
#ffi Początki opozycji
demokratycznej w Polsce

A. wyjątkowo ostrej zimy.

B. walk w obrębie PZPR.

N|a dobry poezątek

Dokończ poniższe zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Strajki, które wybuchły w czerwcu 1976 r., były skutkiem

W celu niesienia pomocy uczestnikom strajków z czerwca 1976 roku utworzono

A. Komitet Obrony Robotników. C. Wolne Związki Zawodowe.

B. Ruch Młodej Polski D. Konfederację Polski Niepodległej.

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Komunikat KOR nr 2,IO października 1976 r.

', W (Jrsusie |...) 89 roclzin otrzymuje stałq pomoc. Nadal nie clotarto jeszcze do wszyst-

kich represjonowanych. Coraz częściej w środowisku robotniczym IJrsusa powtarzana
,, jest liczba 238 usuniętych z pracy |...). Wśród tych osób, o których posiadamy wiądomo-

, ści, to: 60 zostąło skazanych przez kolegia na kary ąresztu do 3 miesięcy, 15 zostąło

, zwolnionych z aresztu po 48 godzinach, 37 nie dotknęły inne represje poza u,yrzuceniem

Wymień wspomniane w tekście represje, którymi zostali objęci uczestnicy protestów
w Ursusie.

b} Wylaśnij, dlaczego pomoc dla uczestników protestów w Ursusie wymagała znacznych
środków finansowych.
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C. znacznych podwyżek cen.

D. umocnienia się opozycji.
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Upadek komunizmu I

@ UzuPełn ij Poniższy tekst na podstawie wykresu. Przyporządkuj do każdego zdania
właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.

Ocena dostępności wybranych produktów w sklepach: odsetek osób,
które wskazały, że dany ptodukt ,,można dostać zawsze''

ffi ffil kwiecień 1976 r. F&l wrzesień 1976 r.

cukier ocet margaryna ryż makaron sma|ec czekolada słonina kurczęta -ffi1:' 
#iffi"

Według oceny ankietowanych pomiędzy kwietniem i wrześniem I976 r. doszło do

3.r. zaopatrzenla sklepów. ]ednak już rł, ku,ietniu tego roku niektóre produkty

trudno bYło znaleźć na sklepowych półkach, Spośród wymieniorrych na wykresie towarów

najtrudniej było wówczas kupić 3.2. . z kolei pięć miesięcy późntej najłatwiej

dostępne były 3.3,

3.r. A. utrzymania poziomu

3.2. A. cukier

3.3. A. cukier i ocet
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B. polepszenia

B. słoninę

B. ocet i makaron

C. pogorszenia

C. mięso wołowe

c. makaron i cukier

@ Ocern, czYw Świetle ptzytoczonych wypowied zidziałaniapropagandowe wladzzwiązane
zpielgtzymką fana pawła II zakończyły się sukcesem. uzasadnij odpowiedź.
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