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Etap II 

szkoły PODSTAWOWE  

 

wariant A 

 

Imię i nazwisko ucznia  

Dane szkoły  

Klasa  

Liczba uzyskanych punktów  

 

Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru, odpowiedzi proszę zaznaczać jednoznacznie kółkiem  

 

1. Pytanie pierwsze  

a) odpowiedź 1   b)odpowiedź 2    c) odpowiedź 3     d) odpowiedź 4  

 

Upewnij się czy udzieliłeś odpowiedzi na wszystkie pytania  

Czas trwania 60 minut 

Życzymy powodzenia ! 
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1. Która z poniższych stacji SKM jest najmłodsza?  

a) Grabówek,   b) Chylonia,     c) Cisowa   d) Redłowo 

 

2. Najdłuższa estakada drogowa to ulica?  

a) Kwiatkowa,   b) Eugeniusza Kwiatkowskiego,   c) Rabatowa,  d) Ireny Kwiatkowskiej 

 

3. Przy jakiej ulicy znajdują się w Gdyni obiekty Gdyńskiego Centrum Sportu? 

a) Stadionowa   b) Olimpijska      c) Łużycka    d) Redłowska 

 

4. Panorama to nazwa znanej w Gdyni?  

a) restauracji,   b) pizzerii, 

c) wypożyczalni kaset video, d) myjni samochodowej 

 

5. Która dzielnica Gdyni była uzdrowiskiem w latach międzywojennych?  

a) Oksywie,   b) Orłowo,    c) Witomino,    d) Babi Dół 

 

6. Podaj imię i nazwiska osoby, której mauzoleum postawiono na Oksywiu w 1936 r.?  

a) Jan Żwirko-Wigura b) Konstanty Pukszo-Rokossowski 

c) Gustaw Orlicz – Dreszer d) Kazimierz Deyna-Kłosowski 

 

7. Kiedy miały miejsce tragiczne wydarzenia w Gdyni, gdy wojsko i milicja zaatakowały idących do pracy stoczniowców i 

portowców?  

a) grudzień 1980   b) sierpień 1980  c) grudzień 1981   d) grudzień 1970 

 

8. Najważniejsza profesja Stefana Żeromskiego to?  

a) malarstwo marynistyczne,  b) żeglarstwo,   c) szkutnictwo,    d) pisarstwo 

 

9. Hotel „Dom Marynarza” w okresie międzywojennym pełnił funkcję:  

a) Szkoły Plastycznej b) Szkoły Morskiej 

c) Domu Zdrojowego d) Koszarów wojskowych 

 

10. Kino „Marynarz” funkcjonowało w dzielnicy:  

a) Śródmieście,   b) Oksywie,    c) Obłuże,    d) Babie Doły 
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11. „Dzwon Kaszubski” to nazwa:  

a) drzewa,    b) Chóru Żeńskiego,  c) Chóru Męskiego,   d) drużyny piłkarskiej 

 

12. T-750 w Gdyni to określenie:  

a) kutra rybackiego b) model autobusu użytkowanego przez ZKM w latach 1965-1975 

c) schronu przed nalotami bombowymi d) kamienicy w centrum Gdyni 

 

13. Który z podanych skrótów oznacza uczelnię wojskową w Gdyni?  

a) AM,    b) AMW,   c) WSM,    d) ZSHG 

 

14. Dawna ul. Czerwonych Kosynierów to obecnie?  

a) Wolności,   b) Kwiatkowskiego,  c) Morska,    d) Kartuska 

 

15. Która z dyscyplin sportowych w Gdyni nie jest uprawiana?  

a) rugby,    b) piłka nożna,   c) hokej na trawie,   d) hokej na lodzie 

 

16. ZSHG to nazwa:  

a) Klubu sportowego,  b) Chóru męskiego,  c) Szkoły Zawodowej,   d) korporacji taksówkowej 

 

17. Podaj nazwę najstarszego rezerwatu przyrody na terenie Miasta Gdyni:  

a) „Kępa Oksywska”,  b) „Kępa Redłowska”,  c) „Lasy Witomińskie”,   d) „Cisowska Struga” 

 

18. Centrum Gdyni w czasie II wojny światowej zostało wyzwolone w dniu:  

a) 10 lutego,   b) 28 marca,   c) 1 kwietnia,    d) 5 kwietnia 

 

19. Kaszubska nazwa ryby „pomuchel” dotyczy?  

a) szprota,   b) węgorza,   c) dorsza,    d) makreli 

 

20. Ile jest linii trolejbusowych w Gdyni? 

a) 3     b) 6    c) 16     d) 30 

 

21. Gdzie jest pochowana Franciszka Cegielska? 

a) na cmentarzu przy Spokojnej b) na cmentarzu na Oksywiu   

c) na cmentarzu w Orłowie   d) na cmentarzu witomińskim 
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22. W której dzielnicy Gdyni jest najwięcej mieszkańców? 

a) Chylonia   b) Babie Doły    c)Oksywie     d) Chwarzno – Wiczlino 

 

23. W którym roku Śródmieście Gdyni zostało uznane za Pomnik Historii? 

a) 1939      b) 1945     c) 2009      d) 2015 

 

24. Czyj pomnik znajduje się na rondzie na Kamiennej Górze? 

a) Franciszka Sokoła  b) Jana Radtkego   c) Henryka Sienkiewicza  d) Josepha Conrada 

 

25. Kim był Franciszek Sokół? 

a) burmistrzem Gdyni   b) wójtem Gdyni   c) prezydentem Gdyni   d) komisarzem rządu 

 

26. Jak nazywał się czołowy gdyński architekt, wg projektów którego zbudowano w Gdyni do II wojny światowej 

najwięcej budynków.  

a) Tadeusz Kupiec    b) Marian Mokwa     c) Marian Dzik    d) Piotr Cieślawski 

 

27. Jak miał na imię Abraham? 

a) Anzelm    b) Antoni    c) Lincoln     d) Augustyn 

 

28. Rzeźba, przedstawiająca dwójkę Kaszubów, siedzących na ławeczce, znajduje się 

a) na Skwerze Kościuszki   b) na Placu Konstytucji 

c) na Placu Kaszubskim   d) na Placu Grunwaldzkim 

 

29. W którym roku Jan Paweł II odwiedził Gdynię? 

a) 1979    b) 1983    c) 1987     d) 1999 

 

30. Która z tych postaci urodziła się najwcześniej ? 

a) Eugeniusz Kwiatkowski         b)  Antoni Abraham          

c) Tadeusz Wenda         d) Franciszka Cegielska 

 


