
Konkurs wiedzy o Łebie                                                                             2019 

 
1.  Dokończ zdanie. Łeba uzyskała prawa miejskie: 

a) 7 lipca 1357 roku z rąk zakonu krzyżackiego 

b) 8 lipca 1457 roku decyzją księcia zachodniopomorskiego 

c) 8 sierpnia 1357 roku na podstawie aktu lokacyjnego Kazimierza Wielkiego 

d) 7 lipca 1375 roku od wielkiego mistrza Winricha von Kniprode 

e) 7 sierpnia 1475 roku od króla Polski 

 

2. Wskaż zdanie prawdziwe: 
a) Latarnie morskie są podstawowym elementem bezpieczeństwa w żegludze przybrzeżnej. 

b) Dwie najbliższe latarnie morskie znajdują się w Stilo i na Rozewiu. 

c) Latarnie nie mają dzisiaj większego znaczenia, są bowiem nowocześniejsze urządzenia 

nawigacyjne 

d) Rolę latarni morskiej w Łebie odgrywało ognisko palone na wydmie Mampego 

e) Budowę latarni morskej w Łebie sfinansuje do 2021 roku Unia Europejska. 

 

3.  Forum Turystyczno-Gospodarcze w Łebie było pomysłodawcą akcji promocyjnej     

„Księstwo Łeba”. Obecnie rolę księcia odgrywa Zbigniew Kosecki. Pierwszym 

„księciem Łeby” był: 

a) Zbigniew Wiśniewski             

b)  Zdzisław Stasiak               

c)  Andrzej Strzechmiński 

     d)  Henryk Ruszewski                   

     e)  Kazimierz Kleina 

 

4.  Sposób połowu ryb polegający na ciągnieniu sieci przez dwa kutry to: 

 a) rewka            b) zęza              c) keja             d) tuka               e) bryza 

 

5.  Pierwsza siedziba dyrekcji Słowińskiego Parku Narodowego mieściła się w: 

       a) Smołdzinie       b) Rąbce         c) Łebie         d) Ustce     e) Rowach 

 

6. Łeba sąsiaduje z gminami: 

a) Wicko i Główczyce                         

b) b) Wicko, Choczewo i Smołdzino 

      c) Choczewo, Wicko i Główczyce        

      d) tylko z gminą Wicko       

      e) Wicko i Smołdzino 

 

7. Podaj imię i nazwisko burmistrzem Łeby. 

       

 

8.  W Rąbce znajdują się pozostałości poligonu, na którym Niemcy prowadzili badania 

nad rakietami, które nazywano: 

 a) V1 i V2                 b) Reinbothe i Reintochter               c) Gruba Berta i Długi Maks                                                                                                                  

d) Vaterland                    e) Wunderwaffe II 

 

9. Zaznacz zdanie prawdziwe. 



a) wsie Żarnowska i Nowęcin należą do gminy Łeba 

b) Nowęcin należy do Łeby a Żarnowska do gminy Wicko 

c) obydwie wsie leżą w gminie Wicko 

d) do Łeby należy Stęknica 

e) Nowęcin to gmina Wicko, Żarnowska to gmina Łeba 

 

10.  W herbie Łeby znajduje się rybozwierz, który na grzbiecie ma czarny krzyż.   

 Częścią rybozwierza jest: 
      a) dorsz         b) łosoś           c) jesiotr        d) śledź           e) szczupak 

 

11.  Najstarszym dokumentem, w którym występuje nazwa Łeba jest : 

a) kronika Galla Anonima 

b) akt lokacyjny miasta z 1357 r. 

c) dokument księcia pomorskiego Mestwina II z 1286 r. 

d) bulla papieża Innocentego z 1140 r. 

e) pokój toruński 1411 r. 

 

12. Budynek szkoły podstawowej oddany został do użytku w 1962 roku. 

     Wybudowano go w ramach   akcji upamiętniającej: 

a) powrót Łeby do Polski 

b) tysiąclecie Państwa Polskiego 

c) 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 

d) setną rocznicę urodzin Feliksa Dzierżyńskiego, którego imię szkoła otrzymała 

e) utworzenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 

 

13. Łeba lokowana była na prawie: 

     a) chełmińskim    b) magdeburskim       c) średzkim     d) lubeckim          e) pomorskim 

 

14. Obecnie Łeba leży w granicach woj. pomorskiego. W początkach swego istnienia 

Łeba należała do: 

a) księstwa pomorskiego z siedzibą w Białogardzie     

      b)  parafii w Gardnie Wielskiej 

      c)kasztelani w Charbrowie        

      d) komturstwa w Lęborku               

      e) rejencji słupskiej 

 

15.  Tworzący w Łebie, okresie międzywojennym, wybitny niemiecki malarz 

ekspresjonista i autor jednego obrazu o tematyce religijnej, który do dzisiaj wisi w 

kościele NMP w Łebie to: 

a) Henryk Fleming                     b) Aleksander Hiferding          c) Max Pechstein                            

d) Ernest Weiher                        e)  Maksymilian Nitschke 

 

 16. Powierzchnia Łeby w akcie lokacyjnym określona została na 15,5 łana, czyli około 

300 hektarów. Aktualnie obszar miasta obejmuje: 

 

a) 0,5 tys. ha      b) 20 tys. ha        c) 1,5 tys. ha     d) 15 tys. ha   e) 2,7 tys. ha   

         

17. Dostarczaniem wody do miasta zajmuje się: 



a) Spółka Wodna Łeba      b)  Przedsiębiorstwo    Wodociągowo – Kanalizacyjne Łeba                    

c) Przedsiębiorstwo Wodociągowe Łeba-Wicko                d) Pol-Cop          e) Sanipol   

 

18. Zapiaszczenie i sztormy doprowadziły do zagłady starej Łeby. Translokacja, czyli 

przeniesienie na nowe miejsce było długotrwałym procesem. Ostatecznie na nowe 

miejsce łebianie przenieśli się w latach: 

a) 1400 – 1410       b) 1570- 1572         c) 1390- 1991          d) 1699 – 1703           e)  w 1552 
 

19. Od 20 lat w początkach grudnia organizowana jest impreza nawiązująca do 

lokalnych tradycji kulinarnych. Nosi ona nazwę: 

a) Łebska Galeria Kulinarna                  

b) Łebska Kraina Smaków                     

c) Festiwal Dorsza               

d) Festiwal Pomuchla            

e) Złoty Łosoś 
 

 

20. Budżet państwa polskiego wynosi ponad 300 mld zł, a budżet Łeby w 2019 roku to 

kwota około: 
a) 30 mln zł        b) 210 mln zł           c) 2,4 mln zł              d) 95 mln zł               e) 12 mln zł 

 

21. Przed upadkiem komunizmu największym zakładem produkcyjnym w Łebie był: 

    a) tartak                   b) spółdzielnia “Rybmor”      c) wytwórnia wód gazowanych       

   d) Państwowe Gospodarstwo Rybackie                                      

   e) oddział Polskiego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Krajoznawczego 

 

22. Śmieci z Łeby wywożone są do: 

a) odległego od Łeby o 2 km wysypiska koło Nowęcina 

b) Czarnówka w gminie Nowa Wieś Lęborska 

c) wysypiska w Krępie koło Słupska 

d) gminnego wysypiska w Wicku 

e) zakładu segregacji śmieci w Lęborku 

 

23. W herbie Słowińskiego Parku Narodowego znajduje się: 

a) orzeł bielik       b) albatros       c) mewa srebrzysta       d) rybitwa           e) mewa biała 

 

24. Wydawany przez władze miejskie biuletyn informacyjny nosi nazwę:       
 a) Wieści z Ratusza                                 b) Wieści spoza Ratusza 

c) Łebski Biuletyn Informacyjny             d) Łebski Biuletyn Samorządowy 

e) Wiadomości Samorządowe 

 

25. Przy Parafii św. Jakuba działa ośrodek kultury i formacji Boleniec. Nazwa ta 

nawiązuje do: 

a) przytułku dla ubogich istniejącego w mieście od XV do XIX wieku 

b) osady rybackiej na mierzei łebskiej 

c) domu kultury powstałego w XIX wieku 

d) więzienia przy łebskim ratuszu 

e) słowiańskiej osady nad jeziorem Sarbsko 



 

    26. Budynek gimnazjum przy ul. Nadmorskiej wykorzystywany był wcześniej (w latach   

 1974-2000) jako :                
a) ośrodek wypoczynkowy            b) koszary wojskowe    c) ośrodek kolonijny                     

d) zakład produkcyjny                   e) przychodnia lekarska 

 

27. W 2018 roku miasto liczyło....... mieszkańców. 
 

 a) ok.5200        b) prawie 6 tysięcy         c) ok.3700          d) ponad 4500        e) ponad  7000 
  

28. Bezpośrednio pod władzą królów polskich Łeba znajdowała się w latach 1637-1657. 

Do Polski miasto znowu należy od 1945 roku. W przeciągu wieków władały nim różne 

państwa niemieckie. Które z niżej podanych nigdy nie rządziło Łebą ? 

a) Królestwo Prus                  b) Republika Weimarska        c) III Rzesza 

d) Zakon Krzyżacki               e) Niemiecka Republika Demokratyczna 
 

29. Jedna z najstarszych rycin przedstawiających panoramę Łeby znajduje się w 

kartuszu (obramowaniu) mapy Pomorza wykonanej w początkach XVII wieku przez 

profesora uniwersytetu w Greiswaldzie. Kopia mapy wisi m.in. w holu  naszej szkoły. 

Autorem mapy jest:    
a) Geograf Bawarski        b) Aleksander Hilferding      c) Elihard Lubinus 

d) Szymon Kroffey          e) Helmut Kohl 

 

30. Co zbudowano wcześniej? Jaka chronologia jest prawidłowa? 

a) wydłużenie falochronu zachodniego, port jachtowy (marina), oczyszczalnia ścieków, 

obwodnica wschodnia, obwodnica zachodnia 

b) port jachtowy, oczyszczalnia, falochron, obwodnica zachodnia, obwodnica 

wschodnia 

c) oczyszczalnia, port jachtowy, falochron, obwodnica wschodnia, obwodnica 

zachodnia 

d) oczyszczalnia, obwodnica zachodnia, falochron, marina, obwodnica wschodnia 

e) oczyszczalnia, marina, obwodnica zachodnia, obwodnica wschodnia, falochron 

 

31. W porozumieniu z radiem Zet Łeba prowadzi wspólną akcję pod nazwą „Morze, 

góry i Mazury”. Partnerami Łeby są tym przedsięwzięciu: 

      a) Zakopane i Augustów,         b) Szczyrk i Mikołajki                 c) Krynica i Mikołajki              

 d) Zakopane i Mikołajki        e) Karpacz i Ostróda 

 

32. Najdłuższą ulicą w mieście jest: 

a) al. św. Jakuba    b) Nadmorska     c) al. św. Mikołaja     d) Kościuszki     e) Turystyczna 

 

33. Ostatnio zmodernizowaną ulicą w mieście jest ulica: 

a) Paderewskiego    b) Szwajcarska       c) Brzozowa     d) 1 Maja       e) 11 Listopada 

 

34. Wskaż zdanie fałszywe. 

a) droga wojewódzka z Łeby do Lęborka ma numer 214 

b) numer kierunkowy do Łeby na telefony stacjonarne to 59 

c) najkrótsza droga z Łeby do Lęborka prowadzi przez Darżkowo 

d) kod pocztowy Łeby to 84-360   



e) Rąbka to wieś należąca do Łeby. 

 

35. Jeszcze jedno zdanie fałszywe. Rzeka Łeba: 

a)  ma swoje źródła kilkanaście kilometrów na południe od Lęborka 

b) na niedługim odcinku stanowiła przed II wojną światową granicę polsko-niemiecką 

c) kilkakrotnie zmieniała swoje ujście 

d) ma długość 117 kilometrów 

e) Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska sprzed kilku lat poprzez Łebę do Bałtyku 

następuje odpływ metali ciężkich – m.in. ponad 3 tony cynku, po prawie  tonie miedzi, 

ołowiu i niklu, prawie pół tony chromu rocznie. 

 


