
klasa VIII – 04. 05. 2020 r. 

1. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym : Narodziny opozycji politycznej.

2. Przeczytaj temat z podręcznika ( strony 181-183 ).

3. Przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu notatkę

• Konieczność niesienia pomocy represjonowanym uczestnikom protestów z 
czerwca 1976 r. doprowadziła do zorganizowania się środowisk opozycyjnych. 

• Najintensywniejszą działalność prowadziły :                                                                         
a) Komitet Obrony Robotników (KOR); założony przez intelektualistów we wrześniu 
1976 r.  Pomagał szykanowanym robotnikom, przełamał monopol informacyjny 
władz (wydawał  nielegalne ulotki). Wśród działaczy tej organizacji byli m. in. : 
Bogdan Borusewicz, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Antoni 
Macierewicz.
b) Wolne Związki Zawodowe (WZZ), które powstały w 1978 r. na Górnym Śląsku i 
Wybrzeżu. Jako niezależne od władz miały walczyć o prawa robotników. Szczególnie 
aktywne były WZZ Wybrzeża. Wśród jego działaczy byli : Andrzej Gwiazda, Joanna 
Duda-Gwiazda, Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa.

• Organizacje te działały nielegalnie, ale jawnie. Przygotowywały wiece i manifestacje, 
prowadziły działalność kształceniową w formie „latających uniwersytetów ,” 
urządzały wykłady na zakazane w PRL tematy dotyczące historii najnowszej ( agresja 
Sowietów na Polskę 17 września 1939 r., zbrodnia katyńska), wydawały książki i 
czasopisma.

• Środowiska opozycyjne były pod stałą obserwacją SB, która represjonowała ich 
działaczy.

• Jednym z głównych zadań opozycji było złamanie monopolu informacyjnego władz 
PRL. Zorganizowała ona podziemną działalność wydawniczą ( sieć 
zakonspirowanych wydawnictw, które drukowały czasopisma i książki bez cenzury 
rządowej np. tomiki poezji Czesława Miłosza, powieści Witolda Gombrowicza, 
Tadeusza Konwickiego

•  16 października 1978 r. na papieża został wybrany Polak, kardynał Karol Wojtyła. 
Przybrał imiona Jan Paweł II . Wspierał on środowiska opozycyjne, czemu dał wyraz 
m. in. w czasie swoich pielgrzymek do Polski w 1979 i 1983 roku

4. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie :

ćwiczenie 1 

Dokończ zdania:

a. Strajki robotników, które wybuchły w czerwcu 1976 roku w Radomiu, Ursusie, Płocku i 
innych zakładach W Polsce były skutkiem   
……………………………………………………………………………………… . 



b. W celu niesienia pomocy uczestnikom strajków z czerwca 1976 roku i dokumentowania 
przejawów bezprawia władz utworzono ………………………………………………………………………………
.

ćwiczenie 2

Napisz pełne nazwy:

KOR - …………………………………………………………….. 
SKS -……………………………………………………………….
WZZ- ……………………………………………………………..
KPN- ………………………………………………………………

ćwiczenie 4

Podaj  przykłady działań opozycji, które miały wesprzeć represjonowanych robotników, 
uczestników wydarzeń z czerwca 1976 r. 
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...

ćwiczenie 4

Wymień metody , których używała SB do prześladowania opozycjonistów. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...

Uwaga ! Prace należy wykonać do 08. 05. 2020 r. (piątek) i przesłać na maila.



klasa VIII – 07. 05. 2020 r.

1. Zapisz w zeszycie temat : Rewolucja „Solidarności” 1980-1981.

2. Przeczytaj temat z podręcznika (strony 185-188)

3. Przepisz lub wydrukuj i wklej notatkę do zeszytu

sierpień 1980

1. początek lipca 1980 r. - kolejna próba 
wprowadzenia podwyżek na artykuły 
żywnościowe przez władze.
2. 14 sierpnia robotnicy Stoczni Gdańskiej
im. Lenina rozpoczęli strajk. Wkrótce 
zastrajkowały kolejne zakłady pracy 
Wybrzeża, a potem innych miast Polski.
3. W Gdańsku robotnicy ogłosili 21 
postulatów. Żądali przede wszystkim 
wolnych związków zawodowych 
niezależnych od PZPR, prawa do strajku (w 
PRL był nielegalny), wolności słowa.
4. Władze PRL uznały, że tak ogromnego 
protestu nie zdławią siłą i zgodziły się na 
wszystkie postulaty strajkujących, 
podpisując z nimi porozumienia sierpniowe
(w Gdańsku 31 sierpnia)

Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność” - założony

17 .09. 1980, (zarejestrowany 10. 11. 1980)
przez przywódców sierpniowych strajków

(1980). Przewodniczący : Lech Wałęsa

1. Był także ruchem społeczno-politycznym 
o ogromnym poparciu społecznym (ok. 10 
mln. Członków)
2. W swoim programie domagał się 
demokratycznych samorządów, niezawisłych
sądów i wolności słowa

Pogłębienie się kryzysu gospodarczego  w
latach 1980-1981

1. brak podstawowych towarów w sklepach
2. kolejki 
3. wprowadzenie kolejnych kartek na 
żywność, a potem także na inne artykuły

4. Wykonaj ćwiczenia ( przepisz je do zeszytu lub wydrukuj i wklej )

• ćwiczenie 1 

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z 1980 roku. ( wpisz cyfry 1 – 5 )

A.  założenie NSZZ „Solidarność”  …...
B.  podpisanie porozumień sierpniowych  ……
C.  zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz  ……
D.  rozpoczęcie strajku w Stoczni Gdańskiej  ……



E.  utworzenie MKS  ……

• ćwiczenie 2 

Zapoznaj się z tekstem źródłowym „ 21 postulatów MKS w Gdańsku, 1980 r. ( podręcznik 
strona 185 ) i wykonaj polecenia znajdujące się pod tekstem.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• ćwiczenie 3

Przyporządkuj do poszczególnych postaci odpowiednie opisy ( wstaw literę).

Lech Wałęsa - ……
Mieczysław Jagielski - ……
Ryszard Kukliński - ……
Stanisław Kania - ……
Wojciech Jaruzelski - ……

A. I sekretarz KC PZPR, zajął miejsce E. Gierka
B. polski oficer współpracujący z CIA , pułkownik, przekazał Amerykanom  
     informacje o sowieckich planach interwencji w Polsce
C. generał, od 1981 roku I sekretarz KC PZPR, zwolennik siłowej rozprawy z 
„Solidarnością”
E.  wicepremier, przewodniczący komisji rządowej, podpisał porozumienia    
      sierpniowe
F. działacz WZZ, stanął na czele strajku w Stoczni Gdańskiej, jako przewodniczący 
    MKS podpisał porozumienia sierpniowe, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, 
    laureat pokojowej Nagrody Nobla 

• ćwiczenie 4 

Do dat dopisz wydarzenia.

14 . 08. 1980 r. - ………………………………………………………………………
31. 08. 1980 r. - ……………………………………………………………………….
17. 09. 1980 r. - ……………………………………………………………………….
13. 05. 1981 r. - ……………………………………………………………………….
28. 05. 1981r. - ………………………………………………………………………..

• ćwiczenie 5 

Przedstaw reakcję ZSRS (Leonida Breżniewa) na wydarzenia w Polsce w 1980 r. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Proszę o przesłanie prac na maila do piątku (08. 05. 2020 r.) 




