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SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
- ETAP SZKOLNY -

Częstochowa 2019

Kod ucznia ……………………………….

Ilość zdobytych punktów…………………………..

WIELKI TEST O IKARZE
konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych
- etap szkolny 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.
(0-6 p.)

a) …………………………………………….

b) ………………………………….

d) ……………………………………………

e) ……………………………………..

c) …………………………………………

f) ……………………………………..

2. Uszereguj podane wydarzenia z 1980 r. w kolejności chronologicznej.
A. utworzenie MKS …………………
B. ogłoszenie listy 21 postulatów……………….
C. powstanie NSZZ „Solidarność”………………
D. podpisanie porozumień sierpniowych……………..
E. początek strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej ………………
F. zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz ……………

(0-1 p.)

3. Przyjrzyj się uważnie plakatowi i odpowiedz na poniższe pytania:

http://radiopoznan.fm

a) Do jakiego wydarzenia historycznego odnosił się ten plakat ?

(0-1 p.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Wymień trzy dowolne żądania sformułowane przez strajkujących robotników.

(0-3 p.)

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………....
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………….……...

4. Przyjrzyj się fotografii i odpowiedz na poniższe pytania.

a) Napisz, jakie wydarzenie upamiętnia pomnik na fotografii.
………………………………………………………………………………….. (0-1 p.)

….…………………………………………………………………..……………………….
b) Podaj roczną datę tego wydarzenia.
…………………………………………………………………………………… (0-1p.)
https://naszemiasto.pl

5. Podaj pełną nazwę organizacji, którą kryją skróty.
(0-5 p.)
a) PZPR …………………………………………………………………………………………………………………………..……..
b) NSZZ Solidarność - ……………………………………………………………………………………………………..………
c) WRON - …………………………………………………………………………………………………………………………….…
d) MKS …………………………………………………………………………………………………………………………………….
e) ZOMO …………………………………………………………………………………………………………………………………

6. W jakim okresie trwał protest przedstawicieli Regionalnej Komisji Koordynacyjnej w Klubie IKAR?
(podaj dokładne daty – dzień, miesiąc, rok)
(0-1 p.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. W zakładzie pracy przedstawionym na zdjęciu działał ,,Klub IKAR” będący kolebką częstochowskiej
,,Solidarności”. Podaj pełną nazwę tego zakładu pracy oraz dzielnicę w której się znajduje.

pełna nazwa zakładu pracy
…………………………………………………………………………………(0-1 p.)
dzielnica………………………………………………………………..… (0-1 p.)

8. Podaj imiona i nazwiska poniższych przedstawicieli władz komunistycznych sprawujących władzę
podczas omawianych wydarzeń?
(0-2 p.)
a)

wojewoda częstochowski ………………………………………………………………………………………...…………..

b)

I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR …………………………………………………………………………..

9. Wymień zarzuty stawiane władzom miejskim i wojewódzkim przez strajkujący w IKARZE (oraz
przez innych mieszkańców Częstochowy)?
(0-4 p.)
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

10. W trakcie protestu, w klubie IKAR, na ręcznym powielaczu zaczęto drukować pierwsze w regionie
niezależne pismo.

a) Jaki nosiło tytuł ……………………………………………. ( 0-1 p.)

b) Podaj nazwę urządzenia służącego do konspiracyjnego
drukowania gazety ……………………………………………… (0-1 p.)

https://czestochowa.naszemiasto.pl

11. W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Częstochowie władze komunistyczne
wprowadziły wiele zakazów i ograniczeń. Wymień trzy z nich.
(0-3p.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

12. Protestujący w Klubie IKAR otrzymali pomoc ze strony przedstawicieli polskiego duchowieństwa.
Podaj imiona i nazwiska tych duchownych.
(0-3 p.)
a) odprawił mszę świętą dla protestujących w Klubie IKAR ………………………………………….....................
b) ówczesny biskup częstochowski ………………………………………………………………………….........................
c) pełnił funkcję prymasa Polski, nazywano go ,,prymasem Tysiąclecia” …………………………………….....
13. W wyniku żądań protestujących w Klubie IKAR doszło do spotkania z przedstawicielami władz
państwowych.
a) podaj imię i nazwisko polityka, który kierował reprezentacja strony rządowej

(0-1 p.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
b) podaj imię i nazwisko jednego z przywódców protestujących

(0-1 p.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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: 41

