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XV Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność" 

Finał wojewódzki 2017r. 
Kielce, 11 kwietnia 2017r. 

 

1. Podaj przyczyny tzw. „wydarzeń marcowych” dotyczące niżej wymienionych dat: 
 

a)  Styczeń 1968 ………………………………………………………………………. 
 

b)  Luty 1968      ………………………………………………………………………. 
 

c)  Początek marca 1968 ………………………………………………………………. 
 

2. W lipcu 1980 r. największa fala strajków ogarnęła: (zakreśl właściwą odpowiedź) 
 

a) Lubelszczyznę;            b) Dolny Śląsk;            c) Mazowsze. 
 

3. Kryzys bydgoski rozpoczął się od pobicia: (zakreśl właściwą odpowiedź) 
 

a) Andrzeja Gwiazdy;           b) Jana Rulewskiego;           c) Janusza Pałubickiego. 
 

4. W grudniu 1984r. w jednej ze szkół średnich we Włoszczowie uczniowie zorganizowali strajk.  
 

Podaj powód tego strajku: ………………………….………………….……………………………... 
 

5. Jakie podstawowe doktryny polityczne towarzyszyły procesowi tworzenia związków zawodowych  

na terenie Europy. Podaj ich nazwy: 

a) …………………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Podaj trzy reprezentatywne ogólnopolskie centrale związkowe: 

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

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

7. Wymień wszystkich przewodniczących (podaj imię i nazwisko) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

w kolejności chronologicznej  

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

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

8. Podaj nazwę podstawowego aktu prawnego, który reguluje procedurę przeprowadzania akcji 

protestacyjnych i strajków oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami 

zawodowymi w Polsce:  

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

9. Podaj powody prowadzenia sporów zbiorowych w zakładach pracy: 

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

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

10. Podaj pełną nazwę służby społecznej, pełnionej przez pracowników dla zapewnienia przez zakłady 

pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, oraz ochrony uprawnień pracowniczych. 
 

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

11. Podaj nazwisko przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Związkowego  

NSZZ „Solidarność” województwa kieleckiego w latach 1980-1981.    
 

………………………………………………………………………... 

 

12. Wymień cechy konstytutywne związków zawodowych 

……………………………………………………….………………….…………………………………... 
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13. Tragedia w kopalni „Wujek” miała miejsce: (zakreśl właściwą odpowiedź) 
 

a) 13 XII 1981r.;          b) 16 XII 1981r.;          c) 28 XII 1981r. 

 

14. Podaj nazwę charytatywnej organizacji pozarządowej ustanowionej przez Zarząd Regionu 

Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", która działa w ramach organizacji pożytku publicznego. 
 

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

 

15. Według jakiej struktury zorganizowany jest NSZZ „Solidarność” (zaznacz prawidłową odpowiedź): 
 

a) branżowej   b) terytorialno – branżowej   c) zawodowej 

 

16. Stan wojenny zniesiono: (zakreśl właściwą odpowiedź)  
 

a) 31.XII. 1982r.;           b) 22.VII. 1983r.;            c) 4.VI. 1989r. 

 

17. Kto stał na czele „Solidarności Walczącej” powołanej w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu?  
 

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

 

18. Prezydent RP Andrzej Duda oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda 

wręczyli 22 pracodawcom certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Uroczystość odbyła się  

21 marca 2017r. w Pałacu Prezydenckim. 

Jak nazywa się tegoroczny laureat tego konkursu z Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"? 
 

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

 

19. Podaj imię i nazwisko osoby prowadzącej w Kielcach „Aptekę darów” w ramach Biskupiego 

Komitetu Pomocy Potrzebującym      

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

 

20. Kto i gdzie wypowiedział następujące słowa: 
 

Lp Cytat Kto? Kiedy i gdzie? 

1. 

„Każdy prowokator czy szaleniec, który 

odważy się podnieś rękę przeciw władzy 

ludowej, niech będzie pewny, że mu tę 

rękę władza ludowa odrąbie” 

  

2. „System PRL to dyktatura ciemniaków”   

3. „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”   

 

21. Czego domagali się protestujący robotnicy w Poznaniu 1956r.? ….………………………………… 

 

22. Co w Kielcach w stanie wojennym określano potocznie mianem „Piaski”?  
 

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

23. W stanie wojennym działał KOS. Co to było? ………………………………………..…………........ 

 

24. 15 grudnia 1981r. około 70 osób strajkowało w jednym z kieleckich zakładów pracy.  
 

Podaj jego nazwę   ………………………………………………….…….................................................. 

 

25. Pierwsze porozumienie między strajkującymi robotnikami a władzami PRL podpisano w:  
 

(zakreśl właściwą odpowiedź)              a) Gdańsku;       b) Jastrzębiu;         c) Szczecinie 
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26. Ile wynosi, od 1 stycznia 2017r., minimalna stawka godzinowa brutto przy umowach zleceniach?  
 

 …………zł 

27. Ksiądz diecezji radomskiej, (zm. 16 lutego 2014r.), za swoją działalność duszpasterską otrzymał  

18 wyroków i 9 razy przebywał w więzieniu, był karany przez sądy i kolegia w okresie PRL-u za obronę 

krzyży w szkole w swojej pierwszej parafii w Ożarowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego oraz odprawianie 

mszy i nauczanie religii w Wierzbicy koło Radomia. W 1972r. uwolnił „więzioną” przez komunistów  

przez 6 lat kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, były proboszcz parafii św. Andrzeja  

w Suchedniowie. Podaj jego imię i nazwisko  

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

28. Rozstrzygnij czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz odpowiednią literę  

P (Prawda)  lub F (Fałsz) 
 

A. 
W dniach 13-15 XII 1981r. w kieleckim „CHEMARZE” był prowadzony strajk przeciwko 

wprowadzeniu stanu wojennego. 

 

B. 
W grudniu 1984r. uczniowie jednej ze szkół średnich we Włoszczowe zorganizowali 

strajk w obronie lekcji religii.  

 

C. 16 X 1978r. wybrano Kard. Karola Wojtyłę na papieża.  

D. Sejm kontraktowy to sejm wybrany w 1991 roku.  

E. Rada Państwa zniosła stan wojenny 22 VII 1983 roku.  

F. 
Rejestracja NSZZ „Solidarność” przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku miała miejsce 

24 X 1980r. 

 

G. 
18 XII 1988r. powstał Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym KK NSZZ 

„Solidarność”. 

 

H. 
W 1983 roku podczas pielgrzymki do Polski Papież Jan Paweł II spotkał się na prywatnej 

audiencji z Lechem Wałęsą.  

 

 

29. 31 sierpnia 1982r. w Kielcach uczestniczył w nielegalnej manifestacji. W wyniku obrażeń powstałych  

na skutek pobicia przez milicję zmarł w dniu 7 września 1982r. Podaj imię i nazwisko tego uczestnika 

manifestacji.  

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

 

30. Uzupełnij tabelkę podając w odpowiednich miejscach daty (rok). 
 

 Wydarzenie Data 

a Powstanie KOR-u  

b Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki  

c Śmierć Prymasa Tysiąclecia  

d Powstanie „Solidarności”  

 

31. Ułóż w kolejności chronologicznej na osi czasu, wpisując litery oraz obok wydarzeń daty (rok) 
 

a) wydarzenia marcowe;   b) wydarzenia grudniowe;   c) wydarzenia czerwcowe-poznańskie;  
 

d) wydarzenia sierpniowe 
 

         (wydarzenie) 

             (rok) 

 

32. Metody działań związków zawodowych wg Franciszka Kampki to: 
 

a) ……………..…….;       b) ……………..…….;       c) …………..………. 
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33. W 2003r. wpisane zostały na światową listę UNESCO Pamięć Świata żądania polskich robotników 

strajkujących w sierpniu 1980r. Dokument ten znany jest pod nazwą: (zaznacz prawidłową odpowiedź) 
 

a) 21 postulatów Wolnych Związków Zawodowych  

b) Porozumień Społecznych z 1980r.  

c) 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego  

d) Propozycji Unormowania Sytuacji w Polsce.  

 

34. Kto zaproponował nazwę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”? 

(zaznacz prawidłową odpowiedź)  

a) Lech Wałęsa  

b) Kornel Morawiecki  

c) Karol Modzelewski  

d) Andrzej Gwiazda  

 

35. Ile lat trwa kadencja władz w NSZZ „Solidarność”?   ……………………………..….. 

 

36. Podaj dzień, miesiąc i rok wprowadzenia na terenie Polski stanu wojennego  ..…………………..  

 

37. NSZZ „Solidarność” jest autorem obywatelskiego projektu ustawy (popartego przez ponad  

pół miliona podpisów obywateli) o „handlu w niedziele”. Projekt ustawy: 

1. bezwzględnie zakazuje handlu w niedziele 

2. ogranicza handel w niedziele 

3. pozostawia decyzję samym handlowcom. 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

 

38. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadziła nową formułę prowadzenia dialogu społecznego  

w Polsce. Podaj (zgodnie z zapisami tej ustawy) pełne nazwy instytucji prowadzenia dialogu społecznego 

na szczeblu krajowym i wojewódzkim. 
 

……………………………….……………,          …………………………………………………… 

 

39. Podaj pełną nazwę polskiego organu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy,  

w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących 

zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 
 

……………………………………………………................................................................…. 
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Klucz odpowiedzi - Finał wojewódzki 2017r. 

 
Nr 

pyt. 
Odpowiedzi Liczba punktów 

1 

a) Zdjęcie „Dziadów” ze sceny Teatru Narodowego 

b) Rezolucja Związku Literatów Polskich, przywrócenie swobód twórczych i wznowienia 

„Dziadów” 

c) Wyrzucenie z Uniwersytetu Warszawskiego Adama Michnika i Henryka Szlajfera. 

za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 1 punkt 

(max 3 punkty) 

2 a) Lubelszczyznę 1 punkt 

3 b) Jana Rulewskiego 1 punkt 

4 walka o krzyże (krzyże) 1 punkt 

5 korporacjonizm, syndykalizm, leninizm, tradeunionizm 

za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 1 punkt 

(max 4 punkty) 

6 

- NSZZ „Solidarność” 

- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) 

- Forum Związków Zawodowych (FZZ) 

za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 1 punkt 

(max 3 punkty) 

7 Lech Wałęsa – Marian Krzaklewski – Janusz Śniadek – Piotr Duda 4 punkty 

8 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 1 punkt 

9 

- warunki pracy 

- warunki płacy 

- świadczenia socjalne 

- prawa i wolności związkowe 

za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 1 punkt 

(max 4 punkty) 

10 Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) 2 punkty 

11 M. Domińczyk 1 punkt 

12 ergatocentryzm, niezależność, samorządność 

za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 1 punkt 

(max 3 punkty) 

13 b) 16.XII.1981r. 1 punkt 

14 Fundacja Dla Dobra Wspólnego 1 punkt 

15 b 1 punkt 

16 b) 22.VII.1983r. 1 punkt 

17 Kornel Morawiecki 1 punkt 

18 Kopalnia Wapienia „Morawica”   lub   Kopalnia Morawica 3 punkty 

19 Maria Kurowska 2 punkty 

20 

1) J. Cyrankiewicz, Poznań 1956r. 

2) St. Kisielewski, Warszawa II 1968, zjazd ZLP Oddział warszawski 

3) List Biskupów polskich do niemieckich, 1965r. 

za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 1 punkt 

(max 6 punktów) 

21 Pracy i chleba 2 punkty 

22 Kielecki ośrodek odosobnienia 1 punkt 

23 Komitet Oporu Społecznego   lub   gazeta podziemna 2 punkty 

24 FŁT „Iskra” 1 punkt 

25 c) Szczecinie 1 punkt 

26 13 zł 3 punkty 

27 Ks. Józef Wójcik 2 punkt 

28 

A. Fałsz 

B. Fałsz 

C. Prawda 

D. Fałsz 

E. Prawda 

F. Fałsz 

G. Prawda 

H. Prawda 

za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 1 punkt 

(max 8 punktów) 

29 Stanisław Rak 1 punkt 

30 

a – 1976r. 

b – 1984r. 

c – 1981r. 

d – 1980r. 

Za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 1 punkt 

(max 4 punktów) 
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31 

c – 1956r. 

a – 1968r. 

b – 1970r. 

d – 1980r. 

za każde 

prawidłowe 

przyporządkowanie 

daty do wydarzenia 

1 punkt, za 

chronologię 1 

punkt (max 5 

punktów) 

32 

a) negocjacje 

b) strajk 

c) akcje propagandowe 

za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 1 punkt 

(max 3 punkty) 

33 C) 21 Postulatów MKS 1 punkt 

34 C) Karol Modzelewski 1 punkt 

35 4 lata 1 punkt 

36 13 grudnia 1981r. 1 punkt 

37 2. ogranicza handel w niedziele 2 punkty 

38 Rada Dialogu Społecznego,     Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 

za każdą 

prawidłową 

odpowiedź 2 

punkty 

(max 4 punkty) 

39 Państwowa Inspekcja Pracy    lub  PIP 2 punkty 

RAZEM 89 

 


