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XXX KONKURS HISTORYCZNY 
 

„POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
 LIPIEC 1944 - CZEWRWIEC 1989” 

 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

Rok szkolny 2007/2008 
Eliminacje I stopnia 

 
 

Instrukcja dla ucznia 
 

1. Pamiętaj, iż czas na wypełnienie testu wynosi 90 minut. 
2. Sprawdź, czy Twój test zawiera 22 pytania. 
3. Przeczytaj uważnie każde polecenie oraz zamieszczone uwagi. 
4. Pisz starannie, używaj długopisu lub pióra. 
5. Nie wolno używać korektorów. 
6. Jeśli się pomylisz, przekreśl i napisz u góry. 
7. Maksymalna ilość punktów wynosi 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Życzymy powodzenia 
 
 
 



 
 

1. Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które jest pierwsze, i to które jest 
ostatnie. Obok pierwszego wpisz literę  A, obok ostatniego – literę –B 

 
a) uchwalenie Konstytucji PRL…………………………………   ….. 
b) referendum ludowe…………………………………………...   ….. 
c) utworzenie PZPR……………………………………………..   ….. 
d) wybór Władysława Gomułki na I sekretarza KC PZPR……...   ….. 

 
Tomasz Małkowski Jacek Rześniowiecki 
Historia III 
podręcznik do gimnazjum „Podróże w czasie” 
wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000 

 
 1a)  s.269 
1b)  s. 263-264 
1c)  s.268 
1d) s.264 oraz s.277 -278 
 
 

 
 

[0-2 pkt.] 
 

2. Jakie lata obejmował  Trzyletni Plan Odbudowy Gospodarczej. Zaznacz właściwą 
odpowiedź. 

a) 1945 – 1947 
b) 1947 – 1949 
c) 1950 – 1953 
d) 1954 – 1956 
 

Tomasz Małkowski Jacek Rześniowiecki 
Historia III 
podręcznik do gimnazjum „Podróże w czasie” 
wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000, s. 270 
 

 
[0-1 pkt.] 

 
3. Które z poniższych twierdzeń są fałszywe, a które prawdziwe. Napisz poniżej 

„prawda” lub „fałsz” 
 

a) Stanisław Mikołajczyk był przywódcą ZSL i w Tymczasowym Rządzie 
Jedności Narodowej był premierem 

………………………………………….. 
b) Stefan Wyszyński był więziony w latach 1953 – 1956 
…………………………………………. 
c) Władysław Gomułka został usunięty ze stanowiska I sekretarza KC PZPR w 

grudniu 1980 roku 



………………………………………….. 
d) Bolesław Bierut był prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1947 – 

1952 
…………………………………………… 
 

Tomasz Małkowski Jacek Rześniowiecki 
Historia III 
podręcznik do gimnazjum „Podróże w czasie” 
wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000 
 

 
3a) s.262 
3b) s.275 -276 
3c) s.285 
3d) s.267-269 
 

 
[0-4 pkt.] 

4. Przeczytaj poniższy tekst, a następnie odpowiedz na pytania 
 

Głównym celem tego planu gospodarczego były: szybkie uprzemysłowienie kraju, 
centralizacja władzy, zwiększenie liczebności klasy robotniczej oraz osłabienie prywatnej 
własności w rolnictwie. Industrializację zamierzano realizować, inwestując w przemysł 
wytwarzający środki produkcji kosztem dóbr konsumpcyjnych i poziomu życia ludności. 
Na wsi planowano przeprowadzenie przymusowej kolektywizacji. 
 
 
Podaj nazwę planu o którym mowa w tekście 
 
…................................................................................................. 
 
Wymień lata, w których zakładano jego realizację…........................ 
 
Tomasz Małkowski Jacek Rześniowiecki 
Historia III 
podręcznik do gimnazjum „Podróże w czasie” 
wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000 

 
s.270-271 
 

[0-2 pkt.] 
5. Podkreśl nazwę partii, która nie pasuje do pozostałych 

a) ZSL 
b) PZPR 
c) PSL 
d) SD 
 

Tomasz Małkowski Jacek Rześniowiecki 
Historia III 
podręcznik do gimnazjum „Podróże w czasie” 



wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000 
 
 

s. 262,  s. 264, s.268 
 

[0-1 pkt.] 
6. Podkreśl 2 cechy charakteryzujące gospodarkę polską okresu powojennego: 
 
indywidualna, centralnie sterowana, wydajna, planowa, prywatna,  
 
centralnie sterowana : Grzegorz Wojciechowski, Historia III, Razem przez wieki. 
Zrozumieć przeszłość, Wyd. Arka 2001 str. 187 
 
planowa: Historia dla gimnazjalistów. Dzieje najnowsze Klasa III, Wyd. Oficyna 
Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2002, str. 263 
 
 
 

[0-2 pkt] 
 
7.  Spośród podanych ugrupowań podkreśl wszystkie partie, które w 1947 stworzyły 
przedwyborczy Blok Stronnictw Demokratycznych: 

 
PZPR, PPS, PSL, SL,SD, PPR 
 
Grzegorz Wojciechowski, Historia III, Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość, Wyd. Arka 
2001  str. 173 
 
 

[0-4 pkt.] 
 
8. Podkreśl podpunkty charakteryzujące akcję „Wisła”. 
 
a) przesiedlenie Ukraińców do ZSRR,  
b) ostateczna rozprawa z UPA,  
c) 1945-1946,  
d) rozbicie „WiN”,  
e) V-VII 1947 rok, 
f) wysiedlenie 4 mln Niemców z Polski, 
g) przesiedlenie 140 tys. Ukraińców i Łemków na Ziemie Odzyskane. 
 
Mędrzecki Włodzimierz, Szuchta Robert, Historia. Podręcznik 3, U źródeł współczesności. 
Dzieje nowożytne i najnowsze, Warszawa 2001, s. 348 (Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne). 
 

[0 - 3 pkt.] 
 
9.Podaj pełne nazwy poniższych skrótów: 

a) KOR................................................................................................................................. 
b) ROPCiO............................................................................................................................ 



c) NSZZ „Solidarność”......................................................................................................... 
d) WRON ............................................................................................................................. 
e) PKWN………………………………………………………………………………….. 
f) ORMO………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                  

Kucharczyk Grzegorz, Milcarek Paweł, Robak Marek, Przez tysiąclecia i wieki. 
Cywilizacje XIX i XX wieku, kl. 3, Warszawa 2004, s. 183 (Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne). 
 + wyd „Wiking” s. 183 

 [0-6 pkt.] 
 
 
10. Podkreśl daty pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. 
 
1978, 1979, 1982, 1983, 1986, 1987, 1989.       
 
Grzegorz Wojciechowski, Historia III, Razem przez wieki. Zrozumieć przeszłość, Wyd. Arka 
2001  str. 189 
 
Historia dla gimnazjalistów. Dzieje najnowsze Klasa III, Wyd. Oficyna Edukacyjna 
Krzysztof Puzdro, Warszawa 2002, str. 278  
 

  Historia dla klasy 3 wyd „Wiking” s. 302, 306, 307 
                                                            
 

[0-3pkt.] 
 
 
 
11. Połącz terminy z ich objaśnieniami wpisując odpowiednią cyfrę w wykropkowane 
miejsca. 
a) reglamentacja - (…..) 
b) referendum - (…..) 
c) nacjonalizacja - (…..) 
d) kolektywizacja - (…..) 
e) repatriacja - (…..) 
f) socrealizm - (…..) 
g) cenzura - (…..) 
h) internowanie - (…..) 
 
1. upaństwowienie, wywłaszczenie na rzecz państwa podstawowych gałęzi przemysłu, 
bogactw naturalnych, banków 
2. łączenie indywidualnych gospodarstw rolnych w wielkie spółdzielcze lub państwowe 
gospodarstwa rolne 
3. sprzedaż ograniczona, zwykle wynikająca z niedoboru pewnych towarów na rynku 
4. głosowanie obywateli, w którym decydują oni o sprawie ważnej dla państwa 
5. styl obowiązujący w sztuce polskiej okresu stalinizmu o ściśle określonej tematyce (praca 
na budowach, portrety przywódców partii, traktorzyści) i formie 
6. powrót do kraju ojczystego osób, które wskutek różnych okoliczności znalazły się czasowo 
poza jego granicami 



7. przymusowe umieszczenie w miejscach odosobnienia osób uznanych za niebezpieczne dla 
państwa ze względów politycznych 
8. kontrola prasy, książek, filmów, spektakli teatralnych itp. pod względem politycznym 
dokonywana przez powołany do tego urząd 
 
Snoch Bogdan, Słownik szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, Warszawa 1990, s. 72, 96 
(Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne).  
Mędrzecki Włodzimierz, Szuchta Robert, Historia. Podręcznik 3, U źródeł współczesności. 
Dzieje nowożytne i najnowsze, Warszawa 2001, s. 388 (Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne). 
Świat współczesny. Od wybuchu II wojny światowej, klasa III, część II, Warszawa 2002, s. 
451, 452 (Wydawnictwo Szkolne PWN). 
Małkowski Tomasz, Rześniowiecki Jacek, Historia III, podręcznik dla klasy III gimnazjum, 
Gdańsk 2003, s. 260, 271 (Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe). 
Przybysz Kazimierz, Jakubowski Wojciech, Włodarczyk Mariusz, Historia dla 
gimnazjalistów. Dzieje najnowsze. Podręcznik. Klasa III, Warszawa 2002, s. 266 (Oficyna 
Edukacyjna Krzysztof Pazdro). 
 
 

[0 - 8 pkt.] 
 
12. Istotną rolę w obronie polskości po II wojnie światowej odgrywała polska emigracja 
wydając m. in. czasopisma w języku polskim czy powołując do życia instytucje 
gromadzące materiały dokumentujące dzieje Polski i Polaków w XX wieku. Do 
podanych tytułów czy nazw instytucji dopisz nazwę miasta, w którym one 
funkcjonowały.  
 
a) „Kultura” - …………………………………………………………………………………... 
b) „Wiadomości” - ……………………………………………………………………………... 
c) „Zeszyty Historyczne” - ……………………………………………………………………... 
d) Instytut Józefa Piłsudskiego - ……………………………………………………………….. 
d) Instytut Władysława Sikorskiego - ………………………………………………………….. 
 
Mędrzecki Włodzimierz, Szuchta Robert, Historia. Podręcznik 3, U źródeł współczesności. 
Dzieje nowożytne i najnowsze, Warszawa 2001, s. 354 (Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne 
 

[0 - 5 pkt.] 
 

13. W 1956 roku w PZPR uformowały się dwie konkurencyjne grupy, walczące o 
przejęcie władzy w kraju. Podaj ich nazwy. 
 
a) ……………………………………………………………………………………………….. 
b) ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Mędrzecki Włodzimierz, Szuchta Robert, Historia. Podręcznik 3, U źródeł współczesności. 
Dzieje nowożytne i najnowsze, Warszawa 2001, s. 363 (Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne). 
 

[0 - 2 pkt. 



 
 
14. Podaj dokładne daty (dzień, miesiąc, rok) utworzenia następujących organów 
władzy państwowej. 
 
a) PKWN - ……………………………………………………………………………………... 
b) Rząd Tymczasowy - ………………………………………………………………………… 
a) TRJN - ……………………………………………………………………………………...... 
 
Przybysz Kazimierz, Jakubowski Wojciech, Włodarczyk Mariusz, Historia dla 
gimnazjalistów. Dzieje najnowsze. Podręcznik. Klasa III, Warszawa 2002, s. 248 - 250 
(Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro). 
 

 
[0 - 3 pkt.] 

 
 

15. Uzupełnij poniższą tabelę wpisując w odpowiednie miejsca  imiona i nazwiska osób 
pełniących najważniejsze funkcje w TRJN oraz pełne nazwy partii, których byli 
członkami. 
 

Pełniona funkcja Imię i nazwisko osoby 
pełniącej daną funkcję 

Przynależność partyjna 
(pełna nazwa partii) 

premier 
 

………………………………
………………………………

………………………………
………………………………

pierwszy wicepremier  
i minister Ziem Odzyskanych 

………………………………
………………………………

………………………………
………………………………

wicepremier i minister 
rolnictwa i reform rolnych 

………………………………
………………………………

………………………………
………………………………

 
Przybysz Kazimierz, Jakubowski Wojciech, Włodarczyk Mariusz, Historia dla 
gimnazjalistów. Dzieje najnowsze. Podręcznik. Klasa III, Warszawa 2002, s. 250 (Oficyna 
Edukacyjna Krzysztof Pazdro). 
 

[0 - 6 pkt.] 
 

 
16. Polska polityka zagraniczna podejmowała działania zmierzające do zahamowania 
zbrojeń jądrowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Uzupełnij tabelę dotyczącą tej 
kwestii. 
 

Charakterystyka planu Autor planu  
(imię i nazwisko)

Data 
zgłoszenia 

planu (rok) 

Funkcja 
pełniona przez 
autora planu 

Utworzenie strefy bezatomowej w 
Europie Środkowej i Wschodniej 
obejmującej tereny: Polski, RFN, 
NRD, CSRS pod kontrolą Układu 
Warszawskiego i NATO. 

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

 
 
……………… 

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

Zahamowanie wyścigu zbrojeń ………………….  ………………….



jądrowych na terenie Polski, CSRS, 
NRD i RFN w warunkach gdy 
całkowite rozbrojenie nuklearne na 
tym obszarze wydawało się 
niemożliwe. 

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

 
……………… 
 

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

Przybysz Kazimierz, Jakubowski Wojciech, Włodarczyk Mariusz, Historia dla 
gimnazjalistów. Dzieje najnowsze. Podręcznik. Klasa III, Warszawa 2002, s. 271 (Oficyna 
Edukacyjna Krzysztof Pazdro). 
 

[0 - 6 pkt.] 
 
 
 

 
17. Na podstawie tekstu źródłowego oraz posiadanych informacji odpowiedz na poniższe 
pytania. 
 
„Stanowisko w sprawie reform politycznych 
[…] Podstawą porozumienia są zasady przyszłego systemu politycznego wypływające z niezbywalnego prawa 
obywateli do życia w państwie, które w pełni urzeczywistnia suwerenność narodu. Oznacza to: 
- pluralizm polityczny, znajdujący swój wyraz przede wszystkim w prawie do swobodnego zrzeszania się […]; 
- wolność słowa, możliwość dostępu do wszystkich rodzajów środków masowego przekazu różnorodnym siłom 
politycznym; 
- demokratyczny tryb powoływania wszystkich przedstawicielskich organów władzy państwowej tak, by o tym, 
kto sprawować będzie władzę, rzeczywiście decydowali wyborcy; 
- niezawisłość sądów […]; 
- silny pełnią praw i swobodnie wybrany samorząd terytorialny […]. 
Zasady wyborów do Sejmu i Senatu 
[…] Swoboda wyborów do Sejmu X kadencji będzie ograniczona  przez uzgodniony przy „okrągłym stole” 
podział mandatów. Umowa o  podziale mandatów poselskich dotyczy tylko wyborów do Sejmu X kadencji. 
Zgodnie z tym podziałem 60% mandatów poselskich przypadnie na koalicję PZPR, ZSL i SD, a dalsze 5% na 
PAX, PZKS i UChS [katolickie organizacje współpracujące z PZPR].  
Kandydaci bezpartyjni zgłoszeni przez niezależne grupy obywateli rywalizować będą między sobą o 35% ogólnej 
liczby mandatów poselskich. Część mandatów koalicji zostanie obsadzona z listy krajowej, obejmującej do 10% 
ogółu miejsc w przyszłym Sejmie. 
Swoboda wyborów do Senatu nie jest ograniczona żadnym uzgodnieniem dotyczącym podziału mandatów […]. 
Sejm, Senat, Prezydent, Sądy 
[…] Sejm pozostaje najwyższym organem władzy ustawodawczej […]. Senat połączony z Sejmem w 
Zgromadzenie Narodowe dokona wyboru prezydenta pierwszej kadencji bezwzględną większością głosów. 
Kandydata na prezydenta zgłosić może ¼ posłów i senatorów […].” 
                     Bednarz Jolanta, Litwinienko Magdalena, Zapała Katarzyna, Historia 3. Podręcznik dla gimnazjum,       
                     Gdynia 2007, s.280-281. 
 
a) Ustalenia jakich obrad opisuje tekst? 
…………………………………………………………………………………………………... 
b) Podaj nazwy obydwu stron biorących udział w obradach. 
…………………………………………………………………………………………………... 
c) Podaj daty trwania obrad (miesiąc, rok). 
- początek obrad (miesiąc, rok) - ……………………………………………………………….. 
- koniec obrad (miesiąc, rok) - …………………………………………………………………. 
d) Wymień, na podstawie tekstu, trzy zasady polityczne, na których miał się opierać ustrój 
Polski? 
- ………………………………………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………………………………………  
- ………………………………………………………………………………………………… 



e) Jak miał wyglądać procentowy podział mandatów w wyborach do Sejmu X kadencji? 
- PZPR, ZSL, SD - ……………………………………………………………………………... 
- PAX, PZKS, UCHS - …………………………………………………………………………. 
- kandydaci bezpartyjni - ……………………………………………………………………….. 
f) Czy wybory do Senatu miały być w pełni demokratyczne? 
…………………………………………………………………………………………………... 
g) Jakie organy władzy miały dokonać wyboru prezydenta? 
…………………………………………………………………………………………………... 
Bednarz Jolanta, Litwinienko Magdalena, Zapała Katarzyna, Historia 3. Podręcznik dla 
gimnazjum, Gdynia 2007, s.280-281 (Wydawnictwo Pedagogiczne Operon). 
 
 

[0 - 13 pkt.] 
 
18. Cechą charakterystyczną stalinizmu w Polsce był kult osoby Stalina. Jego imieniem 
nazywano wielkie budowle, zmieniano nazwy miast czy zawieszono wydawanie jednego 
z tygodników, gdy jego redakcja odmówiła opublikowania nekrologu po śmierci wodza. 
Podaj: 
 
a) pełną nazwę wielkiej budowli w Warszawie będącej darem ZSRR dla Polski 
…………………………………………………………………………………………………... 
b) nazwę miasta przemianowanego na Stalinogród 
…………………………………………………………………………………………………... 
c) tytuł tygodnika katolickiego, który nie opublikował nekrologu po śmierci Stalina 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Kucharczyk Grzegorz, Milcarek Paweł, Robak Marek, Przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje 
XIX i XX wieku, kl. 3, Warszawa 2004, s. 263 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne). 
 

[0 - 3 pkt.] 
 
19. Fenomenem lat 70-tych w Polsce stała się opozycja demokratyczna, której uczestnicy 
występowali jawnie i działali pod swoimi nazwiskami. Najbardziej znanymi 
organizacjami były: Komitet Obrony Robotników  przemianowany potem na Komitet 
Samoobrony Społecznej KOR (KSS KOR) oraz Ruch Obrony Praw Człowieka i 
Obywatela (ROPCiO). Do podanych działaczy dopisz skrót organizacji, której byli 
członkami.  
 
a) Leszek Moczulski - ………………………………………………………………………….. 
b) Jacek Kuroń - ………………………………………………………………………………... 
c) Adam Michnik - ……………………………………………………………………………... 
d) Andrzej Czuma - …………………………………………………………………………….. 
e) Wojciech Ziembiński - ………………………………………………………………………. 
f) Jan Józef Lipski - …………………………………………………………………………….. 
 
Kucharczyk Grzegorz, Milcarek Paweł, Robak Marek, Przez tysiąclecia i wieki. Cywilizacje 
XIX i XX wieku, kl. 3, Warszawa 2004, s. 285 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne). 
 
 

 [0 - 6 pkt.] 



20, Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia. Wpisz cyfry od 1 do 5 w 
wykropkowanych miejscach 

a. ogłoszenie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich................ 
b. początek akcji „Wisła”.............. 
c. pierwsza pielgrzymka Ojca Św Jana Pawła II do ojczyzny................ 
d. wydarzenia marca 1968............... 
e. obchody Milenium 
 

Tomasz Małkowski Jacek Rześniowiecki 
Historia III 
podręcznik do gimnazjum „Podróże w czasie” 
wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000 

 
6a)  s. 280-281 
6b)  s. 261 
6c) s.291 
6d) s.282 – 284 
6e) s.280 
 

 
[0-5 pkt.] 

 
 
 
 
 
21. Jedną z głównych wytycznych polityki zagranicznej Polski Ludowej była kwestia 
uznania granicy polskiej na Odrze i Nysie Łużyckiej przez obydwa państwa niemieckie. 
Podaj daty roczne podpisania traktatów regulujących tę kwestię. 
 
a) z NRD - ……………………………………………………………………………………… 
b) z RFN - ……………………………………………………………………………………… 
 
Przybysz Kazimierz, Jakubowski Wojciech, Włodarczyk Mariusz, Historia dla 
gimnazjalistów. Dzieje najnowsze. Podręcznik. Klasa III, Warszawa 2002, s. 268 - 269 
(Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro). 
 

 
[0 - 2 pkt.] 

 
 
 
22. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie zapisz otrzymane hasło główne.   
 
1. Józef - głowa Kościoła katolickiego po śmierci kardynała Wyszyńskiego. 
2. Stanisław - prezes PSL, zagrożony aresztowaniem uciekł potajemnie z Polski w 1947 roku. 
3. Wojciech - generał, minister obrony narodowej, premier, I sekretarz KC PZPR i szef WRON. 
4. Wincenty - górnik, inicjator współzawodnictwa pracy. 
5. Edward - I sekretarz KC PZPR w latach 1970 - 1980. 
6. Józef - premier rządu polskiego w latach 1954 -1970. 
7. Anna - działaczka Wolnych Związków Zawodowych, zwolniona z pracy w Stoczni Gdańskiej na początku  
sierpnia 1980 roku. 



8. Bolesław - działacz komunistyczny, prezydent Polski w latach 1947 - 1952, a od 1952 roku przewodniczący  
Rady Państwa.   
9. Jerzy - publicysta, wydawca polskiej literatury na emigracji, założyciel Instytutu Literackiego w Rzymie w 
1946 roku. 
10. Jerzy - kapelan NSZZ „Solidarność”, bestialsko zamordowany w 1984 roku przez funkcjonariuszy SB.  
11. Lech - elektryk, działacz związkowy, przywódca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni 
Gdańskiej, pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność”, prezydent Polski.  
12. Stanisław - I sekretarz KC PZPR w latach 1980 - 1981.                       
 

  1.         
  2.         
  3.         
  4.         
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Hasło główne - …………………………………………………………………………………. 
 
Przybysz Kazimierz, Jakubowski Wojciech, Włodarczyk Mariusz, Historia dla 
gimnazjalistów. Dzieje najnowsze. Podręcznik. Klasa III, Warszawa 2002, różne strony 
(Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro). 
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KLUCZ ODPOWIEDZI 

1. A –b, B – d 

2. b 

3. a- fałsz, b – prawda, c – fałsz, d – prawda 

4. a. plan sześcioletni, b – 1949 1955 

5. c 

6. centralnie sterowana, planowa 

7. PPR,PPS,SL,SD 

8.  b) ostateczna rozprawa z UPA,  

        e) V-VII 1947 rok, 

        g) przesiedlenie 140 tys. Ukraińców i Łemków na Ziemie Odzyskane. 

9.  

a) Komitet Obrony Robotników 

b) Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 

c) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

d) Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 

e) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 

f) Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej 

 

10.  

1979, 1983, 1897       

11.  

a) 3     b) 4     c) 1     d) 2     e) 6     f) 5     g) 8     h) 7 

 

12. 

a) Paryż (Maisons Laffitte pod Paryżem) 

b) Londyn 

c) Paryż 

d) Nowy Jork 

e) Londyn 

 

13. 

a) „natolińczycy” (grupa natolińska) 

b) „puławianie” (grupa puławska) 



14. 

a) 20 lipca 1944 r. 

b) 31 grudnia 1944 r. 

c) 28 czerwca 1945 r. 

 

15. 

Pełniona funkcja Imię i nazwisko osoby 

pełniącej daną funkcję 

Przynależność partyjna 

(pełna nazwa partii) 

 Edward Osóbka-Morawski Polska Partia Socjalistyczna 

 Władysław Gomułka Polska Partia Robotnicza 

 Stanisław Mikołajczyk Polskie Stronnictwo Ludowe 

 

16. 

Charakterystyka planu Autor planu  

(imię i nazwisko)

Data 

zgłoszenia 

planu (rok) 

Funkcja 

pełniona przez 

autora planu 

 Adam Rapacki 1957 

 

minister spraw 

zagranicznych 

 Władysław 

Gomułka 

1963 

 

I sekretarz  

KC PZPR 

 

17. 

a) Obrady „okrągłego stołu” 

b)  

- Strona rządowa (partyjna, komuniści) 

- Strona solidarnościowa (opozycyjna) 

c)  

- początek obrad - luty 1989 rok 

- koniec obrad - kwiecień 1989 rok 

d) 

- pluralizm polityczny 

- wolność słowa 

- demokratyczny sposób wyboru organów władzy państwowej 



- niezawisłość sądów 

- silny i demokratycznie wybrany samorząd terytorialny 

e)  

- PZPR, ZSL, SD - 60% 

- PAX, PZKS, UChS - 5% 

- kandydaci bezpartyjni - 35% 

f) Tak 

g) Sejm i Senat połączone w Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat, Zgromadzenie 

Narodowe) 

 

 

 

18. 

a) Pałac Kultury i Nauki 

b) Katowice 

c) „Tygodnik Powszechny” 

 

19. 

 

a) ROPCiO 

b) KSS KOR 

c) KSS KOR 

d) ROPCiO 

e) ROPCiO 

f) KSS KOR 

 

20. 

a – 2, b – 1, c – 5, d – 4, e – 3. 

 

 

21. 

 

a) 1950 r. 

b) 1970 r. 



 

22. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.   G L E M P           
  2.    M I K O Ł A J C Z Y K    
  3. J A R U Z E L S K I        
  4. P S T R O W S K I         
  5.  G I E R E K           
  6.    C Y R A N K I E W I C Z   
  7.     W A L E N T Y N O W I C Z 
  8.   B I E R U T          
  9.    G I E D R O Y Ć       
10.      P O P I E Ł U S Z K O  
11.       W A Ł Ę S A      
12.      K A N I A         

 
Hasło główne - Polska Ludowa 
 

 


	PZPR, PPS, PSL, SL,SD, PPR

