
DOLNE MIASTO 

1) Przedstawienia jakiego rodzaju budowli dekorują budynek na którym jest przedstawiony 
lew?  

Zamki 

2) Koło jakiego budynku znajduje się ta latarnia 

... 

3) Co znajduje się powyżej tych drzwi? 

Dzwonnica 

4) Ile bobasów bawi się na poddaszu? 

12 

5) Jaki numer nosi kamienica z tym herbem? 

4 

 

OLIWA 

1) Jaki numer nosi budynek o tym imieniu? 

529 

2) Jaki napis znajduje się na kamiennej rzeźbie przy wjeździe do posesji? 

Anno 

3) Gdzie tak przeglądają się w wodzie drzewa? Skąd zrobiono to zdjęcie? 

Z końca kanału od strony głównej bramy 

4) Ile zegarów kryje fasada tego domu? 

2 

5) Na którym budynku znajdziemy te kwiaty? 

18 

 

STARE MIASTO 

1) W jakie dni i godziny wyjmuje się listy z tej skrzynki? 

Dni powszednie 15-19, sobota 13:00 

2) Jakie maszyny znajdują się poniżej tego żaglowca? 

Lokomotywa, piec 

3) Jaka instytucja znajduje się w budynku gdzie jest ta płaskorzeźba? 

Muzeum Narodowe w Gdańsku oddział Brama Zielona 

4) Obok jakich osób odcisnął dłoń słynny gdański pisarz? 

... 

5) Jaka figura znajduje się poniżej tej na zdjęciu? 

Chłopiec 

 

ZASPA 

1) Do jakiej grupy etnicznej należy druga postać na tym muralu? 



... 

2) Co znajduje się poniżej tego spojrzenia? 

Kula ziemska 

3) Ile postaci ludzkich przedstawia ten mural? 

9 

4) W którym rogu obrazu znajduje się to logo? 

... 

5) Jaki ma numer blok, na którym lata ten samolot? 

3 

 

WRZESZCZ 

1) Która część pomnika złoci się? 

Buty 

2) Jaka data znajduje się na ścianie z budowli?  
Dwór kurniczki 1763 

 

3) Jaki numer ma ten dom? 

... 

4) Jak wygląda herb właścicieli tego domu? 

Herb przecina pod kątem wstęga 

5) Kto trzyma tę księgę? 

Jan Gutenberg 

 

 

BRZEŹNO 

1) Jaka litera znajduje się na drugim skrzydle drzwi? 

O 

2) Jaka data widnieje na pierwszym domu na tej ulicy? 

1891, Miła1 

3) Z której strony tego domu zamurowano wejście? 

4) Z prawej (patrząc od frontu) 

5) Jaki numer ma dom z tym „kwiatkiem”? 

6 

 

CMENTARZE 
1. Jak w całości brzmi napis znajdujący się powyżej? 

Tym, co imion nie mają na grobie, a tylko Bóg wie, jak kto się zowie 
2. Co znajduje się za żołnierzami uwiecznionymi na obelisku obok tego napisu?  

Czołg 
3. Co znajduje się obok głównego wejścia na ten cmentarz? 



Kościół parafialny św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Parafia rzymskokatolicka pw. Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus) 

4. Kogo upamiętnia ten pomnik? 
Grupę żołnierzy Austryjackich, a także Polaków, Ukraińców pochowanych także w 
Suchostrzygach Tczewskich. Zmarli oni na tyfus w pruskim obozie A. D. 1866 

5. Jakie imię nosi osoba z najstarszej macewy (1841 r.) znajdującej się na cmentarzu? 

Abraham 

 

NOWY PORT 

1) Ile kosztuje przewóz roweru do tej twierdzy? 

1 zł 

2) Co jest napisane na tablicy z tyłu karczmy? 

Zakaz wstępu. Budynek w złym stanie technicznym. 
 
3) Kto „śpi” w tym budynku? 
Tramwaje 
 
4) Co to za ryba, która na nas spoziera znad tego gzymsu? 
Dorsz 
 
5) W jakich kolorach jest znajdujący się nieopodal kapitanat portu? 
Żółty/pomarańczowy i czerwony/ceglany 
 
 

ORUNIA 

1) Ile kolumn podtrzymuje ten podcień? 
9 
 
2) Co kupisz za tymi drzwiami? 
Mięso, ryby 
 
3) Co jest napisane poniżej tego słowa? 
Ok.1800 r., Zabytek Kultury, podlega ochronie prawnej 
 
4) Co obecnie mieści się w tym budynku? 
Przedszkole 
 
5) Ile figur zdobi fasada tego domu? 
Dwie 
 
WYSPA SOBIESZEWSKA 
 
1. 
Co znajuduje się za tablicę o tym numerze? 
Jezioro Karaś, wieża obserwacyjna, ławka 
  
2. Jaki numer ma budynek, na którym znajduje się ta tabliczka? 
108 
  



 
3. Co jest umieszczone powyżej tego napisu? 
Podobizna anioła 
  
4. Ile imprez odbędzie się w grudniu w „Wyspie Skarbów” GAK? 
3  
 
5. W którym roku została wydana ta książka?  
1840 r. 
 
 

STARÓWKA 

1) Książka 

2) Długa 45 

3) W kierunku Złotej Bramy 

4) Złote 

6. 16 

 

SIEDLCE, SUCHANINO 

1) 2003 

2) 38 

3) Paweł Adamowicz, Gdańska Stocznia Remontowa, Kosciół Gdański, Mostostal... PBO, 
Polifarb Oliva, Polnord 

4) Koń i smok 

Miasto Gdańsk 

 

GŁÓWNE MIASTO 

1) 6 

2) Waga, pastorał 

3) Kajdany  

4) Sąd Ostateczny 

5) 1956, 1970, 1980 i 1981 

 
STOGI: 

1) Port Gdańsk, Nabrzeże Oliwskie, falowiec 

2) 15, 25, 26 

3) „Ego sum via et veritas et vita„ 

4) Gdański Klub Morsów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, stanowisko ratowników 

5) Dachy 

 
 


