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1.

Wymień nazwę statku który został dwa

razy poświęcony, podaj okoliczności i daty
tych wydarzeń.

2. Podaj dwa przykładu konstrukcji
stalowych zlokalizowanych w dolnym
biegu Wisły których powstanie wiąże się
ze stoczniami gdańskimi.

3. Przeładunki węgla w porcie gdańskim –

4. Na ulicy Doki znajdują się między innymi

wymień dwa pierwsze rejony w porcie gdzie
rozpoczęto systematycznie przeładunki
węgla. Z jakimi odbiorcami było to
związane, wymień lata, kiedy rozpoczęto
przeładunki w tych rejonach?

dwa obiekty - budynek wartowni wchodzący
w skład Bramy Nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz
leżący kilkadziesiąt metrów przed tą bramą
budynek, w którym obecnie mieści się klub
muzyczny „Wydział Remontowy”. Jaka była
(lub miała być) funkcja tego budynku
i w jakim okresie powstał?

5. Jeden z najstarszych, istniejących

6. W którym kościele znajduje się epitafium,

budynków Stoczni Gdańskiej oraz
Europejskie Centrum Solidarności łączy
pewien historyczny aspekt. Podaj o jakim
budynku mowa, oznaczenie tego budynku
w nomenklaturze stoczniowej (A/B XX) oraz
co stanowi relację między tymi dwoma
obiektami.

na którym zilustrowano apokaliptyczne
otwarcie szóstej pieczęci? Kogo upamiętnia
to epitafium?

7. Chinoiserie - to malowane motywy

8. Jaki kwiat trzyma w dłoni gdańska

inspirowane Chinami, popularne w XVIII
wieku.
W Gdańsku spotkać je można
w jednej z kamienic, będącej obecnie
muzeum. Która to kamienica i w którym
pomieszczeniu znajdują się te motywy?

patrycjuszka na portrecie autorstwa Andrzeja
Stecha, znajdującym się w Muzeum
Narodowym w Gdańsku?

9. W którym miejscu w Żukowie osiadły

10. Kiedy i gdzie powstała ostatnia szkoła

pierwsze Norbertanki?

haftu kaszubskiego i czym
się charakteryzowała?

11.

Który z gdańskich zegarów słonecznych
Głównego Miasta posiada nodus na
gnomonie?
Do czego on służy? Kto jest twórcą tego
zegara?

12.

W którym kościele i w jakim jego
miejscu znajduje się jeden
z najstarszych witraży
w Gdańsku? Co przedstawia?

13. W którym gdańskim kościele

14. Na fasadzie którego budynku

i w jakim jego miejscu znajduje się jedyna
tablica pamiątkowa poświęcona
napoleońskiemu oficerowi francuskiemu,
który poległ podczas oblężenia Gdańska
w 1807 roku? Jak brzmi jego nazwisko i jaki
miał stopień wojskowy?

w Gdańsku znajduje się model wieży kościoła
Mariackiego w skali 1 : 100 ?

15. Kogo przedstawiają cztery płaskorzeźby

16. Przy jakiej ulicy i przy jakich innych

umieszczone na fasadzie głównego budynku
Politechniki Gdańskiej nad oknami I piętra
po obu stronach wejścia?

obiektach znajduje się grobowiec słynnej
Rodziny Klawitterów? Których z nich
wypisano na płycie nagrobnej?

17. W którym miejscu, przy jakiej ulicy
znajdował się cmentarz ewangelicki
św.Trójcy? W jakich latach działał? Co teraz
się tam znajduje? Kto ufundował i w którym
roku tablicę pamiątkową jemu poświęconą?

18.

Wymień dwa najbardziej znane epitafia
w dwóch gdańskich kościołach przedstawiające
zmartwychwstanie ciał
w dolinie Jozafata według proroka Ezechiela?
Komu były dedykowane?

19. Kto był pierwszą śmiertelną ofiarą stanu

20. Gdzie w Gdańsku znajduje się pomnik ”

wojennego w Gdańsku? Gdzie znajduje się
jego pomnik? Jaki jest na nim napis?

Żołnierzy Wyklętych”
i jaki jest na nim dokładny napis?

21. Podaj Ewangelię i rozdział,

22. Z jakiej ulicy można wejść

z której zaczerpnięty jest tekst nad wejściem
do kaplicy przyszpitalnej sióstr Diakonisek
w Gdańsku.

na pozostałości francuskiej lunety Delzous?

23. Jaka data widnieje nad wyjściem

24. W jakich miejscach i kiedy nocował

z kazamat w prawym barku bastionu
św. Gertrudy?

w Gdańsku cesarz Francuzów Napoleon
Bonaparte?

25. Podaj trzy miejsca w centrum Gdańska,

26. Na jakim budynku Głównego Miasta

gdzie można odnaleźć autentyczne, kamienne
bazy romańskie.

widnieje płaskorzeźba personifikująca
uwolnioną moc prochu strzelniczego.

27.

Badaczka z Instytutu Oceanologii PAN
w Sopocie odkryła 8 nowych gatunków
smoków błotnych.
Czym są te organizmy i gdzie żyją?
a. To bezkręgowce żyjące na dnie oceanów;
b. To rodzaj żółwia błotnego,
zamieszkującego jeziora lobeliowe charakterystyczne dla rejonu Kaszub.
c. Nie istnieje organizm nazywany smokiem
błotnym. Odkrycie to dotyczy rodzaju
krewetki żyjącej w strefach ujściowych rzek
Morza Bałtyckiego, np. Wisły.

28. W obszarze Morza Bałtyckiego
sporadycznie występują trzęsienia ziemi, choć
Bałtyk nie jest położony na styku żadnych płyt
tektonicznych.
Co jest ich przyczyną?
a. Wybuchy broni/nabojów z czasów II WŚ,
składowanych w podziemnych magazynach,
głównie na obszarze Obwodu
Kaliningradzkiego
b. Tąpnięcia skalne powstające podczas
wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego
z dna Bałtyku i jego strefy brzegowej;
c. Odkształcanie się skorupy ziemskiej
po ustąpieniu lądolodu (tzw. ruchy izostatyczne
skorupy ziemskiej).

29.

Jaka jest geneza powstania
charakterystycznego odcinka kanału portu
w Gdańsku, tzw. Zakrętu Pięciu Gwizdków?
a. Powstanie zakrętu związane jest
z zasypywaniem przedpola ujścia Wisły
osadami niesionymi przez rzekę
i utrzymywaniem kanału nawigacyjnego
przez dawnych Gdańszczan skręcającego
na zachód ze względu na warunki
hydrologiczno-meteorologiczne Zatoki
Gdańskiej
b. Powstanie zakrętu wiąże
się z utworzeniem na przylądku Westerplatte
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, której
jednym z zadań była ochrona wejścia
do Portu Gdańsk
c. Obie odpowiedzi są poprawne

30. Jaka jest geneza powstania półwyspu
helskiego
a. Połączenie się kilku mniejszych wysepek
w wyniku obniżania się poziomu morza
i transportu materiału w kierunku wschodnim;
b. Niszczenie brzegu w rejonie dzisiejszej
Kępy Swarzewskiej w wyniku wzrostu
poziomu morza i transportu tego materiału
w kierunku wschodnim;
c. Przyłączenie do pobliskiego lądu istniejącej
w miejscu dzisiejszego Helu wyspy w wyniku
działalności prądów morskich transportujących
materiał osadowy
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