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TEST ELIMINACJI SZKOLNYCH – SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE 

 

PYTANIA ZA 1 PUNKT: 

1. Pomorski książę Świętopełk w 1227 roku przekazał przybywającemu do Gdańska 

zakonowi dominikanów kościół pod wezwaniem: 

a. świętego Mikołaja 

b. świętego Jana 

c. świętej Katarzyny 

 

2. Żuraw, jeden z symboli Gdańska, usytuowany jest: 

a. nad Kanałem Raduni  

b. nad Motławą 

c. nad Potokiem Królewskiej Doliny 

 

3. Figura którego z królów polskich zdobi szczyt hełmu wieży Ratusza Głównego Miasta 

Gdańska. 

a. Zygmunta I Starego 

b. Kazimierza IV Jagiellończyka 

c. Zygmunta II Augusta 

 

4. W XV wieku ukształtował się stosowany do dziś herb Gdańska przedstawiający: 

a. krzyż z koroną oraz trzymacze w postaci dwóch lwów 

b. dwa krzyże z koroną oraz trzymacze w postaci dwóch lwów 

c. koronę oraz trzymacze w postaci dwóch lwów 

 

5. Gdański astronom i drukarz w jednej osobie to: 

a. Piotr Krüger 

b. Jan Heweliusz 

c. Michał Krzysztof Hanow 

 

6. W sierpniu 1801 roku w Gdańsku oddano do użytku nowy teatr. Gdzie mieścił się ten 

budynek? 

a.  przy Targu Rakowym 

b. przy Targu Węglowym 

c. przy Podwalu Przedmiejskim 

 

7. Centrum Hewelianum znajduje się na: 

a. Dolnym Mieście 

b. Grodzisku 

c. Starym Mieście 

 

8. Górujący nad miastem krzyż wzniesiony na Górze Gradowej ufundowany został dla 

upamiętnienia: 

a. zakończenia drugiej wojny światowej 

b. obchodów tysiąclecia miasta 

c. strajków robotniczych z 1980 r. i powstania zawiązku Zawodowego Solidarność 

 

9. Stadion Miejski PGE Arena, wzniesiony na Euro 2012 powstał na terenie dzielnicy: 

a. Letnica 

b. Nowy Port 

c. Brzeźno 

 

10. Podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 w Gdańsku miała swoją siedzibę 

reprezentacja: 

a. Hiszpanii 
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b. Włoch 

c. Niemiec 

 

11. Muzeum II Wojny Światowej budowane jest: 

a. na Targu Rakowym (na terenie po pawilonach handlowych) 

b. przy ul. Wałowej (w miejscu dawnej pętli autobusowej) 

c. przy placu Solidarności (w pobliżu sali BHP)  

 

12. Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina mieści się obecnie na Ołowiance w 

dawnym budynku: 

a. gazowni 

b. stacji pomp 

c. elektrowni 

 

PYTANIA ZA 2 PUNKTY 

13. W którym roku opozycja Stanów Pruskich powołała konfederację zwaną Związkiem 

Pruskim: 

a. 1440 

b. 1454 

c. 1466 

 

14. Nazwa multipleksu kinowego „Krewetka”, zlokalizowanego przy Podwalu Grodzkim 

nawiązuje do: 

a. nadmorskiego położenia Gdańska 

b. dawnego baru rybnego 

c. tradycji połowu krewetek przez rybaków gdańskich 

 

15. Fragment obecnego Centrum Handlowego „City Forum” to : 

a. dawny hotel „Monopol” 

b. biurowiec „Miastoprojektu” 

c. była siedziba Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

 

16. W którym roku w wyniku powodzi doszło do przerwania pasma wydm i powstania 

nowego ujścia Wisły do Bałtyku, co w znakomity sposób poprawiło warunki w gdańskim 

porcie? 

a. 1813                         

b. 1840                        

c. 1850 

 

17. Günter Grass w czasach młodości mieszkał w: 

a. Gdańsku-Wrzeszczu 

b. Gdańsku-Brzeźnie 

c. Gdańsku-Nowym Porcie 

 

18. Najwybitniejszym lektorem języka polskiego w XIX-wiecznym Gdańsku był: 

a. Jan Gotfryd Guzowiusz 

b. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 

c. Paweł Świetlicki 

 

19. Obrońcy Poczty Polskiej z 1939 roku pochowani są na: 

a. Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy przy kościele Bożego Ciała 

b. Cmentarzu Srebrzysko, w Alei Zasłużonych 

c. Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na Zaspie 
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20. Sukcynit to: 

a. rodzaj glinki spotykanej w warstwach gruntów wydmowych 

b. odmiana porostów chronionych na Grodzisku 

c. nazwa geologiczna bursztynu bałtyckiego  

 

PYTANIA ZA 3 PUNKTY 

21. „Piękna Madonna”, rzeźba z kościoła Najświętszej Panny Marii w Gdańsku powstała: 

a. w pierwszej połowie XV w. 

b. w końcu XIV w. 

c. w końcu XV w. 

 

22. Pierwszą wyższą uczelnię otwarto w Gdańsku na początku wieku: 

a. XVIII 

b. XIX 

c. XX 

 

23.  „Ogniwo” to nazwa: 

a. polskiego stowarzyszenia kulturalnego działającego w Gdańsku XIX wieku 

b. grupy muzyków gdańskich z XVIII wieku 

c. zespołu teatralnego działającego w Gdańsku w okresie międzywojennym 

 

 

24. Tzw. Dom Prasy przy Targu Drzewnym zbudowany został w stylu: 

a. konstruktywistycznym 

b. modernistycznym 

c. socrealistycznym 

 

 

25. W 1945 r. żołnierze Wojska Polskiego zawiesili po raz pierwszy polską flagę na Dworze 

Artusa w dniu: 

a. 28 marca                                      

b. 30 marca                             

c. 8 kwietnia   

 

26. Dariusz Kobzdej to osoba związana z dziejami: 

a. Gminą Polską-Związkiem Polaków w Gdańsku       

b. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski"   

c. środowiskiem opozycji antykomunistycznej                 

 

27. Jakie odrębne ośrodki miejskie powstały na terenie Gdańska w XIV wieku i 

funkcjonowały do początków wojny trzynastoletniej: 

a. Główne Miasto Gdańsk i Stare Miasto Gdańsk 

b. Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk 

c. Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk oraz podmiejska osada rybacka Osiek 

 

28. Zamordowany w niemieckim obozie Stutthof Antoni Lendzion był: 

a. proboszczem polskiej parafii w Gdańsku 

b. posłem do Volkstagu 

c. pierwszym Komisarzem Generalnym RP w WMG   

 

PYTANIA ZA 4 PUNKTY 

29. Rhete, Stolle, Schreiber, Reininger, Preuss to nazwiska dawnych gdańskich: 

a. kompozytorów 
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b. malarzy 

c. drukarzy 

 

30. Stała obecność Żydów w Gdańsku stała się faktem w konsekwencji 

a. francuskiego oblężenia miasta w 1807 r. 

b. rosyjskiego oblężenia miasta w 1813 r. 

c. wydarzeń Wiosny Ludów w Prusach  

 

31. Dziewiętnastowiecznym polskim pisarzem, w którego dorobku znalazły się utwory o 

tematyce gdańskiej, był: 

a. Stefan Jaworski 

b. Józef Ignacy Kraszewski 

c. Artur Międzyrzecki 

 

32. Kościół św. Bartłomieja na Starym Mieście należał w swej długiej historii do katolików, 

kalwinistów, luteranów, obecnie jest świątynią: 

a. grekokatolicką 

b. prawosławną  

c. rzymskokatolicką 

 

33. Punkt etapowy o nazwie "Narwik" w powojennych dziejach Gdańska  łączy się z: 

a. operacją wysiedlania ludności niemieckiej                    

b. strajkiem dokerów w sierpniu 1946 r. 

c. internowaniem działaczy NSZZ "Solidarność" po 13 grudnia 1981 r. 

 

34. Zakłady naprawcze taboru kolejowego uruchomiono w Gdańsku w roku: 

a. 1860                      

b. 1895                         

c. 1912 

 

PYTANIA ZA 5 PUNKTÓW 

 

1. Proszę podać nazwę okrętu/statku znanego z akcji gdańskiego kapra Paula Benekego, 

zakończonej zdobyciem tryptyku Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”: 

 

2. Wymień nazwę jednej zabytkowej budowli znajdującej się przy Trakcie Królewskim w 

Gdańsku 

 

3. W 1891 roku Bernard Milski utworzył w Gdańsku polską gazetę codzienną. Podaj jej 

tytuł. 

 

4. Wśród patronów gdańskich tramwajów znajduje się tylko jeden muzyk (kompozytor, 

wokalista i gitarzysta). Podaj jego imię i nazwisko. 

 

5. Jak nazywa się plenerowa impreza muzyczna odbywająca się każdego lata na terenie 

Parku Oliwskiego? 

 

6. Ostatni Komisarz Generalny RP w Wolnym Mieście Gdańsku nazywał się – wymień imię 

i nazwisko.  

 

RAZEM: 106 punktów do zdobycia 


