
Turysto – witaj w Gminie Sztutowo! 

Cieszymy się,  że postanowiłeś przyjechać do naszej  gminy, by tu odpocząć i  poznać bliżej  ten
wspaniały zakątek. Aby pobyt był niezapomnianym przeżyciem, przygotowaliśmy dla Ciebie quiz z
pytaniami.

1. Skąd pochodzi nazwa Sztutowo:

................................................................................................................................................................

2. Który car zatrzymał się w Sztutowie w 1716 roku:
a. Piotr I Wielki b. Piotr II Aleksiejewicz c. Aleksy I Michałowicz

3. W XVIIIw. sztutowski majątek dzierżawili tu dziadkowie słynnego filozofa. Którego?
a. Johanna Wolfganga von Goethego  b. Johanna Schultza c. Artura Schopenhauera

4. W którym roku powstała pierwsza w dziejach Sztutowa szkoła?
a.1803 b. 1876 c.1640

5. Przy jakiej ulicy znajduje się Muzeum Stutthof w Sztutowie:
a. Muzealnej b.Obozowej c. Gdańskiej

6. W którym roku utworzono Państwowe Muzeum Stutthof?
a. 1965 b. 1970 c. 1962

7. Kiedy w obozie pojawili się pierwsi więźniowie?
a. 1 września 1939 b. 2 września 1939 c. 3 września 1939

8. M. Pauly i P.W.Hoppe pełnili w obozie Stutthof funkje:
a. komendantów b. adiutantów  c. kierowników

9. Most zwodzony na Wiśle Królewieckiej "zagrał" w znanym polskim serialu sprzed lat. Którym?
a. Sami swoi b. 40latek c. Czterej Pancerni i Pies

10. W którym roku doprowadzono do Sztutowa linię wąskotorową z Gdańska:
a. 1800 b.1900 c.1850

11. Przy jakiej ulicy znajduje się pierwszy przystanek kolejki wąskotorowej w Sztutowie?
a. Turystyczna b. Gdańska c. Krótka

12. Co w okresie międzywojnnym mieściło się w gmachu obecnego budynku gminy?
a. karczma b. gospoda c. hotel



13. W 1957 roku powstał między Sztutowem a Kątami Rybackimi rezerwat. Jakie ptaki chroni:
a. kormorany i czaplę siwą b.kormorany i czaplę białą c. kormorany i czaplę purpurową

14. Której z ryb nie jada kormoran:
a. jazgorz b. okoń c. szczupak

15. Ile ryb dziennie zjada 1 kormoran:
a. 1 kg b. 5 kg c. 0,5 kg

16. Jak nazywa sie główna ulica prowadząca do plaży w Sztutowie i Kątach Rybackich?
a. Bałtycka b. Morska c. Leśna

17. Który szlak rowerowy (kolor) przebiega przez Rezerwat Kormoranów?
a. niebieski b. zielony c. żółty

18. Ile km ma najdłuższy szlak pieszy w gminie ?
a. 5,2 km b. 5,3 km c. 5,4 km

19. W którym roku angielski kupiec Wilhelm Ramsey wybudował pierwszy dworek w Kątach 
Rybackich ?

a. 1660 b.1670 c.1680

20. Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich powstało w roku:
a. 2000 b. 2001 c. 2002

21. Jaka coroczna impreza odbywa sie w Kątach Rybackich 29 czerwca?
a. Dni Turysty b. Dni Rybaka c. Dni Morza

Mamy nadzieję, że miło spedziłeś czas w Gminie Sztutowo.
Z wypełnionym formularzem udaj sie do informacji turystycznej, gdzie otrzymasz symboliczny

gadżet na pamiątkę pobytu w naszej gminie.
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