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Upadek komunizmu
Test podsumowujący rozdział V

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.3

imię i nazwisko

           
klasa                                data

Grupa A

a)  Podaj dwa czynniki, które prowadziły do ograniczania represji stosowanych wobec opozycjonistów z lat 70.

b)  Wyjaśnij, co według autora sprawiło, że strajki z 1980 r. zaskoczyły władze PRL.

Przed Sierpniem władza unikała aresztowań, zdając sobie sprawę, że nie zdławią one oporu, a wręcz przeciwnie 
– mogą go wzmocnić, wywołując dodatkowe protesty opinii publicznej na Zachodzie. Umiarkowane represje wy-
nikały też z niedocenienia znaczenia ruchu. Aparat władzy, zajęty bogaceniem się, budowaniem willi i zakładaniem 
kont bankowych, przypisując innym swe pragnienia, był przekonany, że cały naród zajmuje się dorabianiem, 
składaniem na samochód, czekaniem na mieszkanie. Przedstawiciele aparatu nie mogli więc podejrzewać, że 
społeczeństwo przyjmie i uzna za swoje idee reprezentowane przez stosunkowo małe, walczące o prawa człowieka 
grupy. [...] Strajkowe lato 1980 stało się zaskoczeniem dla całego aparatu łącznie z uganiającymi się za opozycjo-
nistami pracownikami bezpieczeństwa.

Wskaż, która z wymienionych poniżej organizacji powstała najwcześniej.1 0–2 p.

A. „Solidarność”    C. Komitet Obrony Robotników 
B. Konfederacja Polski Niepodległej D. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Oceń, czy poniższe zdania na temat strajków z czerwca 1976 r. są prawdziwe. Zaznacz literę „P”  
przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

2 0–3 p.

0–5 p.

Największe protesty wybuchły w Trójmieście. P F

Do wybuchu protestów doprowadziły zapowiedzi znacznych podwyżek cen. P F

W celu spacyfikowania strajkujących robotników władze wydały rozkaz użycia broni palnej. P F

Uszereguj podane wydarzenia z 1980 r. w kolejności chronologicznej. Wstaw odpowiednie litery na osi czasu.4 0–2 p.

A. utworzenie MKS   C. powstanie NSZZ „Solidarność” 
B. ogłoszenie listy 21 postulatów   D. podpisanie porozumień sierpniowych
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Zapoznaj się z wykresem przedstawiającym coroczne wyniki badań opinii publicznej z lat 1975–1983,  
a następnie wykonaj polecenia.

5 0–5 p.

a)  Przedstaw, w jaki sposób zmieniały się 
oceny kolejnych lat w trakcie stanu 
wojennego.

b)  Dokończ zdanie.

Rok, w którym doszło do wyboru Karola Wojtyły na papieża, został oceniony jako
A. najlepszy w całym przedstawionym okresie.  C. gorszy niż rok poprzedni.
B. najgorszy w całym przedstawionym okresie.   D. lepszy niż rok poprzedni.

Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: jaki był  
ten rok dla naszego kraju? (dane w procentach)
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Przedstaw, w jaki sposób stan wojenny wpłynął na funkcjonowanie „Solidarności”.6 0–3 p.

Zapoznaj się z ulotką z lat 80., a następnie wykonaj polecenia.7
a)  Opisz, w jaki sposób autor ulotki zilustrował 

podane na niej hasło.

b)  Rozstrzygnij, czy ulotka została przygotowana 
przez władze, czy przez opozycję. Uzasadnij 
odpowiedź.

0–5 p.

Na ilustracji zachowana pisownia oryginalna.
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Spośród podanych wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie  
ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.

9 0–2 p.

Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D

Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D

A. objęcie funkcji I sekretarza KPZS przez M. Gorbaczowa   C. upadek muru berlińskiego
B. początek wojny w Afganistanie      D. pucz Janajewa

Wyjaśnij znaczenie podanych pojęć w kontekście przemian politycznych z lat 80. XX w.

aksamitna rewolucja – 

pierestrojka – 

10 0–4 p.

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.11

a)  Wyjaśnij, jakimi motywacjami kierowali się – według autora tekstu – uczestnicy wyborów w czasach PRL. 

b)  Rozstrzygnij, czy autor przytoczonego tekstu był zwolennikiem, czy przeciwnikiem ustaleń Okrągłego Stołu. 
Uzasadnij odpowiedź.

To jeszcze nie będą wybory, to jeszcze będzie głosowanie. Jakiż to wybór, gdy na 65% miejsc w Sejmie możemy 
wybrać kogo chcemy, pod warunkiem, że to będzie komunista? [...] A jednak idę na te wybory, przepraszam na to 
głosowanie, idę z prostej przyczyny – bo mam zaufanie do Lecha Wałęsy. [...] Ale niech mnie nikt nie próbuje po-
równać do tych, którzy chodzili, bo „tak kazali”, bo „lepiej się nie wychylać”. Różnica jest zasadnicza – ja się po 
prostu Lecha nie boję. On mi nie zabierze premii, nie wstrzyma przydziału mieszkania, nie utrudni dzieciom 
wstępu na studia [...], wreszcie nie zamknie mnie w areszcie.... A więc idę na to niedemokratyczne głosowanie 
i będę bronić tych 35%, żeby się nie okazało, że na darmo był okrągły stół. I będę głosować na Solidarność [...].

0–5 p.

Podaj dwa przykłady zmian wprowadzonych po wyborach sierpniowych, które miały symbolicznie  
zademonstrować odejście Polski od komunizmu.

12 0–2 p.

Rozwiń podane skróty.

NSZZ – 

WZZ – 

WRON – 

SB – 

8 0–2 p.


