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        Eliminacje Międzyszkolne 
   dla gimnazjów 
 

   „Gdańsk - jego historia, kultura 
        zabytki i współczesność” 

 
               14 lutego 2014r. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadań 60 minut    

ŻYCZYMY POWODZENIA !!!!! 

1. Dzieje Gdańska związane są z ważnymi wydarzeniami historycznymi, które w znaczący sposób 

wpłynęły na losy miasta i jej mieszkańców . Uzupełnij tabelę dotyczącą dat i wydarzeń związanych z 

historią Gdańska:       (10 pkt.) 

Rok Wydarzenie 

1308 Zdobycie miasta Gdańska przez Krzyżaków. 

1361 Przystąpienie miasta Gdańska do Związku Hanzeatyckiego 

1454 Inkorporacja Gdańska dokonana przez Kazimierza Jagiellończyka i 

początek wojny trzynastoletniej 

1525 Reformacja i rozruchy społeczno-religijne w Gdańsku, powołanie 

nowej Rady, czasowa likwidacja katolicyzmu,   ewentualnie hołd 

pruski 

1627 Zwycięstwo polskiej floty nad szwedzką pod Oliwą 

1793 II rozbiór Polski i włączenie Gdańska do Prus 

1919 Utworzenie Wolnego Miasta Gdańska na mocy traktatu 

wersalskiego 

1945 Koniec II wojny światowej i zajęcie miasta przez wojska radzieckie      

i polskie 

1970 Wydarzenia grudniowe, strajki i protesty Gdańszczan przeciwko  

działaniom władz  Polski Ludowej. 

1980 Strajki robotnicze, podpisanie Porozumień Sierpniowych i powstanie 

„Solidarności” 

 

2. Przyporządkuj właściwe nazwiska odpowiadającym im informacjom historycznym                (wstaw 

numery w puste miejsca).      (6 pkt.)  

 

(…3…) A. Znakomity  historyk, nauczyciel i wychowawca Stanisława Augusta Poniatowskiego,  który w 

roku 1718 w Gdańsku zaczął wydawać na terenie Polski czasopismo „Biblioteka Polska” poświęcone 

historii Polski.    

(…2…) B.  Rodowity Gdańszczanin, znakomity grafik i malarz, późniejszy dyrektor Akademii Sztuk 

Pięknych w Berlinie. Po wielu latach nieobecności odwiedził  rodzinne miasto w 1773 roku. Efektem 

stało się wydanie bogato ilustrowanego dziennika podróży  „Diariusz z Berlina do Gdańska”    

(…6…) C. Urodził się  w 1788 roku. W 1793 opuścił  wraz z rodzicami na zawsze gród  nad Motławą, 

kiedy to Gdańsk dostał się pod pruskie panowanie. Był filozofem, autorem dzieła „Świat jako wola i 

wyobrażenie”. 

1. Daniel Fahrenheit  2. Daniel Chodowiecki 3. Gotfryd Lengnich  

4. Konrad z Byczyny         5.  Jan Jerzy Forster             6 Artur Schopenhauer 

3. Wpisz nazwy budowli z ramki we właściwe rubryki tabeli.  

Przyporządkuj je zgodnie ze stylem, w jakim je wzniesiono.   (9 pkt.) 

 

 

 

 

G 

 KOD………/2014 

……...…/  90 pkt. 

Ratusz Starego Miasta, Kościół św. Ignacego Loyoli, Żuraw, Lwi Zamek, Kościół św. Elżbiety, 

Kaplica Królewska, Kościół św. Piotra i Pawła, Zielona Brama, Spichlerz Opacki 
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4. Gdańsk to miasto wielu dzielnic, z których każda posiada bogatą historię. Na podstawie treści 

poniższych opisów podaj nazwy dzielnic miasta Gdańska.               (5 pkt.) 

Opis 1 
Od XIII w. dobra te były własnością książąt Pomorza Gdańskiego. Świętopełk Wielki 

podarował je opactwu cysterskiemu w Oliwie. Miejscowa ludność trudniła się połowem ryb. Tutejsze 

jezioro od którego ta dzielnica wzięła swą nazwę systematycznie malało, aż pozostała po nim jedynie 

nazwa.  

W tej części Gdańska pochowane zostały ofiary niemieckiego obozu w Stutthofie, kolejarze 

z Szymankowa oraz obrońcy Poczty Polskiej. 

ZASPA lub GDAŃSK- LOTNISKO 

Opis 2 
W wieku XVIII powstał w granicach obecnej dzielnicy Gdańska wspaniały park. Był on 

częścią okazałej posiadłości rodziny Schopenhauerów. Park wraz z pałacykiem znajdował się w miejscu 

obecnego kompleksu instytucji kulturalnych noszącego miano „Dworku Artura”. Po II wojnie 

światowej znalazł tam swoją siedzibę Miejski Dom Kultury, a także kino Jutrzenka, działające do chwili 

wybudowania w pobliżu kina Kosmos, zlikwidowanego pod koniec lat 90. poprzedniego stulecia. 

ORUNIA 

Opis 3 
 Jedna z hipotez mówi, że nazwa tej dzielnicy pochodzi od nazwy przepływającego przez nią 

potoku. W roku 1188 pomorski książę Sambor I podarował ten teren zakonowi cystersów. Z  dzielnicą 

łączy się też historia ośmiu rezydencji gdańszczan, zwanych Dworami. Działa tam od roku 1996 

gdański ośrodek regionalnej Telewizji Polskiej (TVP Gdańsk), a także Oddział Sztuki Współczesnej 

Muzeum Narodowego w Gdańsku, usytuowany w granicach wspaniałego parku. 

OLIWA 

Opis 4 
 W dawnych czasach obecna dzielnica Gdańska była wsią rybacką o słowiańskiej zapewne 

nazwie. W okresie panowania zakonu krzyżackiego zaczęto nazywać ją z niemieckiego Heubude, co 

oznaczało miejsce przechowywania siana. 

 W tej dzielnicy na ulicy Wrzosy mieszkał z rodziną Lech Wałęsa. Dzielnica słynie z pięknej 

plaży z zapleczem sportowo- rekreacyjnym (boiska sportowe, zjeżdżalnie dla dzieci, wypożyczalnie 

sprzętu sportowego itp.). 

STOGI 

Opis 5 
 Pisana historia tej dzielnicy zaczyna się w roku 1263. Jej ozdobą były dwory bogatych 

gdańszczan. Jako przykład może posłuzyć pierwsza od strony Gdańska rezydencja Uphagenów, zwana 

Mon Plaisir (Moja Przyjemność), w której zmarł w roku 1802 Jan Uphagen. W roku 1927 na ulicy 

Lelewela urodził się Günter Grass, który pobierał nauki w pobliskiej szkole na ulicy Pestalozziego. 

Jednym z najpiękniejszych zakątków tej dzielnicy jest Jaśkowa Dolina. 

WRZESZCZ 

Żródło: wypowiedzi prof. Andrzeja Januszajtisa dla portalu wrzeszcz.info.pl 

 

 

 

Budowle w stylu 

gotyckim barokowym renesansowym 

(manieryzm niderlandzki) 

 

Żuraw  

Kościół św. Elżbiety  

Kościół św. Piotra i Pawła 

 

Kościół św. Ignacego Loyoli  

Kaplica Królewska 

Spichlerz Opacki 

 

Ratusz Starego Miasta 

Lwi Zamek 

Zielona Brama  



3 

 

5. Podaj tytuł poniższej mapy.     (2 pkt.) 

 

   

Wolne Miasto Gdańsk w okresie międzywojennym lub w latach 1919/1920- 1939 

6. Uzupełnij poniższy tekst.       

 (10 pkt.) 

W roku 1980 rozpoczęły się w Gdańsku strajki sierpniowe. 

Na ich czele stanął Lech Wałęsa.  

Zakładem pracy rozpoznawalnym na całym świecie stała się Stocznia Gdańska im. Lenina.  

W czasie trwania strajków spisano 21 postulatów.  

Strajki zakończyly się podpisaniem porozumień sierpniowych oraz powstaniem  NSZZ Solidarność. 

7. Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli, w kolejnych rubrykach 

(A, B, C, D, ) dopisz obok podanych informacji: prawda (P) lub fałsz (F).                   (4 pkt.) 

8. Ilustracja prezentuje jedną z gdańskich budowli, która dziś już nie istnieje. Podaj jej nazwę, 

funkcję oraz lokalizację.       

         (5 pkt.) 

 

         
 

Wielka Synagoga, funkcje sakralne dla wyznawców judaizmu, obecnie ul. Boguslawskiego,  

tudzież dawniej Przy Ujeżdżalni lub Glówne Miasto ewentualnie za 1 pkt, 1939 

 

9. Wymień trzy coroczne wydarzenia, imprezy kulturalne w Gdańsku.           (3 pkt.) 

Gdańskie Lato Muzyczne, Bałtyckie Dni Kultury śydowskiej, Festiwal Dobrego Humoru, 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Gdańskie Noce Jazzowe,  

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Jarmark św. Dominika, Festiwal 

Szekspirowski, "Baltic Sail" Międzynarodowy Zlot Żaglowców, Gdański Festiwal Carillonowy 

 

10. Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz do jakich wydarzeń odnosi się jego treść.             (2 pkt.) 

 

„Książę zaś, poznawszy jego zamiary, daje mu łódź i dla bezpieczeństwa podczas 

podróży zaopatruje ją w trzydziestu wojów. On zaś przybył najpierw do miasta 

Gdańska, położonego na skraju rozległego państwa [tego] księcia i dotykającego brzegu 

morza. Tu, gdy miłosierny Bóg błogosławił jego przybyciu, gromady ludu przyjmowały 

chrzest. Tu [także], odprawiając obrzędy mszalne, Ojcu ofiarował Chrystusa, któremu za 

kilka dni siebie samego miał złożyć w ofierze.” 

 ( Jan Kanapariusz, Świętego Wojciecha żywot pierwszy, Gdańsk 2009 r.) 

Odp. Tekst informuje o chrystianizacji Gdańska dokonanej przez biskupa praskiego Wojciecha, a 

następnie o jego męczeńskiej śmierci w roku 997 w kraju pogańskich Prusów. 

 

A. Gdański kościół św. Mikołaja został przekazany dominikanom przez księcia Mściwoja II F 

B. Budynek dawnego kina i klubu studenckiego Żak pełni funkcję siedziby Rady Miasta 

Gdańska. 

P 

C. Sala Mieszczańska zwana Wielka Salą mieści się w Ratuszu Głównego Miasta. F 

D. W październiku 1813 roku Jean Rapp kierował obroną miasta Gdańska przed wojskami 

rosyjsko-pruskimi. 

P 
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11. W każdym z pytań podkreśl właściwą odpowiedź.   (4 pkt.) 

a) Który z podanych współczesnych pisarzy związany jest z Gdańskiem? 

 Stefan Chwin  

 Andrzej Sapkowski 

 Jerzy Pilch 
 

b) Która rodzina była w posiadaniu Lwiego Zamku, gdy w kamienicy tej gościł król Władysław IV? 

 Ferberowie 

 Uphagenowie 

 Schwarzwaldowie 
  

c) Jak nazywa się dziedzina astronomii, której współtwórcą był Jan Heweliusz? 

 Selenologia 

 Selenografia  

 Selenozofia 
 

d) W którym kościele można podziwiać wielki astronomiczny zegar z XV w. wykonany przez Hansa 

Düringera? 

 Św. Elżbiety 

 Św. Bartłomieja 

 Najświętszej Marii Panny  

 

12. W Gdańsku można podziwiać wiele zabytków. Poniżej umieszczono opisy tych, które znajdują 

się w obszarze Głównego Miasta. Podaj ich nazwy do odpowiedniego opisu.       (10 pkt.)  

A. Budowla wzniesiona w latach 1478- 1481. Była miejscem spotkań, narad i zabaw stowarzyszeń 

kupieckich skupionych w tak zwanych Ławach. 

Dwór Artusa 

B. Jedna z najbardziej okazałych budowli dawnego Gdańska. Wewnątrz znajduje się Wielka Sala 

Rady zwana również Salą Czerwoną. 

Ratusz Głównego Miasta 

 

C. Budynek znany w przeszłości jako Dom Speymannów z pięknie zdobioną fasadą. 

Złota Kamienica  

D. Kamienica przy ulicy Długiej 12 należąca wcześniej do znanego XVII-wiecznego ławnika, rajcy 

miejskiego, kupca i bibliofila. 

Dom Uphagena 

E. Budowla wzniesiona w latach 1571-1576 wzdłuż zachodniej granicy miasta przez Hansa Kramera z 

Saksonii jako element nowożytnych fortyfikacji. Stanowiła główny wjazd do Gdańska. 

Brama Wyżynna 

F. Budowla powstała w latach 1612-1614, którą wieńczą posągi będące alegorycznym 

przedstawieniem cnót obywatelskich. 

Złota Brama 

G. Średniowieczna budowla przebudowana w 1593 roku przez Flamanda, Antoniego van 

Obberghena. Kiedyś więzienie, obecnie siedziba Muzeum Bursztynu.  

Katownia, inaczej Wieża Więzienna 

H. Dwupiętrowy budynek wzniesiony w latach 1487-1494, na którego parterze, przechowywano broń 

strzelecką, głównie łuki i kusze, a szczytową wieżyczkę ozdobiono figurą św. Jerzego. 

Dwór Bractwa św. Jerzego 

I. Budowla powstała według projektu Antoniego van Obberghena z kunsztownie zdobionymi 

elewacjami Szczególnie godna podziwu jest fasada od strony ulicy Piwnej. W dolnej sali budowli 

przechowywano armaty, na piętrze natomiast m. in. lżejszą broń palną. 

Wielka Zbrojownia 

J. Budowla, która służyła do przeładunku towarów i stawiania masztów na statkach. Pełniła zarazem 

funkcję bramy miejskiej. 

Żuraw 
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13. Do podanych niżej biogramów wpisz nazwiska osób , których one dotyczą.             (8 pkt.) 
 

 Biogram Imię i nazwisko 

A 
 
 

Przywódca Związku Pruskiego. W roku 1454 zwrócił się do króla 
Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o inkorporację ziem państwa 
krzyżackiego. 
 

Jan Bażyński 

B Holender, admirał polskiej floty, który zginął w bitwie morskiej 

pod Oliwą. 

Arend Dickman 

C Jeden z największych polskich humanistów, sekretarz króla 
Zygmunta Starego, proboszcz parafii Mariackiej, biskup 
chełmiński. 
 

Jan Flachsbinder- 

Dantyszek                        

D Honorowy obywatel Gdańska, autor m.in. „Blaszanego bębenka”, 
który  w roku 1999 otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. 

Günter Grass 

E Urodzony w roku 1708 w Gdańsku uczony, który prowadził 

badania nad elektrycznością. Burmistrz i współzałożyciel 

Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku. 

Daniel Gralath 

F Podpułkownik Wojska Polskiego, pilot balonowy, dwukrotny 

zdobywca Pucharu Gordona Bennetta upamiętniony w nazwie 

jednej z gdańskich ulic. 

Franciszek Hynek 

G Król Polski od roku 1576. Prowadził wojnę z Gdańskiem 

zakończoną klęską Gdańszczan w bitwie pod Lubiszewem w roku 

1577. 

Stefan Batory 

H Żył w latach 1920- 1984; pisarz, współzałożyciel Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego i działacz NSZZ „Solidarność”. 

Lech Bądkowski 

 

 

 

 

 

14. Które z poniższych zdań związanych z życiem i działalnością Jana Heweliusza są prawdą, a które 

fałszem. Obok podanych informacji zapisz odpowiednie litery: P (prawda), F (fałsz)               (4 pkt.) 

A. Wybitny astronom żył w XVIII w. 
 

F 

B. Był pierwszym Polakiem przyjętym w poczet członków Royal 
Society w Londynie. 
 

P 

C. Wielki gdańszczanin został pochowany w krypcie w kościele 
św. Mikołaja w Gdańsku. 
 

F 

D. Rok 2011 był ogłoszony rokiem Jana Heweliusza. P 

 

15. Podkreśl właściwe zakończenie zdań.             (8 pkt.) 
 
A) W 1561 roku wieżę ratusza Głównego Miasta ukoronowano złoconym posągiem króla: 

 Zygmunta I Starego 

 Zygmunta II Augusta 

 Zygmunta III Wazy 

 Władysława IV 
B) W czasach rozbiorów Gdańsk należał do: 

 Austrii 

 Rosji 

 Prus 

 Szwecji 
C) Pod herbem Gdańska umieszczona jest sentencja łacińska „Nec temere, nec timide”. Oznacza ona w 
języku polskim: 

 Bez strachu, ale rozumnie 

 Mieczem i ogniem 

 Nie zuchwale, nie bojaźliwie 

 Z rozmysłem i  zmysłem 
D) Największy udział w gdańskim handlu polskim zbożem mieli w XVI i XVII wieku: 

 Holendrzy 

 Anglicy 

 Hiszpanie 

 Niemcy 
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E) Władca Polski, który potwierdził w roku 1577 posiadane przez Gdańsk przywileje, w tym także 
przywilej wyznaniowy dla luteran to: 

 Henryk Walezy 

 Zygmunt III Waza 

 Zygmunt August 

 Stefan Batory  

F) Carillon na wieży kościoła św. Katarzyny został uruchomiony w: 

 2 poł. XVII wieku 

 1 poł. XVIII wieku 

 2 poł. XIX wieku 

 1 poł. XVII wieku 

G) Gimnazjum Polskie w Gdańsku powstało w roku: 

 1922 

 1918 

 1924 

 1926 
H) Zakon sprowadzony do Gdańska w XIII w. to: 

 franciszkanie 

 cystersi 

 karmelici 

 dominikanie 
Dziękujemy serdecznie 

 


