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        Eliminacje Międzyszkolne 
   dla gimnazjów 
 

   „Gdańsk - jego historia, kultura 
        zabytki i współczesność” 

 

               8 marca 2013r.    max. 89 pkt. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadań 90 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 

1263 Nadanie Gdańskowi praw miejskich na prawie lubeckim przez 

księcia Świętopełka 

1308 Krzyżacy opanowują Gdańsk i rozpoczyna się okres 

przynależności miasta do państwa zakonnego 

1454 Mieszczanie niszczą zamek krzyżacki i składają przysięgę na 

wierność królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi. 

1457 Wielki przywilej nadany miastu przez Kazimierza Jagiellończyka 

lub do herbu Gdańska dodano królewską koronę  

1660 Podpisanie pokoju między Polską i Szwecją w Oliwie 

1807 

 

Utworzenie Wolnego Miasta Gdańska przez Napoleona. 

1939 Atak Niemców na Westerplatte itp. 

1970 Wydarzenia grudniowe, strajki i protesty Gdańszczan przeciwko  

działaniom władz  Polski Ludowej. 

1980 Strajk w Stoczni Gdańskiej lub porozumienia sierpniowe lub 

powstanie Solidarności 

1997 Uroczyste obchody tysiąclecia Gdańska 

 

2. Dawny Gdańsk był miastem, które swe bogactwo zawdzięczało handlowi. 

Podaj nazwy czterech placów, które pełniły rolę targowisk, a ich nazwa zawiera 

określenie targ.                   (4 pkt.) 

 

Targ Węglowy, Długi Targ, Targ Rybny, Targa Sienny, Targ Rakowy, 

 Targ Drzewny  
 
 
3. Nazwij przedstawiony na fotografii dokument, podaj datę i okoliczności jego 

powstania.        (4 pkt.) 
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Postulaty sierpniowe 

1980 r. 

Strajk w Stoczni Gdańskiej 

 

4. Wśród wymienionych wydarzeń, cyfrą 1 oznacz to, które jest chronologicznie 

pierwsze, a cyfrą 2 to, które jest ostatnie.                

                    (2 pkt.) 

Powstanie Związku Pruskiego 
 

 

Zajęcie Gdańska i Pomorza przez Krzyżaków 
 

1 

Zakończenie wielkiej wojny z Zakonem 
 

 

II pokój toruński 
 

2 

 

5. W każdym z pytań podkreśl właściwą odpowiedź.  (9 pkt.) 

a) W którym roku nastąpiły uroczyste obchody 25 rocznicy powstania NSZZ 

Solidarność? 

 2005 

 2006 

 2003 

b) Ile wynosiła liczba mieszkańców Gdańska ok. polowy XVII wieku? 

 40 tys. 

 70 tys. 

 130 tys. 

c) W którym wieku zaczęto w Gdańsku wydawać pierwsze, okazyjnie drukowane 

wiadomości, które można uznać za początki prasy w mieście? 

 XV 

 XVI 

 XVII 

d) Gdzie doszło do pierwszego zjazdu NSZZ Solidarność w 1981 roku? 

 Filharmonia Bałtycka 

 Hala Olivia 

 Sala BHP Stoczni Gdańskiej 

e) W której miejscowości książę Mściwój II przekazał Pomorze Gdańskie księciu 

wielkopolskiemu Przemysłowi II? 

 Kępno 

 Poznań 

 Czarna Woda 

f) Jak nazywał się komtur krzyżacki, który nakazał zamordować delegatów 

gdańskiej Rady w 1411r.? 

 Henryk von Plauen 

 Johann von Schönfeld  

 Johann von Beffart 

g)Kiedy powołano Gdańskie Towarzystwo Naukowe, działające jako Towarzystwo 

Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku? 

 1916 

 1919 

 1922 

h) Przy jakiej ulicy znajdowało się obserwatorium Jana Heweliusza? 



3 

 

 Lastadia 

 Korzenna 

 Piwna 

i) Które z poniższych zestawień dat to lata życia Daniela Chodowieckiego? 

 1467- 1532 

 1699- 1756 

 1726- 1801 

6. Do podanych niżej biogramów wpisz nazwiska osób , których one dotyczą. 
                    (6 pkt.) 
 

 Biogram Imię i nazwisko 

A 
 
 

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

Jan Flachsbinder- Dantyszek                        

B Urodził się w Gdańsku w 1686 r. jako 

syn kupca . Na stałe mieszkał w 

Holandii. Był wybitnym fizykiem, 

konstruktorem instrumentów 

badawczych m.in. termometru 

rtęciowego. 

Daniel Fahrenheit 

C Żył w latach 1920- 1984; pisarz, 

współzałożyciel Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego i działacz 

NSZZ „Solidarność”. 

Lech Bądkowski 

D Pierwsza na świecie kobieta 
astronom, pomagała mężowi 
prowadzić obserwacje i robić notatki. 
Dzięki jej energii szybko 
odbudowano obserwatorium po 
pożarze w 1679 roku. W jej 
działaniach po śmierci męża 
wspomagał ją król Jan Sobieski. 

Elżbieta Hewelke z domu Koopman 

E Honorowy obywatel Gdańska,  

laureat literackiej Nagrody Nobla, 

autor „Blaszanego bębenka”. 

Günter Grass 

F Szlachcic chełmiński, współzałożyciel 

Związku Pruskiego i przywódca 

opozycji antykrzyżackiej w Prusach; 

od roku 1454 pierwszy gubernator 

ziem pruskich. 

Jan Bażyński 

 

7. Napisz, co oznacza umieszczona pod herbem Gdańska łacińska sentencja: 
 „Nec temere, nec timide” ? (2 pkt.) 
 

Bez strachu, lecz z rozwagą lub 

Nie zuchwale, nie bojaźliwie 

8. Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża to organizacja związkowa, która 

powstała w Gdańsku w roku 1978. Wymień cztery nazwiska członków lub 

współpracowników WZZ.                (4 pkt.) 

Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski, Antoni Sokołowski, Anna 

Walentynowicz, Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Alina Pieńkowska, Bogdan 

Lis 
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9. Napisz, gdzie znajdują się przedstawione poniżej pomniki oraz kogo 

upamiętniają.         (4 pkt.) 

 

    
 

Targ Rybny Plac bł. Bronisława 

Komorowskiego w 

Gdańsku Wrzeszczu 

Kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Ziółkowski  bł. Bronisław Komorowski 

10. Wyjaśnij pojęcie cło palowe.     (3 pkt.) 

 

Oplata celna nakładana od co najmniej 1341r. na statki wchodzące i wychodzące 

z portu gdańskiego oraz towary wywożone i przywożone. Od XVI w. połowę 

otrzymywał skarb królewski. Płacono je w Ratuszu Głównego Miasta. 

 

11. Napisz, jak nazywa się wnętrze przedstawione na poniższej fotografii. Podaj 

również lokalizację.        (2 pkt.) 

 
Wielki Refektarz w klasztorze w Oliwie 

 

12. Na balustradzie Złotej Bramy znajduje się 8 alegorycznych figur, które 
wskazują to, co ważne w życiu i jakimi wartościami należy się kierować. Napisz, 
co one symbolizują?           (8 pkt.) 
 

A Przezorność   E  Pokój 

B  Pobożność   F  Wolność  

C Sprawiedliwość   G  Bogactwo  

D  Zgoda    H  Sława  

 

13. Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli, w 

kolejnych rubrykach (A, B, C, D, E) dopisz obok podanych informacji: prawda (P) 

lub fałsz (F).                             (5 pkt.) 

 

A. Święty Wojciech przybył do gdańskiego grodu w roku 
967. 
 

F 
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B. Podczas ceremonii bierzmowania święty Wojciech 
otrzymał imię Adalbert. 
 

P 

C. Brat świętego Wojciecha to Gaudenty. 
 

P 

D. „Żywot pierwszy świętego Wojciecha” został napisany 
przez  Henryka Kanapariusza. 
 

F 

E. Nazwa Gdańska zapisana w „Żywocie pierwszym 
świętego Wojciecha” ma formę Gedanum. 
 

F 

 

14. Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na poniższe pytania. (3 pkt.)  

„Gdyby nie płytkość wód w porcie gdańskim, co od dawna przysparzało 

gdańszczanom wiele kłopotów, zapewne do bitwy doszłoby o dzień 

wcześniej. Flota królewska już w dniu 27 listopada opuszczała port 

gdański z zamiarem zaatakowania Szwedów, ale dwa okręty: „Święty 

Jerzy” i „Płomień” osiadły na mieliźnie. Prace nad ich ściągnięciem trwały 

całą noc. Dopiero w dniu następnym flota królewska mogła w komplecie 

wypłynąć na morze i stoczyć zwycięska bitwę z eskadrą szwedzką.” 

( Edmund Cieślak, Czesław Biernat, Dzieje Gdańska, Gdańsk 1994, s. 159) 

Podaj datę wzmiankowanej bitwy. 

1627r. 

Napisz, jakie było znaczenie bitwy . 

Uwolnienie portu gdańskiego od blokady szwedzkiej do wiosny następnego roku 

15. Zdjęcia przedstawiają wnętrza i obiekty architektoniczne charakterystyczne 

dla Gdańska. Podaj nazwy budowli i przyporządkuj im wnętrza. (8 pkt.) 

    

A Dom Uphagena B Dwór Artusa  C Kościół Mariacki D Ratusz Głównego Miasta 

 

  

 1   2   3  4 
 

A- 4  

B- 1  

C- 2  

D- 3  

16.  W każdym z pytań podkreśl właściwą odpowiedź.   (3 pkt.) 

a) Kto jest autorką pamiętnika „Gdańskie wspomnienia młodości”? 

 Barbara Iglikowska 

 Henriette Lawinia Wagenfeldt 

 Johanna Henriette Schopenhauer 

http://www.visit3city.pl/strony/menu_5_kategoria_17.html
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b) Która rzeka napędzała Wielki Młyn? 

 Martwa Wisła 

 Motława  

 Radunia 

c) Nad jakim wynalazkiem badania prowadził Daniel Gralath? 

 spektroskop 

 żarówka 

 butelka lejdejska 

17. Od XVII wieku wzdłuż ulicy Polanki powstawały piękne dwory. W XIX wieku 

zostały one ponumerowane. Napisz, ile dworów powstało.  (5 pkt.) 

7 lub 8  

Następnie podaj numery lub nazwy dworów z poniższych zdjęć.  

           

A. Dwór I Montbrillant (oficj. Biała Górka)  B. Dwór V 
Jutrzenka/ Angielski Dwór 

 

            

C. Dwór III Schopenhauera  D. Dwór II Quellbrunn/Krynica 

 

18. Podkreśl właściwe zakończenie zdań.    (3pkt.) 
a)Filip Clüver to: 

 gauleiter NSDAP w Gdańsku i niemiecki zbrodniarz wojenny 

 urodzony  w Gdańsku geograf i autor podręczników z geografii  

 profesor Gimnazjum Akademickiego i twórca posągu Neptuna 
b)W trakcie obrony Westerplatte w 1939r. Henryk Sucharski posiadał stopień: 

 pułkownika 

 majora 

 sierżanta 
c) a) Jedyna barokowa świątynia w obszarze Głównego Miasta, powstała w latach 
1678- 1681 dzięki staraniom króla: 

 Jana III Sobieskiego 

 Władysława IV 

 Jana Kazimierza 
 

19. Podaj autora obrazu, tytuł oraz dokładną lokalizację dzieła. (4 pkt.) 

 
Isaak van den Block, Apoteoza Gdańska, Wielka Sala Rady- Sala Czerwona, Ratusz 

Głównego Miasta 


