
VIII Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE? 

Odpowiedzi w etapie II 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  
Gdzie możemy zwiedzić jedyny w Polsce przykatedralny wirydarz? 
W katedrze św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim. 1 p. 

2.  
Kiedy i gdzie został odsłonięty Pomnik Ziemniaka? 
Pomnik Ziemniaka odsłonięto w 1983 roku w miejscowości Biesiekierz. 1 p. 

3.  

Wymień miejscowości, w których znajdują się studzienki św. Ottona upamiętniające 
misję chrystianizacyjną na Pomorzu. 
Studzienki św. Ottona można obejrzeć w Pyrzycach i w Cerkwicy. 

1 p. 

4.  
Jak nazywa się największe jezioro w województwie?  Jezioro Dąbie 

1 p. 

5.  

Był jedynym władcą z dynastii Gryfitów, któremu udało się sięgnąć po królewską 
koronę. O kim mowa? Napisz gdzie był królem i jakim miastem władał na Pomorzu. 
Mowa o księciu Eryku Pomorskim, który został królem Norwegii – jako Eryk III 
(w latach 1389–1442), królem Danii – jako Eryk VII (w latach 1396–1439) i królem 
Szwecji – jako Eryk XIII (w latach 1396–1434/1435–1439). Związany od urodzenia 
do śmierci z Darłowem, gdzie władał na Zamku Książąt Pomorskich. 

2 p. 

6.  

Nad jakim jeziorem wybudowano most wiszący? Podaj też nazwę miejscowości,  
w której jest ten most. 
Most wiszący wybudowano nad jeziorem Raduń w Wałczu. 

1 p. 

7.  

Gdzie znajduje się pomnik lotników litewskich, którzy zginęli tragicznie 17 lipca 
1933r.? 
Pomnik lotników litewskich znajduje się w lesie koło wsi Pszczelnik w powiecie 
myśliborskim. 

1 p. 

8.  
Gdzie w województwie zachodniopomorskim zwiedzisz Zamki Książąt Pomorskich? 
Zamki Książąt Pomorskich  zwiedzisz w Szczecinie i w Darłowie 1 p. 

9.  

Podaj pełną nazwę rezerwatu przyrody, którego największą osobliwością jest dąb 
omszony. 
Rezerwat florystyczny „‘Bielinek nad Odrą” na terenie Cedyńskiego Parku 
Krajobrazowego. 

1 p. 

10.  

Drogę Krajową nr 142 czyli popularną „Chociwelkę”  wykorzystano jako plener 
filmowy.   Wymień tytuły filmów, w których zagrała. 
Chociwelka zagrała w następujących filmach: 
- „Na niebie i na ziemi”  
- „Młode wilki” 
- „Młode wilki ½” 
- „Kobiety mafii 2” 

2 p. 

 


