
 

Internetowy Konkurs „Wiedzy Morskiej” 
PYTANIA KONKURSOWE – ETAP II  

do 24.03.2021 do godz. 15.00 

 
 

WAŻNE: Wszystkich uczestników proszę o zapoznanie się z uwagami organizatora 
umieszczonymi na końcu zestawów pytań. 

 
 

 Uczeń klasy I - III SP 
 

Lp. Pytanie Punktacja 

1.  Poruszające się powietrze… nie widzimy go, ale możemy obserwować 
jego działanie, to…..: 

1 pkt 

2.  Najprostszy węzeł na końcu liny, ale nie supeł, to…..: 1 pkt 

3.  Przedni lik żagla na Optimiście wiążemy do masztu za pomocą krótki linek, 
są to: ….. 

1 pkt 

4.  Niewidzialne i całkowicie bezpłatne „paliwo”, dzięki któremu żeglowanie jest 
tak pasjonujące: …. 

1 pkt 

5.  Na Optimiście żagiel napinają trzy drzewca (obecnie aluminiowe), jak się 
nazywają? 

3 pkt 

6.  Aby łódka nie płynęła szybko, a nawet zatrzymała się wystarczy wypuścić z 
ręki … 

1 pkt 

7.  Jeśli bom żagla jest na lewej burcie, to jakim płyniesz halsem? 1 pkt 

8.  Jak nazywa się wiatr od morza wiejący w ładny słoneczny dzień? 2 pkt 

9.  „Łóżko” na statku (jachcie) nazywa się……  1 pkt 

10.  Jak miał na imię słynny szczeciński kot żeglarz? 1 pkt 

11.  Jaki jacht Centrum Żeglarskiego obchodził w 2019 r. swoje 50-te urodziny? 1 pkt 

12.  Do wiązania dwóch końców tej samej liny najprościej jest użyć węzła…….. 1 pkt 

13.  Nad jakim akwenem jest położona przystać Centrum Żeglarskiego? 1 pkt 

14.  Jak nazywamy piosenkę śpiewaną na jachcie czy żaglowcu? 1 pkt 

15.  Ile masztów ma STS „Fryderyk Chopin”? 1 pkt 

 

 Uczeń klasy IV - VII SP 
 

Lp. Pytanie Punktacja 

1.  Gdzie znajduje się maszt „z Maciejewicza”? 1 pkt 

2.  Czyje imię nosiła Szczecińska Stocznia Jachtowa? 1 pkt 

3.  Jak nazywa się statek wycofany z normalnej eksploatacji stojący przy 
nabrzeżu? 

1 pkt 

4.  Do czego służył statek Konstanty Maciejewicz, gdy stał przy nabrzeżu przy 
Wałach Chrobrego? 

1 pkt 

5.  Żaglowcem muzeum stojącym w Gdyni jest? 1 pkt 

6.  Przez jaki akwen płyniemy do Stepnicy? 1 pkt 

7.  Jaką wyspę mijamy płynąc Torem Wodnym na Zalew Szczeciński po prawej 
burcie przy IV Bramie Torowej? 

1 pkt 

8.  Ile jest wysp jest wokół Starej Świny? 1 pkt 

9.  Kto jest patronem Mariny w Stepnicy? 1 pkt 

10.  Na płynącym pod żaglami jachcie nocą jakie zapalamy światła? 3 pkt 

11.  Do przystani w Łunowie płyniemy przez jezioro? 1 pkt 

12.  Kto jest autorem hymnu żaglowca STS Kapitan Borchardt? 2 pkt 



 

13.  Kto z żeglarzy ma pomnik na Bulwarze nadodrzańskim? 3 pkt 

14.  Statkiem szkolnym Akademii Morskiej w Szczecinie jest? 1 pkt 

15.  Który szczeciński żaglowiec ma już ponad 100 lat? 1 pkt 

 

 Uczeń klasy VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowej  
 

Lp. Pytanie Punktacja 

1.  Podaj datę i miejsce Zaślubin Polski z Morzem? 2 pkt 

2.  Jak nazywał się szczeciński żaglowiec, który w latach 1973-1974 opłynął 
świat, a w 1981 r. zatonął na Morzu Śródziemnym. 

1 pkt 

3.  Ile stopni ma 1 rumb? 1 pkt 

4.  Który z jachtów Centrum Żeglarskiego  zbudowany został w  
Szczecińskiej Stoczni Jachtowej? 

3 pkt 

5.  Podaj tytuł książki dedykowanej Mamertowi Stankiewiczowi. 1 pkt 

6.  Jak nazywamy „poprawkę” na prąd? 1 pkt 

7.  Pierwszym polskim statkiem, który opłynął Przylądek Horn był? 1 pkt 

8.  Żaglowcem ZHP jest? 1 pkt 

9.  Jaki słynny polski konstruktor jest projektantem STS „Fryderyk Chopin”? 1 pkt 

10.  Który żaglowiec uważany jest za największy na świecie? 1 pkt 

11.  Który szczeciński jacht odbył rejs aż do Archangielska? 1 pkt 

12.  Jakich żaglowców portem macierzystym jest Szczecin? 2 pkt 

13.  Wymień trzy rodzaje kotwic. 3 pkt 

14.  W którym roku odbył się pierwszy w Szczecinie Finał TTSR? 1 pkt 

15.  Który z polskich żaglowców odniósł najwięcej zwycięstw w regatach TTSR? 1 pkt 

 
 
 
Uwagi: 
1. Odpowiedzi należy udzielać zgodnie z obowiązującymi zasadami uczestnictwa zawartymi 

w Regulaminie Konkursu, m.in.: 
a. należy podać wszystkie dane - patrz pkt 8; 
b. przesłać zgodnie z terminem – patrz pkt 6. 

2. Odpowiedzi nadsyłane na konkurs po godz. 15.00 zostaną odrzucone. 
 
 
 
 
 
 


