
 

Internetowy Konkurs „Wiedzy Morskiej” 
PYTANIA KONKURSOWE – ETAP IV  

do 21.04.2021 do godz. 15.00 
 

 
 

 Uczeń klasy I - III SP 
podać swój login / pseudonim ………………………. 

 

Lp. Pytanie Punktacja 

1.  Co odróżnia polską flagę od polskiej bandery? 1 pkt 

2.  Jak nazywamy ślad pozostawiony na wodzie za rufą statku (lub jachtu)? 1 pkt 

3.  Czym mierzymy prędkość jachtu? 1 pkt 

4.  Jak nazywa się wiatr wiejący w burtę żeglującego jachtu? 1 pkt 

5.  Wymień 4 gatunki ryb żyjące w Bałtyku. 4 pkt 

6.  Jak nazywa się ptak, który poluje na ryby i jeszcze niszczy drzewa na 
brzegu? 

1 pkt 

7.  Miejsce, w którym buduje się statki nazywamy? 1 pkt 

8.  Co nazywamy „Złotem Bałtyku”? 1 pkt 

9.  Gdzie stoi najwyższa latarnia morska w Europie? 1 pkt 

10.  Pasy płótna, z których uszyty jest żagiel nazywamy? 1 pkt 

11.  Co ma żagiel w kieszeni? 1 pkt 

12.  Jak nazywamy przedni trójkątny żagiel? 1 pkt 

13.  Dwukadłubowym jachtem jest? 1 pkt 

14.  Po czym wchodzimy na pokład żaglowca? 1 pkt 

15.  Na jachtach kabinowych najbardziej kolorowy, największy żagiel nazywamy? 1 pkt 

 

 Uczeń klasy IV - VII SP 
podać swój login / pseudonim ………………………. 

 

Lp. Pytanie Punktacja 

1.  Co to jest refuler ? 1 pkt 

2.  Najdłuższy równoleżnik nazywamy? 1 pkt 

3.  Jak nazywa się lina (stalowa} biegnąca od dziobu do topu masztu? 1 pkt 

4.  Najniżej położone miejsce na jachcie, statku to? 1 pkt 

5.  Dwa światła na jednakowej wysokości i o tej samej charakterystyce 
świecenia, znajdujące się po obu stronach farwateru i stanowiące jego 
ograniczenie, nazywamy? 

1 pkt 

6.  Ja nazywamy kierunek prostopadły do linii symetrii statku i do jego kursu? 1 pkt 

7.  Załogant w czasie swojej wachty obserwujący horyzont, zwłaszcza to co 
dzieje się przed żaglowcem (jachtem, statkiem). Mówimy wtedy, że stoi na?  

1 pkt 

8.  Tam bada się, leczy i chroni foki, które są gatunkiem zagrożonym na 
Bałtyku. Podaj nazwę tego miejsca i gdzie ono się znajduje? 

2 pkt 

9.  Jakie dwa Parki Narodowe leżą nad polskim Bałtykiem ? 2 pkt 

10.  Jak nazywamy środek kadłuba lub miejsce gdzie można bezpiecznie 
siedzieć i obsługiwać szoty i ster na jachcie? 

1 pkt 

11.  Budowle stojące na brzegu i pomagające określić położenie i drogę statku, 
szczególnie w nocy, to? 

1 pkt 

12.  Ile wynosi głębia Landsort? 1 pkt 

13.  Liną utrzymująca maszt od burty do drugiej burty (poprzez top) nazywamy? 1 pkt 

14.  Jak nazywamy krótkie drzewce na rufie jachtu a na nim bandera? 1 pkt 

15.  Między burtą jachtu a keją? 1 pkt 



 

 
 

 Uczeń klasy VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowej  
podać swój login / pseudonim ………………………. 

 

Lp. Pytanie Punktacja 

1.  Najkrótszą linią łączącą (punkty) miejsca na globie nazywamy? 1 pkt 

2.  Co to jest klapowisko ? 1 pkt 

3.  Gdzie wieszamy flagę państwa, które odwiedzamy ? 1 pkt 

4.  Jacht „Maria” opłynął świat (dwukrotnie), pierwszy rejs poprowadził 
właściciel, był nim kpt. …..? 

1 pkt 

5.  Jedynym polskim jachtem, który opłynął obie Ameryki jest szczeciński 
jacht …… 

1 pkt 

6.  Podaj nazwę jachtu, na którym kpt. Andrzej Armiński opłynął świat. 1 pkt 

7.  Na emeryturze jachtem „Gawot” opływał Europę, był nim (nieżyjący już)? 1 pkt 

8.  Pierwszym polskim jachtem, który przepłynął Atlantyk po II wojnie światowej 
i zawinął na Florydę był jacht? Podaj również datę. 

2 pkt 

9.  Pierwszym szczecińskim rejsem dookoła świata była wyprawa szkunera – 
„….” w latach …….. prowadzona przez kapitana …… 

3 pkt 

10.  Podaj imię i nazwisko kapitana, który odniósł największe transatlantyckie 
sukcesy regatowe na jachcie „Spaniel”. 

1 pkt 

11.  Ile wynosi rekord opłynięcia świata pod żaglami ? 1 pkt 

12.  Gdy Księżyc i Słońce znajdują się w jednej linii z Ziemią w okresie nowiu lub 
pełni to występujący pływ, który nazywa się? 

1 pkt 

13.  Najniższy poziom morza, w stosunku, do którego na mapie zaznacza się 
głębokości to? 

1 pkt 

14.  Jak żeglarze nazywają urządzenie – korbę – służącą do obracania 
kabestanem? 

1 pkt 

15.  Co to jest nautofon ? 1 pkt 

 
 
 


