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VIII MIEJSKO - GMINNY KONKURS REGIONALNY 
Czy znasz najbliższą okolicę 

klasy IV – VI 
2010 

 

Imię i nazwisko................................................................................................................. 

Szkoła................................................................................................................................ 

         Max 75p 

 

 
O Słupsku 

Korzystając z danych z nawiasu, ułóż 7 zdań o Słupsku. Otrzymujesz punkt za każde 

prawidłowo ułożone zdanie .Uwaga!  Zdania typu: W  Słupsku znajduje się ul. Szczecińska  nie 

będą punktowane. 
(ul. Szczecińska, Krzyżacy, 1256 r., 97 000, gryf i odnogi Słupi, Nowa i Młyńska,  Gryfia, 
Bogusław X, Muzeum Pomorza Środkowego, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Hanza, Michał 
Sokolnicki) 
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.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  7p 

 

1. Ile Gmina Ustka  liczy mieszkańców (dane z 2004r.)? 

a) 2322osoby  

b) 7322 osoby  

c) 70322 osoby  

d)17322 osoby                1p 
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2. Długość wybrzeża na terenie Gminy Ustka wynosi około: 

a) 12 km 

b) 26 km 

c) 50 km 

d) 33 km              1p 

3. Czy znasz mapę Gminy Ustka? Wpisz brakujące nazwy miejscowości i sąsiednich gmin     7p. 

 

 

4. Gdzie można zobaczyć? Wybierz właściwą miejscowość: 

(Czołpino, Bytów, Ustka, Słupsk, Smołdzino, Swołowo, Lębork, ) 
 
Zamek Krzyżacki.................................................................. 

Spichlerz Richtera................................................................. 

Latarnię morską.................................................................... 

Muzeum SPN.......................................................................   

                  4p 
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5.   Postaw właściwą literę dla słupskiego zabytku: 

........Zamek Książąt Pomorskich 

........Baszta Czarownic 

........Brama Nowa 

........Kościół Św.  Jacka 

........Ratusz Miejski  

........Biblioteka Miejska 

........Kaplica Św. Jerzego                          7p 

 

A- Można zobaczyć tu epitafium księżny Anny de Croy 

B- Kiedyś był to kościół 

C- Budynek dawniej stał przy szpitalu a dziś w słupskim parku 

D- Budowla będąca częścią dawnych murów miejskich 

E- W budynku tym było więzienie, warsztaty, pierwsze w Słupsku muzeum regionalne 

D- Jest najwyższym zabytkiem w Słupsku, wybudowany na początku XX w. 

F- Można zobaczyć tu ekspozycję dzieł Witkacego 

 

 

 

6. Która odpowiedź zawiera tylko nazwiska pomorskich rodów: 

a) Puttkamer, von Below, Bandemer 

b) Bismarck, Blücher, Mostnik 

c) de Croy, Hilferding, Nobile 

d) von Stephan, Witkacy, Lubinus     1p 

       

 

7. Wstaw cyfrę przy każdej miejscowości: 

 

Wytowno  ..........  

Charnowo   ........  

Smołdzino .........  

Swołowo    ........ 

Machowino .......  

Objazda     .........      6p 

1-  zabytkowy wielowyznaniowy cmentarz 

2- wieś o kształcie ulicówki, leży nad Słupią 

3-  do 1799 r. odprawiano tu nabożeństwa w języku kaszubskim 

4-  dwór z pozostałościami dawnej fosy 

5- wieś z dużą ilością zachowanych zabudowań szachulcowych 

6- kościół ufundowany przez Annę de Croy 
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8. Które miejscowości nazywały się tak dawniej?  

Wobesde..................................................... 

Stolpmünde................................................ 

Szönwalde.................................................. 

Dünnow................................................. …                    4p 

 

9. Powierzchnia Gminy Ustka w km
2 

wynosi: 

a) 1200 

b) 218 

c)  53 

d) 7022       1p 

10. Wybierz  3 najbliższe miejscowości, w których znajdują się latarnie morskie 

(Łeba, Kluki, Czołpino, Smołdzino, Rowy, Ustka, Orzechowo, Jarosławiec) 

...................................................... 

...................................................... 

......................................................     3p 

     

 

11. Z czego znane były Jezierzyce: 

a) osada z zabudowaniami szachulcowymi 

b) port sterowców 

c) kościół, gdzie najdłużej głoszono kazania w języku kaszubskim 

d) grodzisko, gdzie odnaleziono bursztynowego niedźwiadka                   1p 

 

12. Dobierz postać z podanych w nawiasie ( Heinrich von Stephan, Gephard Blücher, Michał 

Mostnik, Umberto Nobile.): 

a) znany podróżnik sterowcowy, który odwiedził Słupsk................................................ 

b) pastor głoszący kazania w języku kaszubskim............................................................ 

c) twórca nowoczesnej poczty ........................................................................................ 

d) dowódca słupskich huzarów.......................................................................................  4p 

 

13. W jakiej miejscowości można zwiedzić zagrodę Alberta Klücka 

 .......................................................................................................  1p

  

14. Stacyjka jakiego szlaku turystycznego znajduje się w Poddąbiu  

 

..................................................................................................................                   1p 

15. W kaszubskim stroju ludowym mężczyzna nosi 

 

a) czarny (długi) płaszcz  

b) kapelusz(najczęściej czarny) z czerwoną wstążką 
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c) czapkę z ptasim piórem 

d) spodnie w biało-czerwone paski     1p 

 

16. Jaki kształt posiada miejscowość 

dobierz właściwy:(ulicowy, wielodrożny, owalno-placowy) 

Rowy....................................................... 

Charnowo............................................... 

Objazda .................................................. 

Starkowo.................................................                   4p 

      

17. Która z podanych miejscowości nie ma elektrowni wodnej : Gardna Wielka. Gałąźnia Mała, 

Soszyca, Słupsk 

 ......................................................................................................  1p 

 

18. Rozpoznaj obiekt na zdjęciu i podaj miejscowość 

 

 

 

 miejscowość.............................................................. 

 obiekt........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość................................................... 

obiekt.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 miejscowość................................................... 

 obiekt.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość................................................... 

obiekt.............................................................. 
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 miejscowość.............................................................. 

 obiekt........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

miejscowość................................................... 

obiekt.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 miejscowość................................................... 

 obiekt.............................................................. 

 

 

 

                                                                                14 p 

 

 

19. Wpisz nazwę jeziora pasującą do jego cechy, wybierz z podanych  w nawiasie 

(Gardno, Dołgie Małe, Modła, Łebsko) 

a) lobeliowe jezioro położone w Słowińskim Parku ............................................ 

b) rezerwat ptaków połączony z morzem Kanałem Potena................................... 

c) powierzchnia 7600 ha ...................................................................................... 

d) wpada do niego rzeka Łupawa..........................................................................  

        4 p 

20. Wybierz zbiorowisko roślinne, które zobaczysz tylko w Słowińskim Parku Narodowym 

(grąd, ols, buczyna pomorska, bór bażynowy,  ) 

.................................................................................................................  1p. 

 

21. Charakterystyczne zwierzę, które spotkamy w Słowińskim Parku Narodowym: 

a) ryś 

b) wilk 

c) orzeł bielik 

d) sokół wędrowny      1p 


