
V Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Pytania w etapie XV 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  W piątek w Urzędzie Miasta odbył się półfinał ogólnopolskiego konkursu geologicznego dla 

uczniów z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.  

W tym roku wzięło w nim udział 330 uczniów. Podaj imię i nazwisko zwycięzcy ze 

Szczecina. 

Alicja Piątkowska ze SP 53 w Szczecinie 

1 p. 

2.  W Szczecinie rusza projekt „SENSACJE człowiek i sytuacje”. Na czym polega? 
Celem cyklu „SENSACJE człowiek i sytuacje” jest wykorzystanie sztuki jako środka 
doświadczania samego siebie: w zachwycie, zdziwieniu, dystansie, zjednoczeniu.  

1 p. 

3.  W Alei Żeglarzy pojawiła się nowa rzeźba. Jaka? 

Kompozycja rzeźbiarska składa się z pięciu beczek, czterech ustawionych pionowo i 

jednej poziomo, z której wysypują się śledzie. 

1 p. 

4.  Kiedy odbędzie się I Szczeciński Dzień Bańki Mydlanej? 
25.05.2019r. 

1 p. 

5.  Gdzie możesz odebrać bezpłatny bilet na spacer z przewodnikiem po naszym mieście? 

Bezpłatne bilety można odebrać w każdy czwartek i piątek poprzedzające daną 

wycieczkę w Centrum Informacji Turystycznej przy pl. Żołnierza 20.  

2 p. 

6.  Jakie cyfrowe antyki pokazał Technopark Pomerania podczas tegorocznej Europejskiej 

Nocy Muzeów? 

Wystawa „Cyfrozaury. Komputery z poprzedniej epoki” poświęcona jest historii 

rozwoju komputerów osobistych. Prezentuje cyfrowe eksponaty, których czasy 

świetności przypadają na złotą erę pecetów. Znalazły się wśród nich m.in. komputery 

ze znakowym systemem operacyjnym DOS, pecety produkowane 40 lat temu w 

Szczecinie, kolekcje dysków, modemów i innych elementów komputerów z lat 80. i 90. 

XX wieku, a także oprogramowania, które w tamtym czasie dominowały na światowym 

rynku. 

1 p. 

7.  Z okazji 15 rocznicy wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej przed Urzędem Miasta 

stanęła wystawa Codziennie Unię TworzyMy. Co obejrzymy na wystawie? 

Na wystawie można obejrzeć szczecińskie inwestycje zrealizowane przy pomocy 

funduszy europejskich i przekonać się jak wpłynęły na rozwój miasta.  

1 p. 

8.  Który raz w tym roku odbył się Wielki Piknik Pasji? 

Była to XVIII edycja. 
1 p. 

9.  Ile jednostek może zacumować w otwartym Porcie Jachtowym Marina Dąbie? 

Przygotowano 226 stanowisk. 
1 p. 

10.  Podaj lokalizację muralu przedstawiającego Don Kichota, który został wykonany 

przez Dariusza Milińskiego?  

Ulica Stołczyńska 161. 

2 p. 

 


