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ƐĺաPrzyjrzyj się zamieszczonemu plakatowi
i wykonaj polecenie.
Wskaż poprawne dokończenia zdań.
1. Plakat powstał w czasie
A. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
B. strajków w sierpniu 1980 r. na Wybrzeżu.
C. protestów robotniczych w Radomiu, Ursusie i Płocku.
2. Tematyka plakatu nawiązuje do
A. liczby osób protestujących w Stoczni Gdańskiej.
B. podwyżki w wysokości 21 złotych, której domagali się strajkujący robotnicy.
C. liczby postulatów sformułowanych przez MKS.
ƑĺաPrzeczytaj zdania z tabeli i oceń, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz P, jeśli
zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.
A. Na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku
stała Anna Walentynowicz.

P

F

B. Tzw. porozumienia sierpniowe zostały podpisane nie tylko
w Gdańsku, lecz także w Szczecinie oraz Jastrzębiu.

P

F

C. W wyniku porozumień sierpniowych powołano do życia NSZZ
„Solidarność”.

P

F

D. Pierwszym przewodniczącym Solidarności został Lech Wałęsa.

P

F

ƒĺաPrzyjrzyj się zamieszczonym kartkom żywnościowym i wykonaj polecenia.
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Wypisz cztery produkty spożywcze, które można było kupić tylko na kartki.
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ƓĺաPrzeczytaj tekst i wykonaj związane z nim polecenia.
Zaczynem letniej fali strajków w 1980 r. stała się drobna w zasadzie sprawa podwyżki cen mięsa i jego przetworów [...]. W całym kraju rozpoczęły się liczne
protesty, które władze starały się zdusić podwyżkami płac w poszczególnych
przedsiębiorstwach. [...] 14 sierpnia zainicjowano przygotowywany od jakiegoś czasu strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Po kilku godzinach na jego
czele stanął Lech Wałęsa. Stoczniowcy zgłosili trzy postulaty, żądając podwyżki płac, przywrócenia do pracy Wałęsy i zwolnionej kilka dni wcześniej Anny
Walentynowicz oraz budowy pomnika stoczniowców poległych w Grudniu’70.
Ł. Kamiński, Fenomen Solidarności, [w:] „Biuletyn IPN”, 5-6/2009, s. 9.

A. Napisz, co było bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia strajków w lecie 1980 r.
B. Wymień trzy żądania, które wysunęli gdańscy stoczniowcy na początku strajku
w sierpniu 1980 r.
y
y
y

ƔĺաScharakteryzuj politykę władz państwowych w stosunku do Solidarności w latach 1980‒1981. Poszukaj informacji w dostępnych ci źródłach wiedzy.
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