1

0-2

0-4

11.

* brak miejsc hotelowych, brak dodatkowych
przydziałów żywności dla pielgrzymów i turystów,
"Biuletyn Solidarność Regionu Częstochowa"
1 pkt za poprawną 0 - 1
odpowiedź

12.

Ks. Ireneusz Skubiś

1 pkt za poprawną
odpowiedź

0–1

13.

Teresa Ujazdowska, Zdzisław Bojarski, Zbigniew
Kokot.

0-3

14.

po 1 punkcie za
każdą poprawną
odpowiedź
1 pkt za poprawną
odpowiedź

Przebieg negocjacji transmitowano przez głośniki na
0-1
zewnątrz klubu dla kilkuset oczekujących
mieszkańców miasta.
* odwołano wojewodę
po 1 punkcie za
0 -3
* odwołano prezydenta Częstochowy, ich zastępców, każdą poprawną
przewodniczących WRN i MRN;
odpowiedź
* stanowiska partyjne stracili I sekretarze KW i KM
PZPR w Częstochowie.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 30

15.

2

