
2. Internetowy Konkurs Wiedzy Morskiej

Etap 2 – 28 marca 2022 roku

Szkoła Podstawowa klasy  I – III 

1. Najważ�niejsży do ubrania na siebie prżed wejs�ciem na ło� dkę ?
2. Na ło� dce Optimist służ�y do wiosłowania ?
3. Służ�y do wylewania wody na małej ło� dce ?
4. Stoi prosto na jachcie a na nim umocowany jest ż�agiel ?
5. Brżeg, krawędż�  ż�agla nażywa się ?
6. Cżęs�c� żałogi, kto� ra w danej chwili pełni służ�bę na statku ?
7. Pracuje pod wodą w skafandrże ?
8. Jego praca to połowy ryb ?
9. Jak się nażywa bałtycka płaska ryba, ma ocży tylko ż jednej strony ?
10. Wymien�  kierunki stron s�wiata ?
11. Te cenne bryłki wyrżucane na brżeg prżeż sżtormy nażywamy żłotem Bałtyku, 

to …
12. Jak się nażywają pies�ni s�piewane na ż�aglowcach prży pracy ?
13. Ło� dka do wypocżynku, wiosłujemy siedżąc twarżą do prżodu ?
14. Piękny biały ptak pływający po jeżiorach i stawach, a był „brżydkim 

kacżątkiem” ?
15. Sżary ptak ż długim dżiobem, stoi na brżegu polując na ryby ?

Szkoła Podstawowa klasy  IV – VII

1. Ile sżklanek wybijamy podcżas stawiania bandery ?
2. Jak się nażywa żakupiony prżed wojną ż�aglowiec a obecnie mużeum w Gdyni ?
3. Jaka jest prędkos�c� wiatru w skali Beauforta, gdy żacżyna się sżtorm ?
4. Kanał łącżący Odrę Zachodnią ż Regalicą, jest nad nim most Portowy ?
5. Ile powierżchni Ziemi żajmuje woda ?
6. Jak się nażywa na ż�aglowcu pożiome drżewce na masżcie do mocowania ż�agla ?
7. Jak się nażywa dżiał wiedży morskiej służ�ący do okres� lania pożycji na morżu i 

wyżnacżaniu  drogi beżpiecżnej ż�eglugi ?
8. Jak się nażywa miejscowos�c� port rybacki, os�rodek ż�eglarski prżeż kto� ry moż�emy 

wypłynąc� na Zalew, osłonięty Wyspą Refulacyjną ?
9. Wiatr wschodni – wieje na wscho� d cży że wschodu ?
10. Jak się nażywa urżądżenie na statku lub jachcie służ�ące do pomiaru prędkos�ci ? 
11. Jak się nażywa rżeka, kto� ra w dżielnicy Sżcżecina Dąbie, wpada do jeżiora Dąbie ?
12. Jak się nażywa kurs pełny gdy ż�eglujemy ż wiatrem wiejącym w rufę ?
13. Jakim halsem płyniemy gdy wiatr wieje ż prawej burty ?
14. Kto� ry jacht ustępuje gdy spotkają się jachty płynące prżeciwnymi halsami ?
15. Jak się nażywa „ło� dka” do ż�eglowania po żamarżniętym jeżiorże ?



Szkoła Podstawowa klasa VIII i Szkoły Ponadpodstawowe

1. Jak długa jest stopa (angielska) ?
2. Kiedys�  miara długos�c�, na starych mapach służ�ył do pomiaru głębokos�ci ?
3. Miara kątowa ro� wna 11,25°, kiedys�  podstawa nawigacji ?
4. Na morżu: prąd żachodni – płynie ż żachodu cży na żacho� d ?
5. Opłynął s�wiat jachtem beż żawijania do porto� w ż Gdyni do Gdyni ?
6. Opłynął s�wiat dwukrotnie na jachcie „Atlantic Puffin” ?
7. Co to jest „nietoperż” na jachcie?
8. Obciąż�enie mocowane nisko na jachcie aby jacht się nie prżechylał ?
9. Co ożnacża nażwa „Atlantic Puffin” ?
10. Jak się nażywa akwen nad kto� rym leż�y Stepnica (jesżcże prżed Zalewem 

Sżcżecin� skim) ?
11. Jako pierwsża Polka opłynęła Horn i napisała książ�kę „Otago, Otago, na 

żdrowie” ?
12. Jak się nażywa konstruktor „Pogorii” i wielu ż�aglowco� w pływających po s�wiecie ?
13. Jak się nażywał ż�aglowiec żbudowany w Sżcżecinie, pływał pod banderą Kanady 

do 17 lutego 2010 roku ?
14. Jak się nażywa prżyrżąd do pomiaru kąto� w wysokos�ci ciał niebieskich od 

horyżontu ?
15. Jak się nażywa pierwsża Polka, kto� ra samotnie prżepłynęła Atlantyk w regatach 

Ostar ?

Odpowiedzi należy wysłać do 4 kwietnia, do godz. 15.00 
na adres:

konkurs.morski@palac.sz  czecin.pl  

Powodzenia!
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