TEST KRAJOZNAWCZY - „REGION, W KTÓRYM ŻYJĘ”
Skala ocen możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań przedstawia się następująco:
ϖ 75% poprawnych odpowiedzi - ocena bardzo dobra
ϖ powyżej 85% - ocena celująca
Powierzchnia Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
a) 439 700 km2 b) 212 685 km2 c) 312 685 km2 d) 290 634 km2
Powierzchnia woj. pomorskiego wynosi i zajmuje:
18 293 km2, co stanowi 5, 9% powierzchni kraju;
18 239 km2, co stanowi 9,5% powierzchni kraju;
17 239 km2, co stanowi 9,5% powierzchni kraju;
19 293 km2, co stanowi 5,9% powierzchni kraju.
Województwo pomorskie pod względem zaludnienia i powierzchni zajmuje w kraju pozycję:
a) 4
b) 8
c) 12
d) 16
Województwo należy do najbardziej zalesionych w kraju po lubuskim i podkarpackim – lasy
pokrywają powierzchnię:
a) 26,4%
b) 36,4%
c) 46,4%
d) 56,4%
3
Najdokładniejszą spośród wymienionych będzie mapa o skali:
a) 1:25 000

b) 1:100 000

c) 1:250 000

d) 1:500 000

Lot z Moskwy do Gdańska trwa 3 godziny. Wystartowałeś o godz. 10.00 czasu miejscowego,
o której wylądujesz w Gdańsku?
a) o godz. 11.00

b) o godz. 12.00

c) o godz. 13.00

d) o godz. 14.00

Odległość między Gdańskiem a Warszawą na mapie w skali 1:750 000 wynosi 46 cm.
Jaka jest rzeczywista odległość między tymi miastami?
a) 115 km

b) 125 km

c) 245 km

d) 345 km

Linia brzegowa Morza Bałtyckiego w województwie, łącznie z Zatoką Gdańską liczy
(w tym Półwysep Helski 72 km):
a) 316 km, co stanowi mniej niż 60% linii brzegowej;

b) 316 km, co stanowi ponad 60% linii brzegowej kraju;
c) 212 km, co stanowi ponad 60,1% linii brzegowej kraju;
d) 212 km, co stanowi mniej niż 60,1% linii brzegowej kraju.
7. Najbardziej na północ wysunięty punkt Polski to:
a) Hel

b) Krynica Morska

c) Rozewie

d) Ustronie Morskie

Atrakcją turystyczną mogą być:
a) obiekty przyrody
b) obiekty kultury, zabytki, muzea
c) imprezy kulturalne, religijne, sportowe
d) wszystkie ww. elementy
Wszystkie zjawiska i przedmioty przyciągające turystów, obejmujące nie tylko elementy
i obiekty przyrody oraz kultury, ale i urządzenia turystyczne, postawę ludności miejscowej,
różnorodne imprezy itp. to:
a) walory turystyczne b) atrakcje turystyczne
c) infrastruktura turystyczna d) produkt turystyczny

Najbardziej prestiżową listą zabytków w Polsce (poza Listą Światowego Dziedzictwa
UNESCO) jest:
a) Lista obiektów architektury klasy „0” b) Lista Pomników Historii
c) Lista Pomników Kultury Narodowej d) Lista Pamiątek Przeszłości
Symbol ten przedstawia:
a) znak pomocy UE HYPERLINK "http://www.unesco.de/welterbe.html" \t "_blank"
b) misję ONZ w krajach Trzeciego Świata
c) znak archeologicznej misji UNESCO
d) obiekt światowego dziedzictwa kultury i natury
Obszar o powierzchni ponad 1000 ha o szczególnej wartości naukowej, przyrodniczej,
kulturowej i wychowawczej, to:
a) park krajobrazowy b) park narodowy
c) rezerwat przyrody d) obszar chronionego krajobrazu
Parków narodowych w Polsce jest:
a) 20

b) 22

c) 23

d) 24

Parki narodowe w Polsce zajmują powierzchnię:
a) 0,2%

b) 0,5%

c) 1%

d) 2%

W 2006 r. odsetek powierzchni Polski objętej wszelkimi formami ochrony przyrody wynosił:
a) około 12%

b) około 22,1%

c) około 32,6%

d) około 40%.

Odsetek powierzchni województwa objętej wszelkimi formami ochrony przyrody wynosi:
a) około 12%%
b) około 22,1%
c) około 33%
d) około 40%
Liczba parków narodowych na polskim wybrzeżu wynosi:
a) 2

b) 4

c) 3

d) 5

Który z wymienionych parków narodowych leży w strefie nadmorskiej?
a) Woliński

b) Narwiański

c) Biebrzański

d) Magurski

Który z nadmorskich parków narodowych zaliczono do Światowych Rezerwatów Biosfery?
...................................................................................................................................................................
Unikatowy na skalę europejską zespół wydm znajduje się na terenie parku narodowego:
a) Poleskiego

b) Narwiańskiego

c) Słowińskiego

d) Kampinoskiego

Wymień sąsiadów województwa pomorskiego:
a) ...............................................................................
b) ...............................................................................
c) ...............................................................................
d) ...............................................................................
e) ...............................................................................
Liczby i litery na zamieszczonej obok mapie województwa pomorskiego oznaczają:
15pkt.
Miasta:
1.........................
2...........................
3...........................
4...........................

5...........................
Rzeki i jeziora:
a............................
b............................
c............................
d............................
e............................
Regiony geograficzne:
A............................
B............................
C............................
D............................
E............................

Uzupełnij poniższą tabelkę dobierając odpowiednio czynnik rzeźbotwórczy i rodzaj
działalności.
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pkt.
Forma rzeźby

Czynnik rzeźbotwórczy

Miejsce występowania –
region geograficzny

klif
morena czołowa
wydma
pradolina
sandr
Czynniki rzeźbotwórcze: wiatr, lądolód, wody rzeczno - lodowcowe, fale i prądy przybrzeżne.
Region geograficzny: Wzgórza Szymbarskie, Mierzeja Sarbska, Redy – Łeby, Równina Charzykowska,
Kępa Redłowska.

Do cyfry oznaczającej nazwę regionu dopisz właściwą literę oznaczającą cechę
ukształtowania powierzchni i krajobrazu:
pkt.
1. Pojezierze Kaszubskie A. wysoczyzny moreny dennej rozcięte pradolinami

4

2. Bory Tucholskie

B. depresja, mady

3. Pobrzeże Kaszubskie

C. liczne moreny czołowe i rynny jeziorne

4. Żuławy Wiślane

D. przewaga równin sandrowych, duże obszary borów
sosnowych

-........... 2. - ............. 3. - ............ 4. - .............
Dokonano obserwacji meteorologicznych na stacjach: Hel, Gdańsk, Kościerzyna.
Wyniki zestawiono w załączonej tabeli. Uzupełnij ją wpisując: roczną amplitudę temperatury
oraz nazwę stacji.
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pkt.
Nazwa

Wysokość

Temper.

Roczna

Roczna suma

stacji

w m n.p.m.

powietrza w
oC

amplituda

opadów

temperatury

w mm

styczeń

lipiec

169

-3,2

16,7

619

1

+0,7

17,1

559

8

-1,6

17,5

508

Połącz linią roślinność z odpowiednim podłożem skalnym oraz miejscem występowania.
6 pkt.
a) bory sosnowe

piaski przesycone solą

Wzgórza Szymbarskie

b) lasy bukowe

sandry piaszczysto – żwirowe

Bory Tucholskie

c) halofity

gliny morenowe

Wybrzeże Gdańskie

Do podanych niżej miast dopisz cyfry, którymi oznaczono znajdujące się w nich zakłady
przemysłowe:
1. Stocznie,
2. Cukrownia
3. Zakłady Rafineryjne,
4. Zakłady Przetwórstwa Rybnego,
5. Zakłady Nawozów Fosforowych,
6. Zakłady Przemysłu Spirytusowego

6 pkt.

Gdańsk - ...........................................................
Gdynia - ............................................................
Starogard Gdański - ..........................................
Pruszcz Gdański - ..............................................

Wpisz obok nazwy zabytku lub ciekawego obiektu cyfrę oznaczającą miejsce, w którym się
znajduje.
6 pkt.
....... Muzeum Kaszubskie

1. Pelplin

....... ZOO

2. Łeba

....... Wydmy

3. Sopot

....... Latarnia Morska

4. Rębiechowo

....... Lotnisko

5. Malbork

....... Muzeum Archeologiczne

6. Będomin

....... Molo

7. Hel

....... Muzeum Hymnu Polskiego

8. Oliwa

....... Wieża widokowa

9. Gdańsk

....... Zamek Krzyżacki

10. Kartuzy

....... Muzeum Przyrodnicze

11. Wieżyca

....... Katedra

12. Kwidzyn

Gdzie znajduje się największe w Europie stanowisko cisu?
a) w Wierzchlesiu

b) w Odrach

c) na Dylewskiej Górze

d) na Wolinie

Najwyższym naturalnym wzniesieniem na Niżu Polskim (poza Karpatami i Sudetami) jest:
a) Wieżyca

b) Góra Krzyżowa

c) Cisowa Góra

d) Łysica

Połącz wzniesienia z wys. bezwzględnymi i krainami w których są położone:

4 pkt

a) 328,6 m n.p.m. b) 256,4 m n.p.m. c)237,5 m n.p.m. d) 227,3 m n.p.m.
1. Rozwaliny 2. Skibska Góra 3. Wieżyca 4. Siemierzycka Góra
I. Dzikie Góry - ...............................................................................................................................
II. Szybskie Góry - ...........................................................................................................................

III. Poj. Bytowskie - .........................................................................................................................
IV. Wzgórza Szymbarskie - ..............................................................................................................
Najstarszy w Polsce skansen we Wdzydzach Kiszewskich zlokalizowany jest na:
a) Poj. Bytowskim

b) Pobrzeżu Kaszubskim

c) Żuławach

d) Pojezierzu Kaszubskim

Muzeum Kaszubskie znajduje się w:

1

pkt.
a) Pucku

b) Gdańsku

c) Kartuzach

d) Wejherowie

Najdłuższe molo w Polsce znajduje się w:
a) Kołobrzegu

b) Sopocie

c) Gdańsku

d) Międzyzdrojach

Skansen Kultury Słowińskiej znajduje się w:
a) Łebie

b) Klukach

c) Dziekanowicach

d) Nowogrodzie

„Ruchome wydmy” znajdują się w okolicach:
a) Karwi

b) Łeby

c) Ustki

d) Darłowa

Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie znajduje się w:
a) Gdańsku

b) Sopocie

c) Gdyni

d) Kołobrzegu

Które z wymienionych kąpielisk nie leży na Półwyspie Helskim?
a) Jastarnia

b) Karwia

c) Jurata

d) Kuźnica

Rezerwaty archeologiczne „Kamienne kręgi” znajdują się w:
a) Chęcinach

b) Odrach

c) Słupi Nowej

d) Węsiorach

Miejscem odbywania się Jarmarku Dominikańskiego jest:
a) Gdańsk

b) Kazimierz Dolny

c) Kraków

d) Lublin

Miejscowość Odry (koło Czerska) znana jest przede wszystkim z:
a) gotyckiego zamku rycerskiego
b) rezerwatu archeologicznego „Kręgi Kamienne”
c) najstarszej i największej w Polsce fermy strusi afrykańskich
d) dworku Józefa Wybickiego i „Muzeum Mazurka Dąbrowskiego”

Największe skupisko cisów, liczące ponad 4000 drzew, występuje na terenie:
a) Borów Tucholskich b) Puszczy Knyszyńskiej c) Borów Dolnośląskich d) Puszczy Białowieskiej
Nazwiska związane z Kaszubami to:
a) H. Derdowski, F. Ceynowa, L. Wyczółkowski, D. Tusk;
b) T.I. Gulgowscy, H. Derdowski, F. Cejnowa, J. Chełmowski.
Sławni Pomorzanie – rozpoznaj po opisie o kogo chodzi:
a) Przed wybuchem I wojny światowej gorąco apelował, by rodacy pozostawali wierni ojczyźnie i nie
tracili wiary w to, że Polska odzyska niepodległość. Namawiał do obrony tożsamości narodowej.
Uczestniczył w patriotycznych wiecach, nie bacząc na szykany władz pruskich. Rada Ludowa wysłała do
Paryża na konferencję pokojową delegację ludności kaszubskiej na czele z nim i Tomaszem Rogalą.
Był powszechnie szanowany i ceniony, nazywany „apostołem narodowej sprawy” i „królem Kaszub”. Jego
imieniem nazwano wiele ulic pomorskich miast i miasteczek, a od kilku lat jego pomnik zdobi plac
Kaszubski w Gdyni. ...................................................................................
b) Zanim jednak zyskał sławę, gdańszczanie poznali go jako niezrównanego w swym fachu piwowara,
produkującego w odziedziczonym po ojcu browarze przy ulicy Korzennej piwo jopejskie. Magazynował je
w dzierżawionych podziemiach Ratusza Staromiejskiego, gdzie najpierw stał się starszym cechu
piwowarów, potem ławnikiem i wreszcie statecznym rajcą. Na dachach swych kamienic w 1640 r. utworzył
obserwatorium z własnoręcznie wykonanymi teleskopami i lunetami. Było to wówczas największe
obserwatorium na świecie i najlepiej wyposażone w Europie. Z czasem zbudował teleskop o długości 50 m,
który nie mieszcząc się w obserwatorium, został zainstalowany pod Gdańskiem. Wieloletnie obserwacje
przyczyniły się do wydania katalogu położenia ponad 1500 gwiazd, w zamian za co, Królewskie
Towarzystwo Nauk w Londynie przyjęło go na swojego członka w 1664 roku a król Francji Ludwik XIV
przeznaczył pieniądze na jego badania. Jest autorem kilku dzieł, ale największe z nich to
"Selenographia" (1647) - pierwsza w kartografii naukowej mapa Księżyca. Wykorzystał także własne
obserwacje plam słonecznych do określenia okresu obrotów Słońca, z dokładnością większą niż jego
poprzednicy. Nadał nazwę faculae jasnym regionom wokół plam słonecznych, która jest używana do
dzisiaj. ...................................................................................
c) Polski pisarz i poeta, współtwórca Legionów, autor słów Mazurka Dąbrowskiego, wybitny humanista
epoki Oświecenia, prawnik, poseł i senator. Urodził się 29 września 1747 r. koło Kościerzyny na
Kaszubach. Uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach końca XVIII i początku XIX wieku. Między
innymi przystąpił do konfederacji barskiej, uczestniczył w pracach nad kodeksem praw Zamoyskiego, był
współpracownikiem Komisji Edukacji Narodowej i działaczem stronnictwa patriotycznego w czasie Sejmu
Czteroletniego oraz uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej i współorganizatorem Legionów we
Włoszech. Kiedy zaś Napoleon zajmował tereny polskie podczas kampanii 1806 i 1809 r. uczynił

Wybickiego swoim pełnomocnikiem. W Królestwie Polskim pełnił również wysokie funkcje urzędnicze.
Wielokrotnie wysyłany był z misjami dyplomatycznymi za
granicę. ...........................................................................................................................................
d) Polarnik i podróżnik. Urodził się w 1964 roku w Gdańsku. Jest jedynym człowiekiem na świecie,
któremu udało się w jednym roku zdobyć dwa bieguny Ziemi - 23 maja 1995 r. północny, a 27 grudnia
1995 r. południowy. Wcześniej, przygotowując się do tego przedsięwzięcia, przeszedł Spitsbergen (400
km) i lodowce Grenlandii (600 km). W latach 1985-87 brał udział w wyprawie przez dżunglę na
pograniczu Gwatemali i Meksyku a pod koniec 1997 r. podjął nieudaną próbę samotnego przejścia trawersu
1450 kilometrów Antarktydy. Rok później zdobył najwyższy szczyt Antarktydy - Mt. Vinson. Na przełomie
1998/99 r. na jachcie Gemini przepłynął Atlantyk i przeszedł 700 kilometrów australijską Pustynią
Gibsona. Zaledwie rok później na katamaranie Warta - Polpharma przepłynął Atlantyk i brał udział w
ekspedycji Puro Greenland Expedition, w podróży do źródeł Amazonki. Na ostatnią ze swoich wypraw
zabrał niepełnosprawnego chłopca - Jasia Melę. Dzięki niemu stał się pierwszym niepełnosprawnym
nastolatkiem, który zdobył dwa Bieguny Ziemi. Uczynił to w ciągu jednego roku. W roku 1996 został
członkiem nowojorskiego The Explorers Club. Autor książki "Moje Bieguny. Dzienniki z wypraw
1990-1998" dostały Nagrodę Artusa dla Najlepszej Książki Roku 1998 oraz wyróżniono je nagrodą im.
Arkadego Fiedlera "Bursztynowy
Motyl". ...............................................................................................................................................................
......................e) Urodził się w 1943 r. w Popowie k. Lipna. Wychowywał się bez ojca w wielodzietnej,
wiejskiej rodzinie. Ukończył zasadniczą szkołę mechanizacji rolnictwa. Od 1967 r. pracował jako elektryk
w Stoczni Gdańskiej imienia W.I. Lenina. W grudniu 1970 r. został członkiem stoczniowego Komitetu
Strajkowego. Zwolniony za krytykę działalności związków zawodowych w kwietniu 1976 r. W latach
1976-1978 pracował w Zakładach Remontowo-Budowlanych, a następnie w gdańskim Elektromontażu
(1979). Jest współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W styczniu 1980 r.
zorganizował w zakładach Elektromontażu Komisję Robotniczą a w sierpniu tego samego roku stanął na
czele strajku w Stoczni Gdańskiej. Następnie przewodniczył Międzyzakładowemu Komitetowi
Strajkowemu (MKS), w którego imieniu podpisał porozumienia z komisją rządową, tzw. HYPERLINK
"http://www.wrotapomorza.pl/pl/wizytowka/unikalne_pomorze/slawni_pomorzanie/porozumienia"
Porozumienia Sierpniowe. Od 1988 r. brał udział w negocjacjach z władzami komunistycznymi,
zakończonych porozumieniami Okrągłego Stołu. W sejmie X kadencji (1989-1991) doprowadził do
koalicji Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa
Demokratycznego oraz powołania rządu T. Mazowieckiego (12 września 1989 r.). W 1990 r. na II Zjeździe
NSZZ "Solidarność" wybrany przewodniczącym związku. Od grudnia 1990 r. do grudnia 1995 r. prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej. Wspierał przebudowę gospodarczą i ustrojową Polski (zwolennik systemu
prezydencko-parlamentarnego). Zainicjował powstanie Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, Instytutu
jego imienia (1995) i Chrześcijańskiej Demokracji III Rzeczypospolitej Polskiej (3 października 1997 r.).
Wspierał działalność przedwyborczą Akcji Wyborczej Solidarność. W 1983 r. został uhonorowany

pokojową Nagrodą Nobla. Doktor honoris causa kilkunastu uniwersytetów, m.in.: Uniwersytetu Harvarda
(1983), Uniwersytetu Gdańskiego
(1990). ..........................................................................................................................................
Leon Wyczółkowski „Świętym Gajem” nazwał:
a) rezerwat cisów b) Puszczę Darżlubską c) rezerwat „Kręgi Kamienne” d) Cisową Górę
Co to za miejscowość?
„Jest ośrodkiem kąpieliskowym, krajoznawczym oraz posiadającym wody mineralne. Najstarszym
zabytkiem jest Dwór Hiszpański z XVII w. Uwagę

zwracają

także

secesyjne i eklektyczne

kamieniczki z XIX/XX w. Ponadto w granicach administracyjnych tego ośrodka znajduje się
rezerwat „Zajęcze Wzgórze” – chroniący 200−letnie sosny oraz rezerwat archeologiczno
−przyrodniczy „Zamkowa Góra”, dawne grodzisko z VIII–IX w.”
a) Mielno

b) Sopot

c) Chłopy

d) Świnoujście

Uszereguj malejąco jeziora wg ich powierzchni:
a) Wdzydze b) Łebsko c) Jasień d) Gardno... e) Bobięcińskie Wielkie
Największy kościół gotycki w Polsce znajduje się w:
a) Gdańsku

b) Toruniu

c) Krakowie

d) Bogatyni

Największa elektrownia szczytowo - pompowa w Polsce znajduje się w:
a) Żydowie

b) Żarnowcu

c) Bełchatowie

d) Bogatyni

Na „Liście Pomników Historii” nie znajduje się:
a) Gdańsk - miasto w zasięgu obwarowań XVII w.
b) Gdańsk - pole bitwy na Westerplatte
c) Malbork - zespół zamku krzyżackiego
d) Sopot - rezerwat archeologiczno −przyrodniczy „Zamkowa Góra”, dawne grodzisko z VIII–IX w.”
Które z ww. miast jest na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury?
...................................................................................................................................................................
(wpisz literkę)
Miasta – stolice (w miejsce kropek wpisz cyfrę):
a) Nowy Dwór Gdański – ..........

1. Kaszuby

b) Gdańsk – ..........

2. Światowa Stolica Bursztynu

c) Słupsk –..........

3. Kociewie

d) Swołowo – ..........

4. Pomorze Środkowe

e) Starogard Gdański – ..........

5. Żuławy Wiślane

f) Kartuzy - .........

6. Kraina w Kratę

Haft kaszubski „wizytówką kaszubszczyzny” – uporządkuj:
a) niebieski

1. kraina lasów i łąk;

b) zielony

2. łany zbóż i pola piasków;

c) żółty

3. błękit nieba i wód.

W jakiej miejscowości znajdują się muzea woj. pomorskiego:
a) Muzeum Hymnu Narodowego - ..........................................................
b) Muzeum Szkoły Polskiej - ....................................................................
c) Muzeum Obozu Koncentracyjnego - ...................................................
d) Muzeum Wsi Słowińskiej - ...................................................................
e) Muzeum Pomorza Środkowego - ........................................................
f) Muzeum Kaszubskie - ...........................................................................
g) Muzeum Zachodnio – Kaszubskie - ......................................................
h) Muzeum Ceramiki Kaszubskiej - ..........................................................
i) Muzeum Oceanograficzne - ..................................................................
j) Muzeum Rybołówstwa i Fokarium - .....................................................
k) Muzeum Domu Chleba - ......................................................................
l) Skansen Parowozownia - ......................................................................
Miejscowości: Ustka, Sztutowo, Kartuzy, Bytów, Słupsk, Płotowo, Kościerzyna, Będomin, Kluki, Hel,
Chmielno, Gdynia.

Imprezy kulturalne odbywają się w:
...... a) Święto Ryby
...... b) Czarne Wesele
...... c) Jarmark Dominikański
...... d) Inscenizacja Bitwy Pod Wiedniem
...... e) Międzynarodowy Turniej o Miecz Sobieskiego
...... f) Międzynarodowy Koncert Muzyki Organowej
...... g) Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu
Miejscowości: 1. Gniew, 2. Gdańsk, 3. Słupsk, 4. Jantar, 5. Kluki, 6. Brzeźno Szlacheckie.

Najstarszy leśny ogród dendrologiczny (arboretum) założony został w miejscowości:
Wirty b) Wiry c) Węsiory d) Wąchock
Których terenów wykorzystywał gen. Rommel do ćwiczeń wojsk Wehrmachtu przed kampanią
w Afryce Północnej?
a) Żuław Wiślanych b) Wybrzeża Słowińskiego c) Poj. Kaszubskiego d) Borów Tucholskich
Miejscem pogańskiego kultu Pomorskich Słowian od XII do XVI wieku była góra:
a) Wieżyca b) Czołpino c) Rowokół d) Siemierzycka Góra
Najmniejsze miasto woj. pomorskiego to:
Krynica Morska b) Miastko c)Jastrzębia Góra d) Bytów
Dopisz miasto Trójmiasta w którym znajdują się:
a) Dwór Hiszpański - ..................................................
b) Dwór Artusa - ........................................................
c) Fontanna Neptuna - ...............................................
d) Krzywy Dom - ........................................................
e) Skwer Kościuszki - .................................................
f) Westerplatte - .......................................................
g) Żuraw - ..................................................................
h) Opera Leśna - ........................................................
i) Dar Pomorza - ........................................................
j) Molo
Latarnie morskie udostępnione do zwiedzania znajdują się w:
a) Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie, Hel, Sopot, Gdańsk – Port Północny, Krynica Morska;
b) Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie, Hel, Sopot, Gdańsk – Nowy Port, Krynica Morska;
c) Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie, Gdańsk – Twierdza Wisłoujście, Jastarnia, Gdynia-Oksywie;
d) Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie, Hel – Góra Szwedów, Gdańsk – Twierdza Wisłoujście, Jastarnia.
Ciekawostki o latarniach w woj. pomorskim - dopisz miejscowość:
a) S. Żeromski napisał „Wiatr od morza” - ...............................................................................................

b) położona jest na zalesionej wydmie 56 m n.p.m. - ..............................................................................
c) jest przebudowanym kominem Instytutu Balneologicznego - .............................................................
d) zbudowana z tubingów skręconych wewnątrz śrubami, na stykach uzupełnionych ołowiem (jedna
z 3 tego typu na świecie) - ......................................................................................................................
Miejscowości: Sopot, Rozewie, Stilo, Czołpino.

