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_______________________________________________________________________________________________ 

 

M I E J S K I  K O N K U R S  W I E D Z Y   

O  G D Y N I  

 

„ G d y n i a  – m o j a  m a ł a  o j c z y z n a ”   
_______________________________________________________________________________________________ 

Etap II 

szkoły PONADGIMNAZJALNE  

 

wariant A 

 

Imię i nazwisko ucznia  

Dane szkoły  

Klasa  

Liczba uzyskanych punktów  

 

Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru (odpowiedzi proszę zaznaczać jednoznacznie kółkiem) oraz pytania 

otwarte na które należy udzielić jednoznacznej odpowiedzi WYRAŹNIE wpisując swoją odpowiedź  

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. Podaj dwie nazwy statków tzw. Klejnotów księżniczki  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Podaj dwie nazwy urzędowe naszego miasta,  w latach 1900-1939.: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Od jakiego słowa w języku niemieckim pochodziła nazwa miejscowości Orłowo?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Budynek mieszkalny na rogu 10 Lutego i 3 Maja jest jednym z największych a jednocześnie najcenniejszych zabytków 

gdyńskiego modernizmu. Jak nazywał się architekt, który go zaprojektował?  

a) Stanisław Ziołowski,    b) Brunon Schulz,   c) Teodor Axentowicz,    d) Julian Zacharewicz 

 

5. Który z czołowych zabytków architektury modernizmu  Gdyni przetrwał bombardowanie alianckie i mimo 

zniszczenia części jednego ze skrzydeł budynku nie zawaliła się cienkościenna kopuła żelbetowa przykrywająca holl? 

a) Dworzec kolejowy,    b) Dworzec Morski,   c) Urząd Miasta,    d) hala Targowa 

 

6. Co łączyło Francais Bienko z Franciszką Cegielską? 

a) tak nazywała się mama pani Cegielskiej,  b) tak nazywała się minister zdrowia Francji w tym samym 

czasie gdy Franciszka Cegielska była ministrem zdrowia, 

c) to ta sama osoba,   d) nic nie łączyło tych osób 

 

7. Jak naprawdę nazywał się zabity w Grudniu 1970 roku młody chłopak, pracownik portu, niesiony na drzwiach do 

obecnego Urzędu Miasta? 

a) Janek Wiśniewski,    b) Zbigniew Godlewski,   c) Jerzy Borkowski,    d) Zygmunt Polito 

 

8. Co łączy Stanisława Sieradzana, Brunona Drywę i Zygmunta Glinieckiego? 

a) to przedwojenni architekci projektujący w Gdyni,   b) to radni Gdyni,   

c) to malarze – maryniści,   d) to osoby, które zginęły w Gdyni w Grudniu 1970 roku 

 

9. Jaką nazwę nosiła akcja wywiadowcza gdyńskich harcerzy, zrealizowana pod koniec II wojny  ustalająca zakres i 

jakość niemieckich umocnień, która ułatwiła wyzwolenie Gdyni? 

a) V-2,    b) B- 2,      c) „Samum”,    d) „Synteza” 
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10. W której dzielnicy Gdyni mieszka najmniej mieszkańców? 

a) Kamienna Góra,    b) Działki Leśne,    c) Babie Doły,    d) Leszczynki 

 

11. Ilu królów Polski jest patronami gdyńskich ulic? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. W jakim kościele znajduje się kaplica poświęcona gdyńskim strajkom oraz wydarzeniom Grudnia 70, w której 

znajdują się drzwi, na których niesiony był „Janek Wiśniewski”? 

a) Najświętszej Marii Panny  (NMP),   b) Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ),   

c) św. Antoniego (Franciszkanie), d) św. Andrzeja Boboli 

 

13. Kim był Leonid Teliga? 

a) pisarzem,    b) malarzem,     c) działaczem społecznym,   d) żeglarzem 

 

14. Jak się nazywa kawiarnia znajdująca się w modernistycznym budynku 3 Maja 27/31, funkcjonująca od 1946 roku, 

ostatnio gruntownie wyremontowana? 

a) Delicje,      b) Mariola,     c) Monika,     d) Cyganeria 

 

15. Podaj nazwisko obecnego wiceprezydenta Gdyni odpowiedzialnego za inwestycje i rozwój oraz za opiekę nad 

zabytkami 

a) Marek Stępa,   b) Michał Guć,   

c) Bartosz Bartoszewicz,   d) Katarzyna Gruszecka - Spychała 

 

16. Ilu radnych liczy rada Miasta Gdyni? 

a) 15,     b) 22,     c) 28,     d) 50 

17. Dokąd kursuje autobusowa linia 4F? 

a) na Fikakowo,  b) do terminalu promowego,    c) nie ma takiej linii,   d) do Muzeum Emigracji 

18. Ile jest linii trolejbusowych w Gdyni? 

a) 6,      b) 8,      c)  16,      d) 30 

19. Z iloma gminami graniczy Gdynia? 

a) 7 - Gdańsk, Sopot, Rumia, Wejherowo, Kosakowo, Szemud, 

Żukowo, 

b) 6 - Sopot, Rumia, Wejherowo, Kosakowo, Szemud, Żukowo, 

c) 6 - Gdańsk, Sopot, Rumia, Wejherowo, Kosakowo, Szemud, d) 5 - Sopot, Rumia, Wejherowo, Kosakowo, Szemud 
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20. Na terenie jakiej dzielnicy znajduje się Stadion Miejski na Olimpijskiej? 

a) Redłowo,   b) Wzgórze Św. Maksymiliana,   c) Mały Kack,   d) Witomino - Leśniczówka 

 

21. Która z dyscyplin zespołowych nie jest reprezentowana w przez gdyńską drużynę w najwyższej klasie 

rozgrywkowej? 

a) koszykówka mężczyzn,  b) piłka ręczna kobiet,   c) rugby mężczyzn, d) piłka nożna mężczyzn 

 

22. Jak nazywał się przedwojenny komisarz rządu RP w Gdyni, pełniący tę funkcję w latach 1933- 1939? 

a) Augustyn Krauze,     b) Jan Radtke,    c) Franciszek Sokół,   d)Antoni Jasiński 

23. Jak nazywa się trójmiejski system sterowania ruchem drogowym? 

a) TRISTAR,  b) STARTREK,   c) ITS,    d) GPRS 

 

24. Jakie imię nosiła pierwsza gdyńska stocznia od lat 50. do początku lat 90. XX w? 

a) NAUTA,   b) im. Komuny Paryskiej,  c) Stocznia Remontowa S.A.   d) Crist 

 

25. Ile w przybliżeniu (w złotych) wynosi budżet Gdyni na 2016 rok: 

a) 13 milionów,   b) 130 milionów,     c) 600 milionów,    d) 1,3 miliarda 

 

26. Nazwy jakich znanych gdyńskich kin noszą sale w Gdyńskim Centrum Filmowym? 

a) „Lido” „Promień”, „Fala”, b) „Warszawa”, „Goplana”, „Morskie Oko”, 

c) „Grom”, „Marynarz”, „Atlantic”, d) „Warszawa”, „Bajka”, „Czarodziejka” 

 

27. Jaki procent powierzchni Gdyni stanowią lasy? 

a) 25%,    b)10%,    c) 45%,    d) 60% 

 

28. Ile jest w Gdyni przystanków Szybkiej Kolei Miejskiej? 

a) 6,    b) 9,    c) 12,    d) 4 

 

29. Która z ważnych dla Gdyni postaci jest pochowana na Oksywiu ? 

a) Eugeniusz Kwiatkowski, b) Franciszka Cegielska,   c) Franciszek Sokół,  d) Antoni Abraham 
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30.Czyjego imienia jest Teatr Muzyczny w Gdyni? 

a) Danuty Baduszkowej,  b) Witolda Gombrowicza, c) Macieja Korwina,  d) Jerzego Gruzy 


