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„A jeśli ktoś nasz polski dom zapali” – 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego  
w Polsce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe 

- dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022 
 

Etap szkolny 

5 listopada 2021 r. 

Organizatorzy: 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie we współpracy z: 
Marszałkiem Województwa Małopolskiego 

i Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego 
 

oraz 
 

Małopolski Kurator Oświaty 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Dane ucznia – proszę wpisać lub przypiąć tzw. metryczkę po rozkodowaniu pracy: 
 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego …………………………………………………………  
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Instrukcja dla ucznia: 

1. Przed Tobą zestaw 25 zadań konkursowych, za rozwiązanie których możesz uzyskać 

maksymalnie 40 punktów. 

2. Sprawdź, czy zestaw konkursowy zawiera 8 stron. Ewentualny brak zgłoś komisji. 

3. Na rozwiązanie zestawu masz 60 minut. Komisja konkursowa 15 minut przed końcem 

przypomni Ci o upływającym czasie. 

4. Pracuj uważnie, używając jedynie pióra lub długopisu koloru czarnego lub 

niebieskiego. Odpowiedzi udzielane przy użyciu ołówka nie będą oceniane. 

5. Nie podpisuj kartek imieniem ani nazwiskiem. 

6. Pamiętaj, aby nie używać korektora. 

7. Rozwiązania zadań wypełniaj czytelnie w wyznaczonych miejscach na pracy. 

8. Staraj się nie popełniać błędów. Błędnie zaznaczoną odpowiedź przekreśl i zaznacz 

właściwą odpowiedź. Możesz się poprawić tylko jeden raz. 

9. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje 

wykluczenie Cię z udziału w konkursie. 

 

 

Życzymy Ci powodzenia! 

 

Autorzy zadań i Organizatorzy Konkursu 
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Zadanie 1. (0-2 pkt.) 
Wpisz dokładną datę ogłoszenia stanu wojennego w Polsce i podaj jaki to był dzień 
tygodnia:  
A. data:   dzień………,  miesiąc………….………, rok…………. 

B. dzień tygodnia: ………………………………  

 
Zadanie 2. (0-1 pkt) 
Wskaż, w którym punkcie zachowano poprawną kolejność chronologiczną wydarzeń  
z lat 1981 – 1982: 
A. rozpoczęcie operacji „Azalia” i „Jodła”, masakra w kopalni „Wujek”, powołanie 

Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, zawieszenie stanu 
wojennego 

B. rozpoczęcie operacji „Azalia” i „Jodła”, powołanie Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, masakra w kopalni „Wujek”, zawieszenie stanu 
wojennego 

C. rozpoczęcie operacji „Azalia” i „Jodła”, masakra w kopalni „Wujek, zawieszenie stanu 
wojennego, powołanie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, 

D. masakra w kopalni „Wujek”, rozpoczęcie operacji „Azalia” i „Jodła”, powołanie 
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, zawieszenie stanu 
wojennego 

 
Zadanie 3. (0- 3 pkt.) 
Rozwiń skróty: 
PRL: …………………………………………………………….……………………………… 
PZPR: ……………………………………………………………..……………………………. 
WRON: …………………………………………………………………………………………  
 
Zadanie 4. (0-1 pkt) 
Na czele WRON stał: 
A. gen. Czesław Kiszczak 
B. gen. Florian Siwicki 
C. gen. Wojciech Jaruzelski 
D. gen. Bogusław Stachura 
 
Zadanie 5. (0-1 pkt) 
Autorzy stanu wojennego w Polsce uzasadniali konieczność jego wprowadzenia między 
innymi groźbą interwencji wojsk: 
A. CENTO 
B. NATO 
C. Układu Warszawskiego 
D. SEATO 
 
Zadanie 6. (0-1 pkt) 
Po wprowadzeniu stanu wojennego do końca 1982 roku w Polsce internowano: 
A. ok. 5 tys. osób  
B. 354 osób 
C. ok. 10 tys. osób 
D. ok. 3 tys. osób 
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Zadanie 7. (0-1 pkt) 
Najdłużej, do 28 XII 1981 r. strajkowali pod ziemią górnicy z kopalni: 
A. „Piast” 
B. „Manifest Lipcowy” 
C. „Ziemowit” 
D. „Wujek” 
 
Zadanie 8. (0-1 pkt) 
Rozgłośnia radiowa nadająca z zachodniej Europy, będąca dla Polaków powszechnym 
źródłem informacji o wydarzeniach lat 80. w Polsce i na świecie nosiła nazwę: 
A. Radio Moskwa 
B. Radio Luksemburg 
C. Radio Tirana 
D. Radio Wolna Europa 
 
Zadanie 9. (0-1 pkt) 
„Solidarność Walcząca” została założona przez: 
A. Zbigniewa Bujaka 
B. Kornela Morawieckiego 
C. Leszka Moczulskiego 
D. Annę Walentynowicz 
 
Zadanie 10. (0-1 pkt.)  
Wpisz numer ilustracji, która przedstawia symbol Solidarności Walczącej: ………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustracja nr  1 Ilustracja nr 2 Ilustracja nr 3 Ilustracja nr 4 

 
Zadanie 11. (0-1 pkt) 
Jedną z form protestu społeczeństwa wobec fałszowania informacji przez władzę  
w stanie wojennym był: 
A. marsz gwiaździsty 
B. noszenie goździków w klapach marynarek 
C. mały sabotaż 
D. spacery w czasie nadawania dziennika telewizyjnego 
 
Zadanie 12. (0-1 pkt) 
Który z wymienionych przypadków nie należał do sposobów wyrażania poparcia 
społeczeństwa dla Solidarności w stanie wojennym: 
A. Układanie kwietnych krzyży 
B. Noszenie goździków w klapach marynarek 
C. Noszenie oporników 
D. Spacery w czasie nadawania dziennika telewizyjnego 
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Zadanie 13. (0-1 pkt) 
Zaprezentowany na zdjęciu gest wzniesionych palców ułożonych w kształcie litery „V”, 
był znakiem powszechnie używany w czasie: 

 
A. powstań narodowych w XIX wieku 
B. zebrań partyjnych 
C. manifestacji po wprowadzeniu stanu wojennego  
D. głosowań w sejmie w czasach PRL  
 
Zadanie 14. (0-1 pkt) 
Komunistyczna policja polityczna odpowiedzialna za wiele zbrodni w stanie wojennym 
to: 
A. Urząd Bezpieczeństwa 
B. Komitet Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
C. Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego 
D. Służba Bezpieczeństwa 
 
Zadanie 15. (0-1 pkt) 
Tylko jedno zdjęcie zamieszczone poniżej pochodzi z okresu stanu wojennego. Wpisz 
numer tego zdjęcia: …………….. 
 

 

  

 

Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 3 
 
Zadanie 16. (0-1 pkt) 
Wskaż nazwisko osoby śmiertelnie pobitej na komisariacie milicji w Warszawie  
w 1983 r: 
A. Ryszard Smagur 
B. Bogdan Włosik 
C. Stanisław Pyjas 
D. Grzegorz Przemyk 
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Zadanie 17. (0-1 pkt) 
Na czele Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności  
i Ich Rodzinom stał: 
A. ks. kardynał Adam Sapieha  
B. ks. kardynał Stefan Wyszyński 
C. ks. kardynał Józef Glemp 
D. ks. kardynał Józef Kowalczyk 
 
Zadanie 18. (0-1 pkt) 
Druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski, która była dla społeczeństwa 
znakiem nadziei, miała miejsce w roku: 
A. 1982 
B. 1983 
C. 1984 
D. 1985 
 
Zadanie 19. (0-1 pkt) 
Stan wojenny został zniesiony w: 
A. lipcu 1982 roku 
B. grudniu 1982 roku 
C. lipcu 1983 roku 
D. grudniu 1983 roku 
 
Zadanie 20. (0-1 pkt)  
W październiku 1984 r. został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa ksiądz z warszawskiego kościoła św. Stanisława Kostki otwarcie 
zaangażowany w poparcie „Solidarności”. Był to: 
A. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
B. ks. Kazimierz Jancarz 
C. ks. Henryk Jankowski 
D. ks. Jerzy Popiełuszko 
 
Zadanie 21. (0-4 pkt.) 
Spośród podanych niżej nazwisk wybierz odpowiednie i dopisz do zamieszczonej 
charakterystyki: 
Jerzy Popiełuszko, Zbigniew Romaszewski, Ronald Reagan, Jerzy Urban, Czesław Kiszczak 
A. Prezydent supermocarstwa, który ogłosił sankcje ekonomiczne wobec PRL,  
a sowiecki komunizm określił jako imperium zła we współczesnym świecie. 
 
………………………………………………….…………………………………………….. 
B. Dewizą jego nauczania było: Zło dobrem zwyciężaj: 

 
……………………………………………………………….……………………………………………. 
C. Twórca radia „Solidarność” w Warszawie nadającego od 12 kwietnia 1982 roku. 
 
………………………………………………………….…………………………………….. 
D. Jeden z najbliższych współpracowników Wojciecha Jaruzelskiego i współtwórca  stanu 
wojennego. Jako minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za liczne zbrodnie  
i nieprawości MSW. 
..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 22. (0-7 pkt.) 
Rozstrzygnij, czy podane zdania są fałszywe, czy prawdziwe; wpisz odpowiednio prawda 
lub fałsz:  
 

Wydarzenie prawda/fałsz 
Po wprowadzeniu stanu wojennego władzę w Polsce objął Patriotyczny 
Ruch Odrodzenia Narodowego. 

 

Podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach było 9 ofiar 
śmiertelnych (w tym 6 na miejscu).  

 

Wśród rygorów stanu wojennego był zakaz strajków, manifestacji, 
wszelkich akcji protestacyjnych oraz wprowadzenie godziny milicyjnej. 

 

Demonstracje uliczne z 31 sierpnia 1982 r. były największym 
wystąpieniem działającej w warunkach konspiracji "Solidarności".  

 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) było 
organizacją powstałą z inicjatywy opozycji i działającą w podziemiu. 

 

Po wprowadzeniu stanu wojennego do Polski wkroczyły wojska Układu 
Warszawskiego w celu wsparcia polskich komunistów.  

 

Jedną z reakcji świata na zdławienie pokojowego ruchu „Solidarności” 
było przyznanie Lechowi Wałęsie pokojowej nagrody Nobla. 

 

 
Zadanie 23. (0-1 pkt) 
Który komunikat pojawiał się w słuchawce podczas rozmów telefonicznych  
w okresie stanu wojennego: 
A. rozmowa cenzurowana 
B. rozmowa kontrolowana 
C. rozmowa podsłuchiwana 
D. rozmowa nagrywana 
 
Zadanie 24. (0-1 pkt) 
Poniższa ilustracja przedstawia: 

 
A. kartkę żywnościową 
B. talon zapomogi społecznej 
C. bon towarowy do Pewexu 
D. kupon loteryjny 
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Zadanie 25. (0-4 pkt.) 
Dopasuj nazwiska do podobizn osób przedstawionych poniżej: Jan Paweł II, Jerzy 
Popiełuszko, Lech Wałęsa, Wojciech Jaruzelski. 
 

       
 

Ilustracja nr 1            Ilustracja nr 2            Ilustracja nr 3             Ilustracja nr 4 
 
Ilustracja nr 1: ………………………………………………………………………………… 
 
Ilustracja nr 2: ………………………………………………………………………………… 
 
Ilustracja nr 3: ………………………………………………………………………………… 
 
Ilustracja nr 4: ……………………………………………………………………………….... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dziękujemy za przystąpienie do Konkursu 
 
 

Autorzy zadań i Organizatorzy Konkursu 
 
 
 


