Pytania do bloków chronologicznych:
I. Gdynia międzywojenna:
1. „Konie wybudowały Gdynię”
2. „Taksówką do Fangrata”
a) Wyjaśnij, jakie były przyczyny decyzji o rozbudowie Gdyni?
b) Jakie znaczenie dla II Rzeczypospolitej miała Gdynia? Odpowiedź uzasadnij.
c) Jakie znaczenie dla rozwoju Gdyni miał jej wielonarodowy i kulturowy charakter? Odpowiedź uzasadnij.
d) Scharakteryzuj relacje niemieckich i polskich mieszkańców Gdyni podczas 20-lecia międzywojennego.

II. Gdynia podczas II wojny światowej:
3. „Wolno było nam zabrać bagaż podręczny i więcej nic”
4. „Zaduch był potworny w tym lesie…”
5. „Wzywali nas, żeby nas ajndojczować”
6. „Trzeba uważać było, żeby po polsku nie rozmawiać”
7. „Moja mama swoje kuzynki chowała na strychu”
a) Jakie znaczenie dla obronności Polski miała Gdynia w początkowych dniach wojny? Odpowiedź uzasadnij.
b) Określ postawę mieszkańców Gdyni podczas wojny i okupacji niemieckiej.
c) Jaką rolę odegrała zbrodnia piaśnicka w germanizacji Pomorza? Odpowiedź uzasadnij.
d) Wymień represje, jakie dotykały polskich mieszkańców Gdyni podczas wojny.
e) Wyjaśnij czemu pierwsze lata po wojnie określane bywają drugą okupacją Pomorza.

III. Gdynia w czasach PRL:
8. „W 45-tym przyjechałem z wygnania do Gdyni”
9. „Ma pan nakaz opuszczenia Wybrzeża”
10. „Czy wam jest z nami dobrze?”
11. „Pierwszy rejs to był Batory”
12. „U cinkciarzy kupowało się dolary”
13. „Ludzie wynosili dzieci na rękach”
14. „O 5 rano przyszli do moich rodziców”
15. „Byłem pewien, że musimy wygrać”
a) Jakie braki najbardziej doskwierały powracającym do Gdyni polskim mieszkańcom?
b) Scharakteryzuj postawę powojennych władz polskich wobec ZSRR.
c) Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij dlaczego władze ludowe rozpoczęły represjonowanie przedwojennych
budowniczych Gdyni.
d) Wskaż przyczyny strajków i niepokojów społecznych na Wybrzeżu.
e) Wyjaśnij, dlaczego władza ludowa wmawiała żołnierzom, biorącym udział w pacyfikacji strajków 1970 roku
na Wybrzeżu, że będą walczyć z Niemcami. Określ skuteczność takiego działania.
f) W jaki sposób komunistyczne władze Polski starały się ukryć metody pacyfikacji strajkujących w Gdyni i Gdańsku
przed opinią publiczną?
g) Jakie znaczenie miała Gdynia dla transformacji ustrojowej w 1989 roku? Odpowiedź uzasadnij.
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