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WstęP

„Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców” 
to publikacja zrealizowana w ramach programu Narodowej Agencji Wy-
miany Akademickiej Promocja Języka Polskiego (edycja 2020 r.)1. Książ-
ka jest zbiorem legend pochodzących z krajów europejskich, na których 
wychowały się całe pokolenia użytkowników różnych języków. Opowieści 
zostały zebrane od obcokrajowców uczących się języka polskiego w Pol-
sce i za granicą2 i zapisane na poziomie znajomości języka polskiego B1/ 
B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Swoiste 
novum stanowi wykorzystanie tekstów kultury, jakimi są z pewnością le-
gendy, do nauczania języka polskiego jako obcego. Istotne jest nie tylko 
ich poznanie i promowanie wiedzy o różnorodności europejskich kultur, 
państw i regionów, które są reprezentowane w publikacji, ale również oma-
wianie ich, aby w ten sposób pobudzać rozwój kompetencji w zakresie ję-
zyka mówionego.

Na publikację składają się 43 legendy z takich państw, jak: Polska, Li-
twa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Czechy, Kazachstan, Słowacja, Serbia, Czar-
nogóra, Estonia, Francja, Niemcy, Rumunia, Gruzja, podzielone według 
motywów kulturowych na:

1 Publikacja nawiązuje tematycznie do monografii Konrada K. Szamryka, Podla-
sie w legendach. Teksty z ćwiczeniami dla obcokrajowców, Białystok 2018 oraz Podlaskie 
opowieści i legendy dla obcokrajowców, Białystok 2015, które realizują koncepcję edukacji 
regionalnej w nauczaniu obcokrajowców języka polskiego. Por. K.K. Szamryk, Legendy 
jako materiał glottodydaktyczny (na przykładzie „Podlaskich opowieści i legend dla obco-
krajowców”), [w:]  Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, red. 
E. Kubicka, M. Berend, M. Rittner, Toruń 2017, s. 395–406.

2 Pod każdą legendą podano imię / imiona osób, które są autorami tekstu.
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1. Legendy o miastach i państwach (8).
2. Legendy o zamkach, klasztorach i kościołach (6).
3. Legendy o miłości (7).
4. Legendy o jeziorach, rzekach i górach (8).
5. Legendy o postaciach nadprzyrodzonych i fantastycznych (10).
6. Legendy o zwierzętach (3).
7. Legendy o pieniądzach (1).
Do każdej legendy zaproponowano po 6 ćwiczeń gramatyczno-leksy-

kalnych (łącznie 258 ćwiczeń) z zastosowaniem modelu sprzężonego na-
uczania gramatyki i leksyki. Techniki nauczania słownictwa i gramatyki 
w ujęciu zintegrowanym, jak pokazują moje wieloletnie doświadczenia 
w pracy z obcokrajowcami, pozwalają na szybsze i efektywniejsze opano-
wanie słownictwa przy równie operatywnym opanowaniu gramatyki ję-
zyka polskiego. Przy zachowaniu dbałości o różnorodność i atrakcyjność 
ćwiczeń gramatycznych wypełnionych interesującym materiałem słowni-
kowym uczący się języka pozbywają się wrażenia, że jedynie mechanicznie 
odtwarzają wyuczone struktury gramatyczne czy konstrukcje składniowe. 
Ćwiczy się je w aspekcie funkcjonalnym na żywym tekście legendy z wy-
korzystaniem leksyki z różnych kręgów tematycznych, aby w ten sposób 
wspierać studentów w doskonaleniu rozmaitych podsystemów języka. 

Monografia tworzy spójną tematycznie całość poprzez wykorzystanie 
motywów legend obecnych w wielu kulturach i społeczeństwach oraz roz-
wiązania kompozycyjne, tworzące zamknięty układ (legenda + ćwiczenia 
do tekstu). Od inwencji lektora zależy wykorzystanie materiału zawartego 
w publikacji oraz formy pracy (indywidualna, grupowa, zespołowa), czy 
techniki pracy, takie jak:

– odpowiadanie na pytania nie tylko do tekstu 
– zadania wielokrotnego wyboru
– porządkowanie wydarzeń 
– układanie zdań
– dobieranie wyrazów w pary (kolokacje)
– transformacje słowotwórcze
– transformacje składniowe i inne.
Wpisują się one w różnorodne sprawności, jakie powinni ćwiczyć stu-

denci i uczniowie uczący się języka polskiego: czytanie, rozumienie, mó-
wienie, słuchanie i zapisywanie oraz pisanie ze słuchu. Zadania zostały tak 
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ułożone, żeby nie były monotonne i obejmowały zagadnienia z rozmaitych 
zakresów wiedzy o języku, z wyjątkiem fonetyki, o różnych możliwościach 
dydaktycznych. Są tu testy wyboru, dopasowania, transformacji danej wy-
powiedzi czy struktur gramatycznych, kładące nacisk na różnorodne kom-
petencje i umiejętność analizy językowej z zastosowaniem różnorodności, 
jakie daje gramatyka języka polskiego w komunikacji: od tradycyjnych 
zadań gramatycznych, przez różnorodne ćwiczenia leksykalne aż do gier 
i zabaw językowych. Czytelnik odnajdzie tu ćwiczenia kształcące spraw-
ność rozumienia tekstu jako globalnej struktury i rozumienia poszczegól-
nych słów i ich połączeń, zróżnicowane pod względem stopnia trudności 
i sprawności językowej.

Teksty i ćwiczenia to jedynie scenariusze pilotażowe, zawierające pro-
pozycje i wskazówki, jak wykorzystać materiał leksykalno-gramatyczny 
zaproponowany w legendach, natomiast sposób włączenia ćwiczeń języko-
wych o charakterze komunikacyjnym w tok zajęć rozwijających podstawo-
we umiejętności zależy od inwencji i pomysłu lektora. To lektor sprawdza 
możliwość podejmowania złożonych działań komunikacyjnych i proponu-
je podejście zintegrowane przekładające się na lepsze opanowanie języka 
i efektywniejsze procesy jego akwizycji. Teksty te mogą posłużyć do pozna-
nia danego kraju, jego kultury, obyczajów, czyli być skryptem bazowym do 
rozwijania ciekawości na temat różnych nacji, krajów, obyczajów, wierzeń 
itp., a jednocześnie do podnoszenia kompetencji lingwistycznych w języ-
ku polskim. Mogą być wykorzystywane przez nauczycieli języka polskiego 
jako obcego w pracy z grupą obcokrajowców w różnym wieku na różnych 
poziomach samodzielności.

„Legendy Starego Kontynentu” to inspirująca zabawa słowem i gra-
matyką języka polskiego, przenoszenie się w inną rzeczywistość kulturową 
w czasie i przestrzeni. To nie tylko nauka, ale również świetna wycieczka 
po kulturach, obyczajach, społeczeństwach przeznaczona dla cudzoziem-
ców uczących się języka polskiego w kraju i za granicą, których interesuje 
aspekt kulturowy i antropologiczny w nauczaniu języka polskiego, ekspli-
kujący historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur we wszyst-
kich przejawach życia.

Książkę tę polecam słuchaczom letnich kursów języka polskiego, słu-
chaczom kursu przygotowującego do studiów w Polsce, studentom uczą-
cym się języka polskiego na lektoratach oraz studentom polonistyk zagra-
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nicznych, mając nadzieję, że będzie ona pomocna zarówno prowadzącym 
zajęcia, jak i słuchaczom. Liczę na to, że „Legendy” będą inspiracją dla 
glottodydaktyków w pracy z obcokrajowcami w różnym wieku na różnym 
poziomie znajomości języka. Mam nadzieję, że urozmaicą lekcje języka 
polskiego nie tylko na Starym Kontynencie, ale i na świecie. 

*

Dziękuję moim zagranicznym partnerom 
za pomoc w realizacji projektu

Dr Barbarze Dwilewicz z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie
Dr. Jiřemu Murycowi z Uniwersytetu w Ostrawie

oraz

Pani Profesor dr hab. Beacie Walęciuk-Dejnece 
Kierownikowi Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej 

w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
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PrefAce

“Legends of the Old Continent: Texts and exercises for foreigners” is 
a publication that was made possible as part of the Polish Language Pro-
motion Program of the National Agency for Academic Exchange (2020 
edition)1. The book is a collection of legends from European countries, on 
which entire generations of speakers of different languages have grown up. 
The stories were collected from foreigners learning Polish in both Poland 
and abroad,2 and written at the B1 / B2 level of knowledge of the Polish lan-
guage (according to the Common European Framework of Reference for 
Languages). It is novel in that it uses cultural texts (which legends certainly 
are) to teach Polish as a foreign language. Importantly, the book allows 
students not only to learn about them and to promote knowledge of the di-
versity to be found in the European cultures, countries and regions that are 
featured in it, but also to discuss them, thus helping the students improve 
their speaking skills.

This book includes 43 legends from such countries as: Poland, Lithu-
ania, Belarus, Ukraine, Russia, the Czech Republic, Kazakhstan, Slovakia, 

1 This publication is thematically related to two monographs by Konrad K. Szam-
ryk titled Podlasie w legendach. Teksty z ćwiczeniami dla obcokrajowców (The Podlasie Re-
gion in legends: Texts with exercises for foreigners), Białystok 2018 and Podlaskie opowieś-
ci i legendy dla obcokrajowców (Podlasie tales and legends for foreigners), Białystok 2015, 
which espouse the idea of regional education  in teaching Polish to foreigners. See also 
K.K. Szamryk, Legendy jako materiał glottodydaktyczny (na przykładzie „Podlaskich opow-
ieści i legend dla obcokrajowców”) (Legends as teaching material: The case of “Podlasie tales 
and legends for foreigners”), [in:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako ob-
cego IV (New perspectives in teaching Polish as a foreign language 4), edited by E. Kubicka, 
M. Berend, M. Rittner, Toruń 2017, pp. 395–406. 

2 The name(s) of the author(s) of each text can be found below each legend.
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Serbia, Montenegro, Estonia, France, Germany, Romania, and Georgia. 
They have been grouped, on the basis of cultural motifs, into:

1. Legends about cities and states (8).
2. Legends about castles, monasteries and churches (6).
3. Legends about love (7).
4. Legends about lakes, rivers and mountains (8).
5. Legends about supernatural and fantasy characters (10).
6. Legends about animals (3).
7. Legends about money (1).
For each legend, 6 grammar and lexical exercises have been designed 

(making 258 exercises in total) using a teaching model that combines gram-
mar and vocabulary. The techniques of teaching vocabulary and grammar 
in an integrated approach, as I have seen in my many years of experience 
working with foreigners, allow vocabulary to be learnt faster and more ef-
fectively while helping to achieve an equally successful mastery of Polish 
grammar. Care has been taken to ensure that the grammar exercises are 
varied and enjoyable, and that they are full of interesting vocabulary, so 
that language learners do not get an impression that they are merely me-
chanically recreating learned grammatical structures or syntactic patterns. 
These are practiced using a functional approach that takes advantage of the 
authentic text of each legend and incorporates lexis from various thematic 
fields, thus helping students to improve various subsystems of the language.

The monograph forms a thematically coherent whole by using the mo-
tifs of legends present in many cultures and societies, as well as by follow-
ing a stable compositional pattern (legend + exercises for the text). It is left 
to the teacher’s imagination to decide how they will exploit the material 
contained in the publication and utilize the various types of work (individ-
ual, group, team) or task types such as:

– answering questions that are not restricted to the text only
– multiple choice tasks
– ordering events
– making sentences
– matching words in pairs (collocations)
– word-formation transformations
– syntactic transformations and others.
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These correspond to the various skills that students learning Polish 
should practice: reading, understanding, speaking, listening, note-taking, 
and writing down spoken text. The tasks have been compiled in such a way 
as to prevent monotony, covering issues from various areas of language 
knowledge (except for phonetics), and ensuring a range of possible uses in 
language learning. The chosen task types include multiple choice, match-
ing, transformations of a given utterance or grammatical structure, thus 
emphasizing diverse skills and the ability to analyze language through a va-
riety of Polish grammatical structures in communicative contexts: from 
traditional grammar tasks to various lexical exercises and language games. 
The reader will find exercises that develop the ability to understand a text 
as a whole structure as well as understand individual words and their com-
binations, and the exercises vary in terms of their degree of difficulty and 
the skill required.

The texts and exercises are only intended as pilot scenarios as they 
contain suggestions and tips on how to use the lexical and grammatical 
material featured in the legends; the actual way one should incorporate 
these language exercises of a communicative nature into a course of les-
sons that develop basic skills has been left to the teacher’s discretion and 
imagination. The teacher should check if students are able to engage in 
complex communication activities and propose an integrated approach 
that contributes to more effective language acquisition. The texts collected 
in this volume can be used to learn about a given country, its culture, and 
customs, thus stimulating students’ curiosity regarding different nations, 
countries, customs, beliefs, etc., while at the same time serving to improve 
language skills in Polish. The book may be used by teachers of Polish as 
a foreign language working with a group of foreigners of different ages and 
at different competence levels.

“Legends of the Old Continent” is an inspiring adventure with the 
words and grammar of the Polish language, one that transports its readers 
to different cultures and allows them to travel in time and space. Rather 
than being a mere study aid, the book offers an exciting tour of cultures, 
customs and societies and is intended for foreigners learning Polish at 
home and abroad who are interested in the cultural and anthropological 
aspect of studying Polish, one that explores the historical variability and 
ethnic diversity of cultures in all aspects of life.
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I recommend this book to students of summer courses of Polish, stu-
dents enrolled in preparatory Polish language courses for foreigners about 
to begin university in Poland, students learning Polish at foreign language 
courses, and students doing a degree in Polish studies abroad. I hope that 
it will be helpful both for teachers and students. I would like “Legends” to 
serve as an inspiration for language teachers working with foreigners of 
different ages and at different levels of language skill. I trust it will help to 
add variety to Polish language lessons not only in the Old Continent, but 
throughout the world too.

*

I would like to thank my foreign partners 
for their help in implementing the project:

Dr Barbara Dwilewicz (Vytautas Magnus University, Vilnius)
Dr Jiři Muryc (University of Ostrava)

I would also like to extend my thanks to 

Prof. Beata Walęciuk-Dejneka, dr hab.
Head of the Center for Polish Language and Culture

at the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
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LegeNdy 
o miAstAch i PAństWAch

1. Legenda o Baranowiczach i Piłsudskim (Litwa) 

Chociaż Baranowicze to niestare miasto, istnieje o nim wystarczająco 
dużo lokalnych legend związanych z różnymi miejscami lub ludźmi. Istnieją 
nawet legendy o Piłsudskim. O jednej z nich chcę opowiedzieć – będzie 
to właśnie opowieść o Józefie Piłsudskim. Od wielu lat mieszkańcy miasta 
uparcie nazywają jeden z budynków „Domem Piłsudskiego” i opowiadają 
o nim następującą historię.

Prawdopodobnie działo się to w 1916 r., jak twierdzą baranowiczanie, 
inni datują całe zdarzenie na rok 1920. Mówi się, że wówczas przywódca 
Polski był w Baranowiczach w jakiejś tajnej sprawie i pod osłoną nocy na-
tknął się na straż wojskową ówczesnego rządu. Piłsudski udał się po po-
moc do pierwszego domu, który przykuł jego uwagę. Był to dom Żyda.  
Niektórzy twierdzą, że jego właściciel był kowalem. Człowiek ten szybko 
zabrudził twarz Piłsudskiego sadzą i dał mu młotek, aby gość udawał, że 
pracuje, wykuwając podkowę dla konia, żeby pukał tym młotkiem w ko-
wadło. Strażnicy, którzy weszli do domu, nie zwrócili uwagi na pobrudzo-
nego asystenta mistrza-kowala.

Według innej wersji tej samej legendy – właścicielem domu nie był 
kowal, ale muzułmanin. Chcąc uratować gościa przed żołnierzami, zarzucił 
mu płaszcz na ramiona i kazał paść na kolana. A do żołnierzy, którzy 
wpadli do domu, powiedział: „To jest mój ojciec. Modli się i nie należy 
przerywać mu modlitwy”.

Według mieszkańców Baranowicz, Piłsudski powrócił do miasta, tym 
razem jawnie w 1922 r. Wtedy niezwykle serdecznie podziękował odważ-
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nemu Żydowi – wybawcy, przeznaczając środki na budowę gimnazjum, 
zwanego przez wszystkich „Domem Piłsudskiego”. Żyd stał się pierwszym 
dyrektorem nowo pobudowanej szkoły.

Piłsudskiego i Baranowicze łączy kilka innych opowieści, dokładniej 
udokumentowanych. 30 października 1922 r. marszałek oficjalnie odwiedził 
Baranowicze. Książka pt. „Kalendarz Popularny Baranowicki” opisuje to 
wydarzenie w następujący sposób: 

Marszałek przybył do Baranowicz w dniu 30 października 1922 r. o godzinie 
11.00 specjalnym pociągiem z Warszawy z Dworca Centralnego. Tam spotkał 
się z gubernatorem Nowogródka, lokalnymi władzami cywilnymi i wojskowymi. 
Stamtąd udał się ulicami Szeptyckiego i Narutowicza do naczelnika, gdzie 
odebrał delegację miasta i hymn dzielnicy Baranowicze w sali konferencyjnej. 
Następnie udał się na dworzec kolejowy, skąd około 15.00 odjechał pociągiem 
do Warszawy.

A dwa lata później, 11 listopada 1924 r. rada miasta przyjęła dekret, zgodnie 
z którym Józef Piłsudski został honorowym obywatelem miasta Baranowicze.

Daria

pod osłoną nocy – under the cover of night
przykuć czyjąś uwagę – catch somebody’s attention
sadza – soot
podkowa – horseshoe
kowadło – anvil
paść na kolana – get down on one’s knees
jawnie – openly
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Zadania

i. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe.

1. Baranowicze to młode miasto P / F

2. Dom rodzinny Piłsudskiego znajduje się w Baranowiczach P / F

3. Właścicielem domu był muzułmanin, który ukrył Piłsudskiego P / F

4. Piłsudski przekazał środki na budowę gimnazjum dla uczniów P / F

5. Marszałek ukrył się u znajomego Żyda P / F

6. Piłsudski kilka razy odwiedzał miasto (jawnie i potajemnie) P / F

7. Piłsudski modlił się z muzułmaninem w jego domu P / F

8.
Pierwszym dyrektorem szkoły w Baranowiczach był wybawca 
marszałka

P / F

9. Józef Piłsudski został honorowym obywatelem miasta P / F

10. Kowal uczył rzemiosła przyszłego przywódcę Polski P / F

ii. Wstaw odpowiedni czasownik.
1. ……………………………: twarz, ubranie, ręce, telefon, ręcznik
2. ……………………………: paznokcie, pokój, płot, farbami, obraz
3. ……………………………: rodziców, radia, muzyki, audycji, z uwagą
4. ……………………………: na jakąś chorobę, męki, niezmiernie, 

z miłości, fizycznie, psychicznie
5. ……………………………: się dobrze, się jak ryba w wodzie, zapach, 

pragnienie, głód
6. ……………………………: w myślach, książkę, gazetę, lekturę, list
7. ……………………………: niespodziankę, się do pracy, obiad, 

przyjęcie, przemowę
8. ……………………………: obraz na ścianie, pranie, bombki na choince, 

ubranie na wieszaku, ręczniki na kaloryfer
9. ……………………………: z igły widły, kolację, zakupy, awanturę, 

komuś przysługę
10. ……………………………….: samochód, błąd, usterkę, popsute radio, 

silnik
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iii. Utwórz nazwy mieszkańców (mężczyzn i kobiet oraz zbiorowości) 
od podanych nazw geograficznych.
Baranowicze – 1. baranowiczanin, 2. baranowiczanka, 3. baranowiczanie 

Małopolska
1. ………………………., 2. ……………………, 3. ………………………

Madera
1. ………………………., 2. ……………………, 3. ………………………

Azja
1. ………………………., 2. ……………………, 3. ………………………

Oslo
1. ………………………., 2. ……………………, 3. ………………………

Belgia
1. ………………………., 2. ……………………, 3. ………………………

Jamajka
1. ………………………., 2. ……………………, 3. ………………………

Szwecja
1. ………………………., 2. ……………………, 3. ………………………

Grecja
1. ………………………., 2. ……………………, 3. ………………………

Tajwan
1. ………………………., 2. ……………………, 3. ………………………

Serbia
1. ………………………., 2. ……………………, 3. ………………………

iV. Utwórz rzeczowniki od podanych przymiotników.

honorowy – ………………………….
inteligentny – …………………………
żądny – ……………………………….
konsekwentny – ………………………
odważny – ……………………………
roztropny – …………………………..
ambitny – ……………………………
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sprytny – ……………………………..
surowy – ……………………………..
skąpy – ……………………………….

V. Rzeczowniki z poprzedniego zadania zastosuj w odpowiednich 
formach gramatycznych.

1. Byki charakteryzują się (odwaga) …………………………., często to 
udowadniają w nietypowych okolicznościach.

2. Cechą Lwa jest (ambicja) ……………………………, z kolei Koziorożca 
na starość opanowuje – (skąpstwo) ……………………….

3. Biblijna opowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych może 
obrazować cechę, jaką jest (roztropność) …………………… 
występująca u Strzelców.

4. Z (konsekwencja) ………………………. jest do twarzy Wodnikowi, 
ale za to Ryby wykazują się sporym (spryt) ……………………… .

5. Choć (żądza) ………………………. cechuje wiele znaków zodiaku, 
najbardziej żądne pieniędzy są Raki.

6. Współczesnym kobietom nie można odmówić (inteligencja) 
…………………….. w każdym działaniu, jakiego się podejmą.

7. Bycie honorowym dzisiaj nie jest w modzie, stąd współcześnie 
najbardziej poszukiwaną cechą jest (honor) …………………….. .

Vi. Połącz wyrażenia w pary.

1. zabrudzić twarz    a.  serdecznie
2. zarzucić płaszcz    b.  przed żołnierzami
3. lokalna     c.  na budowę gimnazjum
4. uparcie     d.  legenda
5. pukać młotkiem    e.  na kolana
6. tajna    f.  sprawa
7. paść     g.  w kowadło
8. podziękować   h.  nazywać
9. uratować     i.   na ramiona
10. środki     j.   sadzą
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2. Legenda o powstaniu Gruzji (Gruzja) 

W czasie stworzenia wszechświata Bóg zgromadził wszystkie narody 
i  postanowił dać im swoje miejsce do życia. Gruzini, jak wiadomo, są 
narodem niezwykle towarzyskim, więc spóźnili się na to spotkanie, 
ponieważ pili toast za Boga. Kiedy wreszcie przyszli do Pana, Bóg oznajmił 
im, że już podzielił świat i nie ma dla nich miejsca. Wówczas Gruzini 
opowiedzieli Bogu, jak to pili za Niego toast. Pan Bóg wysłuchał ich 
uważnie, a następnie wyznaczył im miejsce do życia, które zostawił sam 
dla siebie. W ten sposób Gruzini znaleźli się w małej części raju, którą dał 
im Pan Bóg na własność. 

Trzeba tu koniecznie dodać, że Gruzja to mały kraj z piękną przyrodą. 
Ma wspaniałe góry, cudowne lasy i morze. To fantastyczna lokalizacja na 
miejsce do życia, a co najważniejsze Gruzini są niezwykle gościnnym 
narodem. Każdy gość jest dla nich darem od Boga, którego w czasie 
podróży należy przyjąć i ugościć.

Tatuli

towarzyski naród – sociable nation
pić toast – drink a toast 
gościnny naród – hospitable people
dar od Boga – gift from God
ugościć kogoś – give somebody board and lodging 
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Zadania

I. Połącz wyrażenia w pary.

1. gościnny    a.  dla siebie
2. miejsce    b.  toast
3. stworzenie    c.  naród
4. wspaniałe    d.  lokalizacja
5. pić     e.  raju
6. fantastyczna    f.  do życia
7. część    g.  wszechświata
8. zostawić    h.  góry

II. Wymień, jakie czynności należy po kolei wykonać.

Aby zrobić herbatę, należy: 1. wyjąć kubek lub szklankę z szafki kuchennej; 
2. wlać wodę do czajnika; 3. zagotować wodę; 4. wsypać herbatę do kubka 
lub włożyć torebkę z esencją; 5. zalać wrzącą wodą herbatę; 6. zaczekać aż 
się zaparzy; 7. posłodzić do smaku; 8. wypić.

1. Aby zaparzyć kawę, należy: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. Aby zrobić pranie, należy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Aby ubrać choinkę, należy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Aby umyć włosy, należy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5. Aby wymienić żarówkę, należy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

III. Uzupełnij zdania spójnikami.

lecz, więc, bo, lub, zaś, a, i (x2), ale, że

1.  Ania posprzątała pokój i poukładała ubrania, ………  mama kazała jej 
wrócić i poprawić. 

2.  W górach spadł pierwszy śnieg, ……… nad morzem była piękna 
pogoda. 

3.  Można być jednocześnie reżyserem ………… scenarzystą tego samego 
filmu. 

4.  Rodzice mieli zarezerwowany lot do Budapesztu, ……… przez 
epidemię, został on odwołany. 

5.  Możesz pofarbować włosy na czarno ……… zostawić siwe. 
6.  Dziewczęta oraz chłopcy ze wszystkich szkół w kraju zostali poproszeni 

o noszenie maseczek w czasie przerw, ……… nie wszyscy stosowali się 
do apeli dyrekcji.

7.  W czasie stworzeniu wszechświata Bóg zgromadził wszystkie narody 
……… postanowił dać im swoje miejsce do życia.



2. Legenda o powstaniu gruzji (gruzja)  •  zadania

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  23

8.  Każdy, kto był w Gruzji wie, ……… jest to mały kraj z piękną 
przyrodą.

9.  Gruzini są niezwykle towarzyskim narodem, ……… spóźnili się na 
spotkanie z Panem Bogiem, ponieważ pili za niego toast.

10.  Pan Bóg wysłuchał ich uważnie, ……… potem wyznaczył im miejsce 
do życia, które zostawił sam dla siebie.

iV. Określ, jaki dźwięk wydają i połącz w pary rzeczowniki z czasowni-
kami.

1. czajnik    a.  skrzypi
2. wiatr    b.  strzela
3. ogień w kominku   c.  hula
4. silnik    d.  szeleści
5. drewniana podłoga  e.  warczy
6. papier    f.  syczy
7. żelazko    g.  gwiżdże
8. morze    h.  szumi

V. Wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych.

1. piękny – szpetny – cudowny – wspaniały 
2. góry – lasy – doliny – życie
3. wąż – eden – raj – ogród 
4. Gruzini – Polacy – Hiszpanie – muzułmanie
5. toast – picie – alkohol – prohibicja
6. Ziemianin – Marsjanin – Gruzin – Jowiszanin 
7. upojny – towarzyski – gościnny – życzliwy 
8. Bóg – bóstwo – bożek – tytan 
9. naród – region – nacja – społeczeństwo 
10. państwo – miasto – wieś – wyspa
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Vi. Uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie grama-
tycznej.

wieszak, warzywniak, bocian, łańcuch, kwiat, samochód, 
kawa, choroba, komar, kapusta

1. Bigos robi się z kiszonej ……………………………
2. Skończyły nam się warzywa, muszę iść do najbliższego 

…………………………..
3. W tym roku wakacje spędziliśmy na Mazurach, ale niestety bardzo 

pogryzły nas ………………………….
4. Tyfus, dżuma i ospa to bardzo zaraźliwe ……………………….
5. Większość ludzi woli dojeżdżać do pracy ………………………. niż 

rowerem.
6. Poszłam do kawiarni na Starym Mieście, żeby napić się mocnej, świeżo 

palonej ………………………..
7. Psy na …………………… pilnują zabudowań na wsiach.
8. Chabry, maki, stokrotki, kaczeńce to piękne polne ……………………..
9. Jesienią niektóre ptaki, np. ………………………, odlatują do ciepłych 

krajów.
10. Wyprasowaną koszulę należy powiesić na ………………….., żeby się 

nie pogniotła.
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3. Sibiel (Rumunia)

W przeszłości w Transylwanii istniała sobie osada, którą nazywano Si-
biel. Była to bardzo biedna wioska, w której w ogóle nie było rzemieślni-
ków. Ludzie tam mieszkający wszystko musieli robić sami, co zajmowało 
im bardzo dużo czasu. 

Pewnego dnia mieszkańcy osady usłyszeli o pewnym niemieckim 
szewcu imieniem Hermann i zaprosili go do siebie do wioski, aby nauczył 
ich pracy i zrobił dla nich ubrania i buty. Herman zgodził się, ale pod 
jednym warunkiem – mieszkańcy musieli dać mu miejsce na dom tak 
duże, na jaką długość mogła rozciągnąć się jego bawola skóra. Rumuni 
wyjechali po tym, jak dali szewcowi zgodę na wybudowanie domu. 

Następnego dnia Niemiec przybył do Sibiel, usiadł na bawolej skórze 
i zaczął ją kroić na cienkie paseczki. Kiedy skończył, wezwał wieśniaków 
do zmierzenia tego miejsca. Rumuni zorientowali się, że albo dokonał 
cudu, albo zostali oszukani, ale zgodnie z umową – dali mu tyle ziemi, 
ile obiecali. Wtedy Herman wybudował dom, zamieszkał w nim i wezwał 
innych rzemieślników, ponieważ było jeszcze sporo miejsca do zasiedlenia.

W ten sposób Sibiel wzrastał i wzrastał, więc musiano zmienić mu 
nazwę na Sibiu. Niemcy nazwali go Hammannstadt i tak pozostało do dziś.

Claudia

rzemieślnik – craftsman 
szewc – shoemaker
bawola skóra – buffalo hide
kroić na cienkie paseczki – cut into thin strips
dokonać cudu – perform a miracle 
miejsce do zasiedlenia – place to settle 
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Zadania

I. Wstaw w lukę odpowiedni czasownik.

wezwać, robić, zorientować się, wzrastać, zaprosić

1.  Osada Sibiel ……………………. z dnia na dzień, dzięki Hermanowi 
i jego rzemieślnikom.

2.  Rumuni dość szybko …………………….., że zostali oszukani.
3.  Mieszkańcy osady ……………….. szewca do siebie do wioski, aby 

nauczył ich rzemiosła.
4.  Kiedy Herman skończył, …………………. do siebie wieśniaków, aby 

zmierzyli miejsce, które mu dali.
5.  Mieszkańcy Sibiel wszystko musieli ……………… sami, dopóki nie 

odwiedził ich Herman.

II. Podkreśl poprawny związek frazeologiczny.

1.  dokonać cudu oznacza:
a.  nic nie zrobić
b.  zrobić coś niezwykle trudnego, prawie niemożliwego do wykonania
c.  zrobić coś bardzo łatwego

2.  obiecanki cacanki a głupiemu radość to:
a.  nic niedające obietnice
b.  złudne myśli
c.  wrobienie kogoś w nikomu niepotrzebną pracę

3.  spadać z nieba oznacza:
a.  spaść z drabiny
b.  mannę, którą Bóg zesłał na pustyni
c.  pojawiać się nieoczekiwanie

4.  strzał w dziesiątkę to:
a.  dobra decyzja, świetny pomysł
b.  trafienie w liczbę 10 na tarczy
c.  stan zakochania
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5.  być w siódmym niebie oznacza:
a.  być w gorszym miejscu niż inni
b.  czuć się bardzo szczęśliwym
c.  dotrzeć tam, gdzie nikt dotąd nie dotarł

6.  cała w skowronkach oznacza:
a.  że ktoś jest szczęśliwy, zadowolony 
b.  wizytę w zoo
c.  że ktoś hoduje ptaki

7.  wychodzić z siebie oznacza:
a.  stracić skórę w wyniku odniesionych ran
b.  zdenerwować się czymś
c.  wychodzić wieczorem do znajomych

8.  ni w pięć, ni w dziesięć oznacza:
a.  nie trafić ani w 5, ani w 10
b.  coś, czego nie można sklasyfikować
c.  coś bez sensu

9.  patrzeć wilkiem oznacza:
a.  że ktoś patrzy groźnie, tak jak wilk 
b.  odnosić się do kogoś z niechęcią, wrogością
c.  że ktoś jest pesymistą 

10.  nabić w butelkę oznacza
a.  oszukać kogoś, nabrać
b.  włożyć coś do butelki
c.  napełnić butelkę wodą sodową

III. Podaj nadrzędne nazwy dla podanych wyrazów.

1. szewc, kaletnik, krawiec, kuśnierz to …………………………………
2.  storczyk, lilia, nenufar, paprotka to ……………………………………
3.  matematyka, fizyka, chemia, technika to ………………………………
4.  łydka, palec, kostka, broda to …………………………………………
5.  Tatry, Karkonosze, Karpaty, Sudety to …………………………………
6.  siostra, brat, matka, ojciec to ……………………………………………
7.  komputer, telefon, laptop, tablet to ……………………………………
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8.  Mamry, Śniardwy, Bajkał, Morskie Oko to ……………………………
9.  Warszawa, Berlin, Praga, Moskwa to …………………………………
10.  długopisy, ołówki, pióra, cienkopisy to ………………………………

IV. dopisz formy zakończone na -no oraz rzeczowniki odczasownikowe.

mieszkać – mieszkano – mieszkanie

1. zaprosić – …………………………… – ……………………………
2. wezwać – …………………………… – ……………………………
3. kroić – …………………………… – ……………………………
4. stworzyć – …………………………… – ……………………………
5. mierzyć – …………………………… – ……………………………
6. uczyć – …………………………… – ……………………………
7. ważyć  – …………………………… – ……………………………
8. harować – …………………………… – ……………………………
9. myśleć – …………………………… – ……………………………
10. wątpić – …………………………… – ……………………………

V. Utwórz przymiotniki od podanych rzeczowników.

higiena – chusteczka higieniczna

1. bawół – skóra …………………………………………………………
2. morze – choroba ………………………………………………………
3. wyboje – droga …………………………………………………………
4. kara – czyn ………………………………………………………………
5. słońce – dzień ……………………………………………………………
6. piegi – policzki …………………………………………………………
7. boks – rękawice …………………………………………………………
8. plaża – ręcznik …………………………………………………………
9. praca – kobieta …………………………………………………………
10. gwiazda – niebo …………………………………………………………

VI. Uzupełnij zdania przyimkami.

1. Mieliśmy spotkać się …………… koniec miesiąca, żeby opracować 
nowy plan. 
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2. …………. drzewach widać było coraz więcej oznak jesieni: kolorowe 
liście, kasztany i żołędzie.

3. Bociany odleciały …………….. ciepłych krajów i dni stawały się coraz 
krótsze.

4. Liście leżące ………….. drzewami mogą być bardzo śliskie.
5. Główna alejką parku idzie mężczyzna …………. czterdziestkę z psem.
6. ………….. pomocy sąsiadki udało się wskazać sprawcę włamania do 

domu.
7. Szli ………….. pustynię, lasy tropikalne i rozlewiska rzek.
8. Ile Cię to kosztowało? Dokładnie nie pamiętam, ale …………. tysiąca 

złotych. 
9. W uroczystości otwarcia wystawy …………. premierem uczestniczył 

także minister infrastruktury i cyfryzacji,
10. Szkody wyrządzone ………… powódź są nie do odrobienia.
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4. Złota Brama w Kijowie (Ukraina) 

Złota Brama w Kijowie jest budowlą obronną, znaną jeszcze z XII 
wieku, kiedy stanowiła wejście do miasta. Była to jedna z trzech bram 
miasta zbudowana przez Jarosława I Mądrego. Istnieje legenda, że w 1018 
roku, w czasie wyprawy na Ruś Kijowską, Bolesław I Chrobry uderzył 
swoim mieczem – Szczerbcem – o bramę, wyszczerbiając go. Pierwsza 
historyczna wzmianka o budowli zachowała się w rękopisie z 1037 
roku. W 1989 roku, w czasie rozbudowy kijowskiego metra, w pobliżu 
bramy, została oddana do użytku stacja Zdoti Worota, która nawiązuje 
architektonicznie do kościołów Rusi Kijowskiej.

Danylo

budowla obronna – defensive structure
wyprawa – expedition 
miecz – sword 
wyszczerbić – chip 
wzmianka – mention 
rękopis – manuscript 



4. Złota Brama w Kijowie (UKraina)   •  Zadania

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  31

Zadania

i. Czasowniki podane w nawiasach zamień na imiesłowy na -ąc i -wszy 
/ -łszy.

1. (odśpiewać) ……………………………… „Bogurodzicę”, wojska polskie 
pod wodzą Władysława Jagiełły ruszyły do boju pod Grunwaldem.

2. (wysłuchać) ……………………. opery „My Fair Lady”, widzowie 
nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

3. Kierowca czarnego BMW na numerach warszawskich ostro skręcił 
w prawo (uniknąć) ………………………. zderzenia z samochodem 
jadącym z naprzeciwka.

4. (wsiadać) …………………….. do pociągu, zahaczyła nogą o schodek 
i uszkodziła sobie kostkę.

5. Tenisistka pokazała swoje umiejętności na korcie, (wygrywać) 
……………………. mecz z zawodniczką wyżej rozstawioną 
z światowym rankingu.

6. (naładować) …………………… akumulatory, podróżni ruszyli 
w dalszą drogę.

7. (zarządzać) …………………. lockdown, rządy państw europejskich 
nie spodziewały się takiego zastoju w gospodarce.

8. (robić) ………………… zadanie z matematyki, pomyliłam się 
w kolejności wykonywania działań.

9. (Biec) ………………………. z lasu, łoś uderzył w rozpędzony 
samochód na autostradzie. 

10. Turyści często zapominają, że (jechać) ………………….. na Islandię, 
warto zabrać ze sobą czapkę i szalik.

ii. Zamień czasowniki w stronie biernej na czasowniki w formie 
bezosobowej. 

W czasie rozbudowy kijowskiego metra, w pobliżu bramy, została 
oddana do użytku stacja Zdoti Worota.
W czasie rozbudowy kijowskiego metra, w pobliżu bramy, oddano do 
użytku stację Zdoti Worota.
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1. Przestępca został skazany na karę pozbawienia wolności na okres 5 lat 
za złe czyny, których się dopuścił.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Moja przepiękna suknia ślubna została uszyta przez krawcową.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Najnowocześniejsza szkoła została otwarta w Warszawie przez prezy-

denta miasta.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Inspekcja czystości została przeprowadzona w szkołach na Podkar- 

paciu.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Dwa lata temu zostały opublikowane zatrważające wyniki badań 

dotyczące chorób nowotworowych.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. iPhone został stworzony przez firmę Apple w 2007 roku, jego pomy-

słodawcą był Steve Jobs.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. Nowa mutacja wirusa została odkryta przez mikrobiologów, bardziej 

złośliwa i nieprzewidywalna niż poprzednie.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Przy pomocy teleskopu SOFIA została potwierdzona obecność wody 

w Kraterze Clavius na Księżycu.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
9. Coraz bardziej ludzkość zagłębia się w ewolucję – została odkryta 

molekuła, która brała udział w kształtowaniu ludzkiego DNA.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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10. Na Wyspie Kangura została znaleziona mała pałaneczka karłowata – 
najmniejszy gatunek ssaka, ważący około 7 gramów.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

iii. Zamień nazwy własne na odpowiadające im przymiotniki.

Usiedliśmy w (Kijów) kijowskiej restauracji, żeby porozmawiać 
z konsulem.

1. Po wycieczce do (Wrocław) ……………………….. zoo oglądaliśmy 
zdjęcia egzotycznych zwierząt.

2. Lubimy z mężem wracać wspomnieniami do (Sącz) …………………… 
stoków, na których uczyliśmy się jeździć na nartach.

3. (Lublin) …………………… uliczki na Starówce są kręte, wąskie 
i strome.

4. (Toruń) ……………………. pierniki są najlepsze na świecie.
5. Czekolada Milka jest zrobiona z (Alpy) …………………. mleka.
6. (Kraków) ………………….. smok wawelski jest chyba najsłynniejszym 

smokiem na świecie.
7. (Moskwa) ………………… metro słynie z nieprzeciętnej architektury.
8. Dlaczego przymiotnik od nazwy kraju (Armenia) brzmi ………..…… ?
9. Wiedeń słynie z dwu rzeczy: walca (Wiedeń) ………………… i sernika.
10. Dywan pochodzący z dawnej Persji to (Persja) ………………… 

dywan.

iV. Połącz wyrazy w pary.

młody pies   szczenię
młoda krowa   cielę
młody kot   kocię
młody ptak   ptaszę
młody koń   źrebię
młoda kaczka   kaczę
młody kogut   kurczę
małe dziecko   dziecię
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V. Wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych.

odpuścić można: krzywdę, winy, grzechy

1. wygrać można: nagrodę, bitwę, zwycięstwo
2. pokonać można: sprawę, chorobę, przeciwnika
3. wybierać można się: do teatru, w kalosze, na spacer
4. na spotkanie można się: sparzyć, spóźnić, umówić
5. prowadzić można: badania naukowe, lekcję, książkę
6. pozdrowić można: rodzinę, lekcję, przyjaciół
7. odsłonić można: biurko, firanki, przyłbicę
8. podsłuchać można: rozmowę, polityków, serce  
9. martwic się można: chorobą, pogodą, spodniami
10. zapuścić można: włosy, nogi, brodę

Vi. Uzupełnij tekst liczebnikami w odpowiedniej formie (zapisz je 
słownie).

Moja przyjaciółka obchodzi urodziny (22.05) dwudziestego drugiego 
maja. 

Zbliżają się 1. (90.) ……………………….. urodziny mojej prababci 
i 2. (50.) ……………………………. rocznica ślubu moich rodziców, więc 
musze stanąć na wysokości zadania. Zarezerwowałam już salę dla około 
3. (70) ……………………… osób, wysłałem zaproszenia do przyjaciół 
i znajomych oraz kupiłem piękne prezenty, na które wydałem 4. ponad (789) 
……………………………… złotych. Muszę jeszcze kupić sobie garnitur, 
ale ten, który mi się podoba, kosztuje aż 5. (670) ………………. złotych. 
Do tego dochodzi jeszcze dekoracja sali 6. (120) ………………………….. 
różnokolorowymi balonami i kwiaty za 7. (350) …………………………… 
złotych. Brakuje jeszcze około 8. (47) ……………………………… 
okolicznościowych kartek od członków rodziny. Nie liczę także opłaty za 
tort – jakieś 9. (200) ……………………… złotych, no i nieprzewidzianych 
wydatków, na które muszę zostawić jakieś 10. (300) ……………………….. 
złotych.
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5. Legenda o powstaniu Lwowa (Ukraina) 

W ukraińskim folklorze ważne miejsce zajmują legendy o założeniu 
miast i wsi. Dzisiaj opowiem jedną z nich – o tym, jak powstało miasto Lwów.

Dawno temu młody książę wyruszył na polowanie. W ciągu dnia 
polował, a wieczorem zdecydował, że odpocznie u podnóża wysokiej góry. 
Wtedy podszedł do niego stary człowiek i powiedział, że to miejsce jest 
bardzo niebezpieczne, bo góra nazywa się Górą Lwa, obok niej jest jaskinia, 
w której mieszka lew, który pożera ludzi. Każdej nocy zwierzę idzie na łowy 
w poszukiwaniu swojej nowej ofiary. Jeśli książę zdecyduje się pozostać tu 
na noc, to lew będzie miał gotową ucztę i nie będzie musiał polować. Książę 
nie przestraszył się ani nie uciekł. Pozostał w obozie niedaleko góry, gdzie 
zamierzał zaczekać na strasznego lwa. Już po kilku minutach usłyszał głos 
zwierzęcia z głębi jaskini, więc wziął swój miecz i podszedł do wejścia. Gdy 
tylko ujrzał lwa, natychmiast odciął mu głowę mieczem. 

Po tym zwycięstwie książę przybrał sobie imię Lew i od tej pory lew 
znajdował się też w jego godle. Później na górze obok jaskini książę Lew 
zbudował sobie pałac, a u podnóża góry wkrótce powstała wieś. Wkrótce 
wieś stała się dużym miastem – jego nazwa to Lwów.

Inna wersja tej legendy opowiada o tym, że jeden chrobry rycerz 
wiedział, jak pokonać lwa i poprosił, aby zrobić mu taki miecz, którego nie 
pokona ani nie złamie żadna siła. Kowale przez kilka dni robili ten miecz, 
ale rycerz został niestety pokonany przez lwa. Tę historię usłyszał pewien 
wędrowiec, który powiedział ludziom, jak pokonać lwa. Kazał wszystkim 
młodym kobietom wlać kroplę swojej krwi do jednego naczynia, później 
włożył miecz do tego naczynia i to pomogło. Tym mieczem książę zabił 
lwa.

Albina / Vlad

wyruszyć na polowanie – go hunting
u podnóża góry – at the foot of a mountain
jaskinia – cave 
gotowa uczta – ready feast 
godło – emblem 
chrobry rycerz – brave knight 
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Zadania

i. Wstaw poprawną formę wyrazu książę.

1. Nie każdy ………………………. Litwy zostawał królem Polski, udało 
się to tylko Władysławowi Jagielle.

2. Drogi ………….., pisze do ciebie w sprawie niecierpiącej zwłoki 
z prośbą o natychmiastową pomoc.

3. Legendy o ………………….. angielskich bywają drastyczne.
4. Poznałem ……………. Walii w czasie moim podróży do Australii.
5. Księżna i …………… Jorku wybrali się na coroczny objazd krajów 

należących do Zjednoczonego Królestwa.  
6. Stu …………………… przyznano dożywotnią emeryturę od rządu.
7. Tytuł …………………… i księżnej balu przypadł w udziale 

młodziutkiej parze pochodzącej ze Szwecji.
8. Kulig składał się z szesnaściorga sań, w których zasiadali znamienici 

……………………. piastowscy.
9. Kobiety nie liczą na współczesny ideał ……………… na białym koniu, 

raczej taki nie istnieje.
10. ……………………… mazowieckiemu Konradowi zawdzięczamy 

sprowadzenie krzyżaków do Polski.

ii. Wstaw poprawną formę liczebnika i rzeczownika w nawiasie.

(pięć kocię) Pięcioro kociąt wyszło na ulicę i na chwilę wstrzymano 
cały ruch samochodowy.

1. (2 kaczę) ………………. z całego stada jest zupełnie niepodobnych do 
pozostałych ptaków. Może to łabędzie?

2. Fryzjerka w całym swoim zawodowym życiu używa około (10 nożyce) 
………………………………

3. (2 zawodnik, m + f) ………………………………………. z Polski 
wystartowało w rankingu o Grand Prix Hiszpanii, to Anna i Radosław 
Zambrowscy.

4. (5 niemowlę) …………………… przyszło na świat tej nocy.
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5. Kupiłem sobie (2 spodnie) …………………………….. na wyprzedaży 
w „sieciówce”. 

6. Żeby dotrzeć do tej słynnej restauracji na górze, trzeba pokonać 
zaledwie (3 schody) ……………………….., ale za to bardzo wysokich 
i niebezpiecznych.

7. Wczoraj widziałam mężczyznę idącego z (7 pisklę) ……………………. 
pod pachą.

8. Sąsiad nie nakarmił swoich (3 szczeniąt) ………………………. , które 
z głodu pogryzły mu kapcie.

9. Pielęgniarka umyła (9 pleców) …………………………….. pacjentów, 
którzy ją o to poprosili.

10. Policja zainteresowała się losem (21 szczenię) ………………………… 
z hodowli tzw. psów niebezpiecznych i sporządziła raport pokontrolny.  

iii. Wpisz brakujący wyraz.

trudny problem – twardy orzech do zgryzienia

1. największa atrakcja – ………………….. programu
2. ważna osoba – …………………… ryba
3. nic z tego! – ……………… z makiem!
4. coś nieaktualnego – ……………………. po obiedzie
5. krótkotrwały entuzjazm – ………………………. zapał
6. ktoś zdenerwowany – ………………… nerwów
7. niepotrzebna awantura – …………………………. w szklance wody
8. bałagan – …………………….. z kapustą
9. pragnąć czegoś niemożliwego – chcieć gwiazdki z ………………………
10. jedynie rozwiązanie – ostatnia …………………… ratunku

iV. Rozwiąż zagadki – podaj wyraz, który ma dwa różne znaczenia.

najmniejsza część organizmu / telefon bezprzewodowy komórka 

1. część kwiatu / słodkie ciastko z konfiturą ……………………………..
2. inaczej o akordeonie / ład, zgoda ………………………………………
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3. suszone winogrono / ktoś, kto się wyróżnia ……………………………
4. ludzie czekający do kasy/ górska, linowa ………………………………
5. środek dnia / jedna ze stron świata ……………………………………
6. pałac króla / suwak, zapięcie w kurtce …………………………………
7. zwierzę, które syczy i pełza / ogrodowy do podlewania kwiatów 

…………………………………………………………………………
8. kieruje samolotem / służy do obsługi telewizora ………………………
9. zamyka i otwiera kłódkę / znak na pięciolinii ……………………………
10. część zegara / pouczenie, rada ………………………………………….

V. dopasuj fragmenty zdań.

potem odpowiedz, tym szybciej mówił, że nie słuchał się pań przedszkolanek, 
raz się śmiał, umyj ręce, co chcesz, lecz także ukłoniła, jak i dorośli powinni 

unikać Covid-19, dopóty będę czekać na cud, ile zaradny 

1. Jest nie tyle mądry, ………………………………………………………
2. Im bardziej się denerwował, ……………………………………………
3. Dopóki się nie wydarzy coś złego, ………………………………………
4. Zanim usiądziesz do stołu na kolację, …………………………………
5. Słynna aktorka na festiwalu w Cannes nie tylko się uśmiechnęła, 

…………………………………………………………………………
6. Najpierw pomyśl, ………………………………………………………
7. Został postawiony do kąta, dlatego ……………………………………
8. Zarówno dzieci, …………………………………………………………
9. Raz płakał, ………………………………………………………………
10. …………………………, to weź.



5. Legenda o powstaniu Lwowa (ukraina)   •  zadania

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  39

Vi. Uzupełnij wypowiedzi rzeczownikami.

wydra, liść, egzamin, tydzień, rok, kalosz, pęcherzyk, łapa, grono, atlas

1. U naukowców na regałach stoi dużo poradników i ………………….. 
geograficznych.

2. Sam nie wiem, co to jest – ni pies, ni ……………………….………….
3. Niedziela to ostatni dzień ………………………….……………………
4. Utarło się powiedzenie, że kot zawsze spada na cztery …………………. 
5. Tradycja świąteczna w Polsce związana z Bożym Narodzeniem polega 

na tym, że spotykamy się w Wigilię w rodzinnym ……………………
6. Wiosna to najpiękniejsza pora ……………………….…………………
7. Jesienią w ogrodzie jest wciąż coś do roboty, na przykład trzeba zgrabiać 

suche …………………………………………
8. Operacja usunięcia ………………………… żółciowego nazywa się 

cholecystektomią.
9. Na grzyby i na deszcz trzeba zakładać ……………………………….
10. Studenci w czasie sesji zdają ………………………. ustne i pisemne.
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6. Legenda o powstaniu Kijowa (Ukraina) 

Przed wiekami w państwie słowiańskim żyli trzej bracia: Kij, Szczek 
i Choryw. Mieli oni jedyną siostrę Łybedź. Ich rodzice zostali zabici przez 
najeźdźców ze wschodu, więc bracia musieli wyruszyć na poszukiwania 
nowego domu. Długo jechali, aż dotarli do pięknej rzeki Dniepr położonej 
wśród wzgórz porośniętych kwiatami i drzewami niewyobrażalnej wprost 
urody. Kij, jako najstarszy z braci, zdecydował, że to bajeczne miejsce będzie 
ich nowym domem. Każdy z braci wybrał jedno ze wzgórz i osiedlił się tam. 
Przybysze stworzyli cudowne miasto i nazwali je na cześć najstarszego 
brata. Tak powstał Kijów. Szczek zamieszkał na wzgórzu, nazwanym od 
jego imienia Szczekownicą. Choryw wybrał górę, którą również od jego 
imienia nazwano Chorywią. Rzekę płynącą między wzgórzami nazwali 
bracia Łybedzią od imienia ich siostry. Potomkowie tej słynnej rodziny 
mieszkają do dziś na ziemiach kijowskich. 

Kataryna

najeźdźca – invader 
niewyobrażalna wprost uroda – truly unimaginable beauty
przybysz – newcomer 
nazwać coś na czyjąś cześć – name something after somebody 
potomek – descendant
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Zadania

i. Zamień konstrukcje z zaimkiem względnym który na konstrukcje 
z imiesłowami przymiotnikowymi.

Woda, która stoi nazywana jest wodą stojącą; rzeka, która płynie 
nazywana jest rzeką płynącą.  

1. Potomkowie tej słynnej rodziny, (którzy mieszkają) …………………… 
na ziemiach kijowskich do dziś, opowiadają swoim wnukom piękne 
legendy.

2. Dotarli do pięknej rzeki Dniepr, (która była położona) ………………… 
wśród wzgórz porośniętych kwiatami i drzewami.

3. Żołnierze, (którzy przemieszczają się) ……………………………… 
na froncie, muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo sami.

4. Cukiernicy, (którzy pieką) ………………………. pyszne ciasta są 
rozchwytywani na rynku pracy.

5. Chórzystki, (które śpiewają) ………………………. altem muszą 
pociągnąć solowo całą arię operową.

6. Sprzedawcy, (którzy chodzą) ……………………………. od domu do 
domu, nazywani są domokrążcami.

7. Księżniczka, (która pochodziła) …………………………. z Saksonii to 
księżniczka saska.

8. Albatrosy to ptaki wędrowne, (które okrążają) …………………………. 
kulę ziemską wielokrotnie w ciągu swojego życia.

9. Podróżni, (którzy wysiadają) ………………………… z pociągu na 
Dworcu Centralnym w Warszawie, proszeni są o zgłoszenie się do 
punktu sanitarnego na testy.

10. Słynny obraz van Gogha, (który przedstawia) ………………………. 
słoneczniki został sprzedany na aukcji za horrendalną sumę.

ii. Uzupełnij zdania według wzoru.

Zrobiło się ciemno. Proszę, zapal lampkę.
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1. Jest już późno. Proszę, …………………… komputer.
2. Jestem głodny. Proszę, …………………….. mi kanapkę.
3. Źle wyglądasz. Proszę, …………………….. do lekarza.
4. Przychodzą goście. Proszę, …………………. zakupy.
5. Już kropi. Proszę, …………………….. parasol.
6. Zabrakło chleba. Proszę, …………………… do sklepu.
7. Mam migrenę. Proszę, ……………………. mi tabletkę.
8. Za minutę ruszamy. Proszę, …………………. pasy.
9. Zupa kipi w garnku. Proszę, ………………….. gaz.
10. Nie świeci latarka. Proszę, …………………… baterię.

iii. Uzupełnij zdania właściwą formą rzeczownika.

naprawa, płot, kotlet, pas, słońce, ogon, choroba, wędkarz, symbol, kasza

1. Trafiłeś jak kulą w ……………………….
2. Skończył nam się ryż, więc do drugiego dania ugotuję ………………… 

jęczmienną.
3. Na niedzielę zrobimy na obiad ……………………. mielone albo 

schabowe.
4. Jastrząb, orzeł i sokół to ptaki drapieżne, ale tylko orzeł jest 

………………… Polski.
5. Czasem lepiej przyznać się do błędu niż zbłaźnić, odwracając kota 

…………………
6. Mój teść jest zapalonym ………………………….. – uwielbia łowić 

ryby.
7. Tyfus to bardzo zaraźliwa ………………………, podobnie jak 

koronawirus.
8. Zakochane pary oglądają nad morzem wschody i zachody 

………………..
9. Kierowca BMW zderzył się z ciągnikiem, bo z niewiadomych przyczyn 

zjechał nagle na przeciwległy …………….. ruchu. 
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10. Znów zepsuł mi się samochód. Jeśli ………………… będzie kosztowna, 
wolę go sprzedać.

iV. Podaj jak najwięcej przykładów.

1.  Co jest szklane?
………………………………………………………………………………
2.  Co jest drapieżne?
………………………………………………………………………………
3.  Co jest soczyste?
………………………………………………………………………………
4.  Co jest w paski?
………………………………………………………………………………
5.  Co jest łagodne?
………………………………………………………………………………
6.  Co jest kwaśne?
………………………………………………………………………………
7.  Co jest pikantne?
………………………………………………………………………………
8.  Co jest drewniane?
………………………………………………………………………………
9.  Co jest aromatyczne?
………………………………………………………………………………
10.  Co jest klejące?
………………………………………………………………………………

V. dokończ frazy jednym wyrazem, pasującym do podanych określeń.
1. krowie, kokosowe lub zsiadłe …………………………………………
2. tortowa, żytnia lub pszenna …………………………………………
3. beszamelowy, boloński lub neapolitański ……………………………
4. przeciwbólowe lub nasenne ……………………………………………
5. akacjowy, rzepakowy lub gryczany ……………………………………
6. sodowa lub destylowana ………………………………………………



Legendy o miastach i państwach

44  Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców

7. polecony, priorytetowy lub zwykły ……………………………………
8. krótkometrażowy, fabularny lub dokumentalny .…………………….
9. podstawowa lub średnia ………………………………………………
10. poważna lub rozrywkowa .…………………………………………….

Vi. dopisz wyraz określający część ciała.

1. Pójść po ………………………. do głowy.
2. Traktować coś z przymrużeniem ……………………
3. Znajdować z kimś wspólny …………………………
4. Spędzać sen z ……………………………………….
5. Puszczać coś mimo …………………………………
6. Robić coś z duszą na …………………………………
7. Rozmawiać z kimś w cztery …………………………
8. Spuścić ………………… na kwintę.
9. Mieć dziurawe ………………………………………
10. Kłamstwo ma krótkie ………………………………
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7. Legenda o godle Mińska (Białoruś) 

Godło Mińska to barokowa tarcza na niebieskim polu, na której Matka 
Boska jest przedstawiona na srebrnej chmurze w czerwono-niebieskich 
szatach. Maryja wraz z dwoma aniołami i cherubinami wstępuje do nieba.

Mińsk, wcześniej Mieniesk, po raz pierwszy pojawił się w źródłach 
historycznych w XI wieku (1067 r.). Miasto znajdowało się na skrzyżowaniu 
ważnych szlaków handlowych, z tego też powodu, że było to dobre 
miejsce dla handlu mieszkańcy osady stale musieli odpierać liczne ataki 
wrogów. Według legendy, przed kolejną napaścią na Mieniesk, mieszczanie 
zauważyli ikonę Matki Bożej, która płynęła rzeką pod prąd. Ikona 
Wniebowstąpienia Dziewicy przybyła do miasta z Kijowa zniszczonego 
przez Tatarów. W miejscu, w którym ikona zatrzymała się, zbudowano 
pierwszy kościół w Mińsku. Niestety po kościele teraz pozostał tylko 
fundament. Zygmunt III Waza przyznał Mińskowi prawo magdeburskie 
w 1591 roku i gdy pojawiła się możliwość zatwierdzenia godła, mieszkańcy 
wybrali ikonę Matki Bożej jako główny symbol miasta. Uważa się, że dzięki 
patronatowi Matki Bożej mieszkańcom miasta niejednokrotnie udało się 
odeprzeć ataki wrogów. W najtrudniejszych czasach na ikonie pojawiały 
się łzy. W tym czasie nikt nie mógł zwyciężyć miasta. Maryja przedstawiona 
w herbie od stuleci chroni mieszkańców, a godło jest nieodłącznym 
i chwalebnym symbolem miasta.

Niestety ikona zaginęła. Po rewolucji październikowej aż do upadku 
Związku Radzieckiego (1917–1991) godło nie było używane. Potem 
przywrócono je jako oficjalny herb miasta w 2001 roku.

Jana

barokowa tarcza – baroque shield
cherubin – cherub 
na skrzyżowaniu – at the intersection
szlak handlowy – trade route 
ikona – icon 
płynąć pod prąd – float upstream
odeprzeć atak wroga – fight off an enemy attack
chwalebny – glorious
herb – coat of arms



Legendy o miastach i państwach

46  Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców

Zadania

i. Użyj przymiotników w stopniu wyższym lub najwyższym.

1. (piękny) ………………………… zakątkiem w Polsce jest Kraina 
Wielkich Jezior Mazurskich, wpisana na listę zabytków UNESCO.

2. Pobyt na wczasach za granicą jest (drogi) …………………… niż 
wakacje w Polsce.

3. (zimne) ……………………… miastem w Polsce są Suwałki położone 
na dawnym pasie lodowca.

4. (niesforne) …………………….. są dzieci celebrytów.
5. Czy portale społecznościowe mogą być (skuteczne) …………………… 

niż telewizja?
6. Czy fotowoltaika jest (opłacalna) …………………….. niż zwykły prąd?
7. (niemoralne) ………………………… eksperymenty przeprowadzano 

na ludziach w obozach śmierci.
8. (zdrowe) ……………………….. produkty na świecie – w czym tkwi 

ich moc?
9. Przegląd (modne) ………………………….. modeli butów na sezon 

jesień – zima już jest dostępny na stronie internetowej.
10. (popularni) ……………………. wykonawcy z lat 90. zostali 

zaproszeni do wspólnego grania na koncercie, z którego dochód będzie 
przeznaczony na cele charytatywne.

ii. Wstaw odpowiednią formę zaimka który.

1. Mieszczanie zauważyli ikonę Matki Bożej, …………… płynęła rzeką 
pod prąd.

2. Widziałeś moje książki, ……………… leżały rano na biurku?
3. Nie mogę doczekać się wyjazdu na urlop, ……………… zaplanowaliśmy 

prawie rok temu.
4. Cały dzień nucę piosenkę, ………………… słyszałem wczoraj na 

koncercie.
5. Nie spróbowałem jeszcze pierogów, ……………….. dostałem od babci.
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6. Zwróciłam uwagę kobiecie, …………….. krzyczała na swoje dziecko 
w sklepie.

7. Mąż zapomniał opłacić rachunki, ……………… leżały na kuchennym 
stole.

8. Zapomniałam ci przynieść sukienkę, …………………. obiecałam ci 
pożyczyć.

9. Nie powinniśmy zażywać leków, ………………. powodują senność, 
bo możemy zasnąć za kierownicą.

10. Policja zapytała mnie, czy widziałam ten znak, ………………… był 
przed zakrętem w prawo?  

iii. Uzupełnij zdania czasownikami.

zaszyć, przyszywać, wyszywać, naszywać, szyć, wszywać

1. Janek musi ……………………. dziurę w spodniach, którą wczoraj 
zrobił, kiedy skakał przez płot.

2. Krawcowa …………………… zamek do spodni.
3. Beata kupiła ładne guziki do płaszcza i zaraz je ………………………… 
4. W wolne dnie Jadzia ………………………. piękne krajobrazy.
5. Krawiec męski ………………………… garnitury na miarę.
6. Łaty należy ……………………… ostrożnie, żeby zakryć całą dziurę.

iV. Przekształć zdania, zachowując ich sens.

Bardzo źle się czułam, ale poszłam do pracy (mimo). 
Mimo złego samopoczucia, poszłam do pracy.

1. Padał śnieg, a ja wyszłam na długi spacer z psem (mimo).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. W naszym kraju szybko rozprzestrzenia się wirus, trzeba odwołać 

wszystkie imprezy masowe (z powodu).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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3. Postanowiliśmy zdobyć kolejny ośmiotysięcznik, choć prognozy pogody 
były bardzo niekorzystne (wbrew).

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Dostałem od gości pieniądze na komunię, dlatego mogłem sobie kupić 

nowy komputer (dzięki).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Zanim zaczniemy testy na szczepionkę przeciwko Covid-19, musimy 

przeprowadzić liczne wywiady z pacjentami w celu zapewnienia im 
bezpieczeństwa (przed).

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

V. Zapytaj o podkreśloną część zdania.

1. Zaprosilibyśmy wujostwo na urodzinowy obiad w niedzielę.
………………………………………………………………………………
2. Zjadłbym lody śmietankowe z polewą czekoladową.
………………………………………………………………………………
3. Ciocia Jadzia upiekła szarlotkę na podwieczorek.
………………………………………………………………………………
4. Mieszkam przy ulicy Kolejowej w Warszawie.
………………………………………………………………………………
5. Kupiłbym samochód włoski.
………………………………………………………………………………
6. Mój sąsiad pisuje listy do samego prezydenta.
………………………………………………………………………………
7. Zawodnik dogonił swojego rywala dopiero przed metą.
………………………………………………………………………………
8. Nie powinniście dawać sobą pomiatać.
………………………………………………………………………………
9. Wstrząsy wtórne wywołały ruchy tektoniczne powierzchni Ziemi.
………………………………………………………………………………
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10. Gręplowanie wełny rzadko już jest dzisiaj spotykane.
………………………………………………………………………………

Vi. Zamień zdania na wypowiedzenia w trybie przypuszczającym.

Nie przeczytałam książki, więc nie napisałam recenzji. 
Gdybym przeczytała książkę, napisałabym recenzję.

1. Nie nauczyłem się, więc nie zdałem egzaminu.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Nie dostałem zaproszenia, więc nie poszedłem na premierę filmu.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Nie znałam adresu Oli, więc nie wysłałam jej książki.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Nie kupiłam mleka i mąki, więc nie usmażyłam naleśników.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Nie miałam temperatury, więc nie poszłam do lekarza.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. Nie powiadomiłem kolegów o zagrożeniu, więc nie zostałem zaproszony 

do grona wspólnych znajomych.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. Mama nie opowiedziała synkowi bajki na dobranoc, więc nie mógł 

szybko zasnąć.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Zuzanna nie dbała o swoje włosy, więc nie może mieć pretensji do 

nikogo o to, że wyglądają tragicznie.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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9. Nie schłodziłam napoju, więc piłam ciepły.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Nie posłuchał matki, nie wyrósł na porządnego człowieka.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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8. Legenda o pochodzeniu nazwy miasta Brasław (Białoruś)

Dawno temu, wśród błękitnych jezior, na wielkiej górze rozpościerało 
się piękne miasto. A nad miastem wznosił się ogromny zamek, w którym 
mieszkał bogaty, niepokonany książę Dwin. Zawsze wygrywał bitwy, 
a wszyscy inni książęta drżeli przed nim. Książę miał bogactwo, sławę, 
władzę, ale ciągle był smutny. Wszyscy wiedzieli: Dwin jest ponury i zły, 
ponieważ nie ma syna i skończy się na nim ród Dwinów.

Książę miał tylko jedną córkę. Kochali ją młodzi książęta – Snud, Nov 
i Bras. Pewnego dnia książę wyruszył ze swoją drużyną na wojnę. W zamku 
pozostała Drywa i jej matka. Drywa zaczęła szydzić z młodych książąt. 
Powiedziała każdemu indywidualnie, że wyjdzie za mąż za tego, kto wbije 
miecz w przeciwnika. Wtedy Snud i Nov postanowili zabić Brasa. Urządzili 
zasadzkę na drodze, którą Bras miał przywieźć prezenty dla księżnej. Ale 
Bras przewidział, że stanie się coś złego i wysłał z darami swojego sługę. 
Snud i Nov zabili biednego sługę, myśląc, że zabili samego Brasa.

Młodzi książęta wrócili do zamku, wiedząc, że jeszcze będą musieli 
walczyć ze sobą. W końcu, zgodnie z warunkiem księżniczki Drywy, tylko 
jeden powinien pozostać przy życiu. Snud wdał się w walkę z Novem, 
przebił mu mieczem serce, ale sam wkrótce zmarł z odniesionych ran. W ten 
sposób zginęło dwóch młodych, pięknych chłopców starających się o rękę 
dziewczyny. Trzeci z książąt, Bras, dowiedziawszy się o tragicznej walce 
rywali, pobiegł do zamku do Drywy. A Drywa od razu, gdy go zobaczyła, 
wybiegła mu na spotkanie. – Ukochany – rzekła – walka się skończyła, teraz 
mogę zostać twoją wierną żoną. Książę spojrzał na nią i odpowiedział: – Zła 
księżniczko! Nie potrzebuję twojej miłości. Powiedział to i odszedł na zawsze.

Drywa nie zniosła takiego wstydu i rzuciła się do jeziora. Jej matka, nie 
mogąc znieść żalu z powodu straty córki, zmarła zaraz po niej. Po pewnym 
czasie z wyprawy powrócił książę Dwin. Stęskniony za żoną i córką, także 
nie pożył długo. Wcześniej jednak oddał miasto i zamek Brasowi.

Bras był chwalonym księciem, bardzo sprawiedliwym. Ale całe życie 
przeżył sam. Jego imię pozostało w nazwie miasta Brasław. A imię księżnej 
uwieczniono w nazwie jeziora Drywiaty. Podobnie jak imiona starego 
księcia, księżnej i młodych książąt w nazwie rzek Dźwina i Drujka oraz 
jezior Snudy i Noviaty.

Katarzyna
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rozpościerać się – sprawl
niepokonany – invincible 
drżeć przed kimś – tremble at the sight of someone
ród – lineage
szydzić z – deride somebody
urządzić zasadzkę – set up an ambush
rywal – rival 
nie znieść wstydu – not bear shame
uwiecznić – immortalize

Zadania

i. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe.

1. Na stromych zboczach góry wznosiło się piękne miasto P / F
2. Dwin był potężnym księciem, którego wszyscy się bali P / F

3. Dynastia Dwinów była zagrożona z powodu braku męskiego 
potomka P / F

4. O rękę Drywy starało się wielu książąt P / F
5. Konkurenci urządzili na Brasa zasadzkę, ale go nie zranili P / F
6. Snud i Nov zabili się nawzajem P / F
7. Księżniczka Drywa nie czuła żalu po stracie narzeczonych P / F
8. Dwin przed śmiercią oddał miasto i zamek Brasowi P / F
9. Bras był tyranem P / F

10. Imiona bohaterów opowieści zostały uwiecznione w nazwach 
miasta, jezior i rzeki P / F

ii. Wstaw odpowiednie przyimki.

1. Dawno temu, …………… błękitnych jezior, ………… wielkiej górze 
było piękne miasto. 

2. …………. miastem wznosił się ogromny zamek.



8. Legenda o pochodzeniu nazwy MiaSTa BraSław (Białoruś)   •  zadania

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  53

3. Miano księcia Brasa znajduje się ……….. nazwie Brasław, podobnie 
jak imiona księżnej i młodych książąt w nazwie rzek Dźwina i Drujka 
oraz jezior Snudy i Noviaty.

4. Walka ……… ojczyznę jest absolutnym obowiązkiem i honorem 
każdego obywatela.

5. W dawnych czasach wybór dziewczyny ………. żonę nie był wcale 
łatwy, bo to rodzice wybierali narzeczonych ….. swoich córek.

6. Które rośliny rosną ………… polu, …………. ogrodzie, a które 
………. lesie?

7. Wiele osób leży teraz ………. gorączką, bo panuje alergia ……… 
grzyby pleśniowe i jest sezon grypowy.

8. Związki zawodowe górników i nauczycieli będą walczyć ……….. 
podwyżkę pensji i ………… podniesienie standardów i warunków 
pracy.

9. W tym roku wyjazd ………… namiot, …………. morze, ……… narty 
okazał się niemożliwy z powodu pandemii Covid-19.

10. Spanie ………… pierzyną obecnie nie jest ………. topie. Śpimy raczej 
………. kołdrą lub …….. kocem.

iii. Uzupełnij zdania czasownikami.

napływać, przepływać, płynąć, wypływać, podpłynąć, wpłynąć

1. Za kilka dni ………………… do Polski mroźny front atmosferyczny, 
który zmieni pogodę w kraju.

2. Kuter …………………. na środek morza w poszukiwaniu miejsca do 
połowu ryb.

3. Czy statek kapitana Nemo ……………………. już do portu w Indiach?
4. Łabędzie na jeziorach często …………………… do łodzi turystów, ale 

mogą być niebezpieczne.
5. Wisła ……………………. przez Kraków i Warszawę.
6. W dobrym towarzystwie szybko ………………………. czas.
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iV. Zamień zdania w liczbie pojedynczej na wypowiedzenia w liczbie 
mnogiej.

1. Młody książę wrócił do zamku sam.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Po ukończeniu prawa student zostaje albo sędzią, albo radcą prawnym, 

albo prokuratorem.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Odmrożona noga nie daje się tak łatwo leczyć.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Sprzęt zepsuł się w dniu rozpoczęcia budowy autostrady.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Udowodniono, że pasta do zębów z fluorem niekoniecznie dobrze 

wpływa na szkliwo zęba.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

V. dokończ zdania na zasadzie przeciwieństwa.

1.  Aleksander wstaje wcześnie, a Jakub ……………………………………
2.  W koszu na bieliznę znajdują się brudne ubrania, a na suszarce suszą 

się ………………………………………………………………………
3. Kasia jest rannym ptaszkiem, a Asia nocnym ……………………………
4.  Rano każdy z nas czuje się wypoczęty, a wieczorem …………………
5.  Powinieneś skręcić tu w prawo, a nie w ………………………………
6.  Wczoraj wiatr w górach był słaby, a dziś wieje ………………………
7.  Encyklopedie są grube, a ulotki …………………………………………
8.  Gangsterzy zazwyczaj używają pieniędzy fałszywych zamiast …………
9.  Latem dni są długie, a zimą ………………………………………………
10.  Sopranistki mają wysokie głosy, a tenorzy ………………………………
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Vi. Uzupełnij zdania przymiotnikami i przysłówkami w stopniu 
wyższym i najwyższym.

1. „Zdobywcy” to opowieść o (wybitny) ………………………….. 
alpinistach i himalaistach w historii oraz ich wspinaczkowych 
osiągnięciach.

2. W warszawskim showroomie oglądaliśmy (nowe)……………………. 
trendy modowe.

3. Zrównoważony rozwój to współcześnie jeden z (złożony) 
………………………….. aspektów dotyczących procesu produkcji 
i zarządzania przedsiębiorstwem wytwarzającym produkt.

4. Wodór jest (przyjazny) …………………………. dla środowiska niż 
benzyna.

5. (spektakularny) ……………………………….. moment w karierze 
sportowca to zdobycie kilku medali z rzędu.

6. Wyglądaj świetnie, czuj się jeszcze (dobrze) …………………… to 
hasło często wykorzystywane w kampaniach kosmetycznych.

7. (boleśnie) ………………………. tragedię straty syna przeżyła matka 
dziecka.

8. (ukochana) ……………………… żoną Henryka VIII była 
prawdopodobnie Anna Boleyn, która została ścięta.

9. (dziki) ……………………… plemieniem Amazonii są Kawahiva, 
niedawno odkryty i sfilmowany lud.

10. (szokujące)……………………………… rozstania gwiazd w 2020 r. 
opublikowano w internecie.
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LegeNdy o zAmKAch, 
KLAsztorAch i KościołAch

1. dlaczego w katedrze św. Wacława (dóm) dzwon dzwoni 
w południe o 11.00 a nie o 12.00? (Czechy) 

Podczas religijnych wojen domowych w XV wieku miasto Ołomuniec 
na Morawach (historyczna stolica Moraw) było oblegane przez husytów 
w czerwcu 1432 r. Jan Železný – biskup ołomuniecki – dowiedział się, że 
wojska husytów ustąpią, jeśli nie pokonają mieszkańców Ołomuńca do 
czasu, zanim rozlegną się południowe dzwony w kościele. Dźwięk dzwonów 
byłby sygnałem końca ataku na mieszkańców miasta przez zwolenników 
Jana Husa. 

Rozpętała się wielka i okrutna bitwa. Jan Železný, nie chcąc przelewu 
krwi, zezwolił na bicie dzwonów katedry o godzinę wcześniej, mając 
nadzieję, że masakra wcześniej się skończy. Rzeczywiście dowódca husytów 
Prokop Holý ze swoimi żołnierzami odjechał, gdy usłyszał głos dzwonów. 
Aby uczcić to wydarzenie, dzwony w katedrze św. Wacława w Ołomuńcu 
dzwonią zawsze o godzinę wcześniej, tj. o godz. 11.00.

Tamara 

oblegać – besiege 
husyta – Hussite
ustąpić – withdraw
rozpętała się bitwa – a battle broke out
bicie dzwonu – ringing a bell
uczcić – celebrate
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Zadania

i. Uzupełnij wypowiedzi wyrażeniami.

Jasna Góra, dania na wynos, mąka pszenna, wybuchowy charakter, pierwsza 
gwiazdka, wziąć ślub, msza święta, w twarz, czerwona flaga, ksiądz po 
kolędzie

1. Co niedzielę ksiądz odprawia ……………………………………….
2. W sierpniu niemal z każdego miasta w Polsce wyrusza piesza 

pielgrzymka na ………………………………..
3. Katarzyna słynie z bardzo ………………………………………………
4. Czy uwierzycie w to, że najbardziej zatwardziały kawaler w naszym 

mieście właśnie …………………………………………………….
5. Możemy zasiadać już do wigilii, bo na niebie widać …………………
6. Chciałabym upiec ciasto, ale mam chyba za mało ……………………
7. W styczniu w naszej parafii chodzi ………………………………………
8. Każdy woli gotować domowe jedzenie niż zamawiać …………………
9. Cenię ludzi prawdomównych, którzy zawsze mówią, co myślą prosto 

……………………………….
10. Plaża była zamknięta, bo były zbyt wysokie fale, a na wietrze powiewała 

………………………………. – to ewidentny zakaz kąpieli.

ii. Zastąp sformułowania konstrukcjami słowotwórczymi.

dziecko, które ma jasne włosy – jasnowłose dziecko  

1. flaga, która ma trzy kolory – ……………………….… flaga
2. zapalenie płuc spowodowane wirusami – ……………………. zapalenie 

płuc
3. wspinaczka w wysokich górach – ………………………. wspinaczka
4. róże w kolorze herbaty – ……………………………. róże
5. podróż daleko w zamorskie kraje – ………………………. podróż 
6. zabudowa jak z wielkiego miasta – ………………………… zabudowa
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7. szopki, które robi się na Boże Narodzenie – ……………………………. 
szopki

8. apel śpiewany na Jasnej Górze – apel ………………………………….
9. ratusz, który jest na Starym Mieście – ………………………… ratusz
10. starosta z Nowego Sącza – …………………………. starosta

iii. dokończ zdania na zasadzie przeciwieństwa.

1. Firmy czasem przynoszą zyski, czasem ………………………………
2. Włosy Kasi są błyszczące, a włosy Ireny są ……………………………
3. Na brudno piszemy ołówkiem, a na czysto przepisujemy ……………
4. Mateusz bazgrze jak kura pazurem, a Szymon pisze …………………
5. Przed obiadem jesteśmy głodni, a po obiedzie …………………………
6. Amelka ma w pokoju porządek, a Zosia ………………………………
7. Maja Ostaszewska kiedyś była nieznaną aktorką, teraz jest ……………
8. Bagienny teren jest mokry, a pustynia …………………………………..
9. Wolę potrawy łagodne, a moja siostra …………………………………
10. Jarek jest pracowity, a jego żona ………………………………………

iV. Zamień liczbę pojedynczą na liczbę mnogą tam, gdzie jest to 
możliwe.

1. Pan dyrektor zarządził dzisiaj lekcje o 8.00.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Nauczycielka hiszpańskiego zadała uczniowi pracę domową na jutro.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Pracownik teatru Ateneum wrócił późno do domu po premierze nowej 

sztuki.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Alpinista zszedł z ośmiotysięcznika bez żadnego obrażenia na ciele.
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
5. Pracownik telewizji odkrył międzynarodową aferę finansową.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. Dom stojący na uboczu wsi zawsze był odwiedzany przez wędrowca.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. Wskazany preparat ma kilka komponentów ziołowych i może być 

sprzedawany w Unii Europejskiej jako substytut leku nasercowego.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Gospodyni domowa musi skrupulatnie zaplanować zakupy, powinna 

też zmieścić się w domowym budżecie.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
9. Spółka ubezpiecza swojego pracownika od odpowiedzialności cywilnej.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Nowy prezydent przyjął ambasadora państwa zrzeszonego w ramach 

wspólnoty narodów.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

V. Uzupełnij zdania właściwą formą rzeczownika.

most, gwiazdka, kawaler, fala, książka, dym, noc, oko, zamek, złom

1.  Z wysokich kominów elektrociepłowni leci ciemny …………………
2.  Mechanik zakomunikował mojemu bratu, że jego samochód nadaje się 

tylko na ………………………
3.  W czasie remontu mostów na Wiśle na drugi brzeg Warszawy 

jeździliśmy …………………… zwodzonym.
4.  W czasie wycieczki po Polsce zwiedzaliśmy ruiny średniowiecznego 

………………….



Legendy o zamkach, kLasztorach i kościołach

60  Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców

5.  Siadamy do Wigilii, na niebie widać już pierwszą ………………….
6.  Ilekroć napiję się wieczorem kawy, tylekroć mam za sobą bezsenną 

………………
7.  Czy wierzysz w to, że zatwardziały ……………………. weźmie kiedyś 

ślub?
8.  Zamiast wciąż oglądać telewizję, usiądź i poczytaj jakąś ……………
9.  Plaża w Gdańsku była dzisiaj zamknięta, bo były zbyt wysokie …………
10.  Kucharz w restauracji pokroił cebulę i łzawią mu ………………………. 

Vi. dopasuj atrybut do odpowiedniego zawodu.

1. skalpel – ……………………………………
2. grabie  – ……………………………………
3. kajdanki  – ……………………………………
4. dyktafon  – ……………………………………
5. kilof  – ……………………………………
6. klucz francuski – ……………………………….
7. taca  – ……………………………………
8. ster  – ……………………………………
9. sikawka  – ……………………………………
10. mikroskop – ……………………………………
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2. Legenda o zamku Czerwony Kamień (Słowacja)

Dwunastu mędrców naradzało się, gdzie zbudować zamek. Jedenastu 
mędrców wskazało na wzgórze zwane Kukla. Dwunasty, najmłodszy z nich, 
zaproponował wzgórze naprzeciwko, na którym do dziś znajduje się zamek. 
Przekonywał on jedenastu zdeterminowanych mędrców, że na górze Kukla 
spotykają się duchy i budowla może je rozzłościć. Większość jednak nie dała 
się przekonać i zadecydowano, że zamek powstanie na wskazanym miejscu. 
I tak rozpoczęła się budowa twierdzy. Pierwszego dnia robotnicy zbudowali 
znaczną część zamku, jednak w nocy miały miejsce dziwne zdarzenia – 
fragmenty budowli zostały przeniesione na sąsiednie wzgórze. Następnego 
dnia robotnicy nie znaleźli nic z tego, co zbudowali dzień wcześniej, więc 
musieli wszystko zbudować ponownie. Następnego ranka sytuacja się 
powtórzyła, też nie znaleźli niczego. 

Mędrcy spotkali się więc ponownie i uradzili, że zbudują zamek na 
sąsiednim wzgórzu, gdzie stoi do dziś. Jest to najpiękniejszy zamek leżący na 
obszarze łańcucha górskiego Malé Karpaty (Małe Karpaty), położony zaledwie 
kilkadziesiąt kilometrów od miasta Bratislava (Baratysława). Červený Kameň 
(Czerwony Kamień) w XVI wieku został przebudowany na potężną twierdzę 
z systemem fortyfikacyjnym, który należał w tych czasach do szczytowych 
osiągnięć strategii wojenno-obronnej. Można podziwiać słynne czasy zamku 
i sceny z jego bogatej historii w czasie turniejów rycerskich i występów 
sokolników. Niezwykłą atmosferę można przeżyć również podczas letniego 
zwiedzania nocą. Ze względu na swój charakter i niepowtarzalny nastrój zamek 
był wykorzystywany jako naturalna sceneria w różnych filmach i bajkach, np. 
w „Księżniczce Fantagiró”, „Sercu Smoka” czy „Cinka Panna”.

Zora

mędrzec – sage
zdeterminowany – determined
sąsiednie wzgórze – adjacent hill
uradzić – decide
łańcuch górski – mountain range
system fortyfikacyjny – fortification system 
szczytowe osiągnięcie – peak achievement
turniej rycerski – knight tournament
sokolnik – falconer
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Zadania

i. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

1. zamek, naradzać, się, gdzie, dwanaście, mędrzec, zbudować
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. zamek, piękny, kilkadziesiąt, miasto, być, kilometry, od, położony, 

Bratysława
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. atmosfera, można, podczas, zwiedzanie, noc, niezwykła, przeżyć, letnie
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. na, niepowtarzalny, jako, ze względu, nastrój, naturalny, w, zamek, być, 

film, wykorzystywany, i, sceneria, bajki
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. następny, sytuacja, powtórzyć się, ranek
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. sokolnicy, rycerski, odbywać się, na, zamek, turnieje, i, występy
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. zostać, w, XVI, system, wiek, twierdza, Czerwony Kamień, 

przebudowany, potężna, z, fortyfikacyjny
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. duchy, góra, spotykać się, na, Kukla
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
9. uradzić, zamek, że, mędrcy, zbudować, na, sąsiednie, wzgórze
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………



2. Legenda o zamku Czerwony kamień (SłowaCja)   •  zadania

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  63

10. leżeć, obszar, łańcuch, Czerwony Kamień, na, górski, Małe Karpaty
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ii. Znajdź wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 

1. wzgórze – góra – pagórek – dolina
2. twierdza – szopa – zamek – budowla 
3. scena – bajka – opowieść – legenda, 
4. mędrzec – uczony – filozof – ksiądz
5. nos – usta – ręka – brwi
6. ulica – park – plac – auto
7. Słońce – Neptun – Uran – Jowisz
8. blok – kamienica – chodnik – wieżowiec
9. chłodny – letni – upalny – zimny 
10. klasówka – ławka – wskazówka – wiatrówka 

iii.  Wstaw odpowiedni przyimek.

1. ……….. wysokiej skarpie wznosi się ogromny zamek, siedziba królów 
polskich.

2. ………… północnym skrzydle tego zamku mieszka Biała Dama, która 
straszy swoją postacią gości.

3. ……….. arkadowym dziedzińcu rosną piękne kwiaty, a ………… 
środku znajduje się studnia ze źródlaną wodą.

4. ……… pałacowych komnatach mieści się filia biblioteki Czartoryskich, 
gdzie przechowuje się starodruki.

5. Pan tego zamku był podejrzewany ……….. konszachty z diabłem, bo 
zawsze świetnie mu się wiodło.

6. …….. wnętrzu pałacu znajduje się 365 pokoi o różnym wystroju.
7. Zamek jest budowlą obronna położoną ……… bagiennych terenach.
8. Nikt tak nie doprowadził budowli …………. rozkwitu, jak jego ostatni 

ordynat – książę Czartoryski.
9. …………. dziedzińcem a ogrodem znajduje się tajemne przejście dla 

zakochanych.
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10. Replika słynnej Bursztynowej Komnaty powstała ………… dwu 
sąsiadujących ze sobą komnat.

iV. Utwórz stopień wyższy i najwyższy od podanych przysłówków.

dobrze – lepiej – najlepiej 

1. mocno  – …………………………… – ………………………………
2. głupio  – …………………………… – ………………………………
3. trudno  – …………………………… – ………………………………
4. źle   –…………………………… – ………………………………
5. krótko  – …………………………… – ………………………………
6. smutno  –  …………………………… – ………………………………
7. smacznie  –…………………………… – ………………………………
8. brudno  –…………………………… – ………………………………
9. ciepło  –…………………………… – ………………………………
10. wesoło  –…………………………… – ………………………………

V. Zamień zdania w stronie biernej na wypowiedzenia z formą 
bezosobową czasownika.

1. Kiedy została wynaleziona telewizja?
………………………………………………………………………………
2. Pięciuset ludzi zostało zatrudnionych w tym zakładzie.
………………………………………………………………………………
3. W czasie mojego pobytu na wakacjach mój telefon został skradziony.
………………………………………………………………………………
4. Czy ktoś wie, kiedy zostało wynalezione szkło?
………………………………………………………………………………
5. Wszystkie loty zostały odwołane z powodu gęstej mgły.
………………………………………………………………………………
6. W czasach reformacji czarownice były palone na stosie.
………………………………………………………………………………
7. Złodziej został wyprowadzony z banku przez policję.
………………………………………………………………………………
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8. Od dawien dawna w Polsce domy były ogrzewane węglem.
………………………………………………………………………………
9. W mroźne zimy w czasie karnawału były organizowane kuligi i ogniska.
………………………………………………………………………………
10. Co roku 4 grudnia niezwykle hucznie było obchodzone święto na cześć 

górników zwane barbórką.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Vi.  Uzupełnij frazeologizmy wyrazami określającymi części ciała.

1. Trzymać …………………. za zębami.
2. Deptać komuś po ………………….
3. Robić coś z zamkniętymi ………………..
4. Siedzieć z założonymi ……………………..
5. Nabierać wody w ……………………….
6. Ciągnąć kogoś za …………………….
7. Mruczeć coś pod ………………………
8. Pilnować czegoś jak …………………. w głowie.
9. Mieć ………………….. jak z waty.
10. Patrzeć komuś na …………………….
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3. Kościół Symeona i Heleny (Białoruś) 

Czerwony Kościół na Placu Niepodległości to nie tylko zabytek 
architektury, ale także pomnik Symeona i Eleny – zmarłych dzieci Edwarda 
Voynilowicza i Olimpii Uzłowskiej. Rodzina Voynilowiczów jest jedną 
z najstarszych szlacheckich rodzin na Białorusi. Edward Voinilowicz 
to największy właściciel ziemski Słuchiny, wybitna postać publiczna 
i polityczna, ostatni potomek słynnego rodu. niezasłużony los zadał 
straszny cios Edwardowi i jego żonie, ich syn Symeon zmarł przedwcześnie. 
Kilka lat później, nie dożywszy dziewiętnastego roku życia, zmarła ich 
córka Helena. niepocieszeni rodzice przekazali część swojego majątku na 
budowę kościoła w Mińsku ku czci i pamięci swoich ukochanych dzieci.

Legenda głosi, że już poważnie chora Elena na kilka dni przed śmiercią 
widziała we śnie anioła, który pokazał jej świątynię o niespotykanym 
wręcz pięknie. Obudziwszy się rano, narysowała to, co zobaczyła we śnie 
i poprosiła ojca, aby ku jej pamięci zbudował dokładnie taki sam kościół. 
Voinilowicz zwrócił się do Dumy Miejskiej z propozycją budowy kościoła 
na własny koszt, ale pod dwoma warunkami: kościół zostanie wzniesiony 
zgodnie z projektem, który zapewnił i zostanie konsekrowany na cześć 
Świętych Symeona i Eleny. Władze miasta udzieliły zezwolenia. 

21 listopada 1910 r. uroczyście poświęcono kościół zbudowany 
z czerwonej cegły w stylu romańskim. Dwie małe wieże symbolizowały 
pamięć wcześnie zmarłych dzieci, duża wieża – ogromny smutek rodziców 
po stracie dzieci.

Yegor

szlachecki – noble
właściciel ziemski – landowner
niezasłużony los – undeserved fate
niepocieszony – inconsolable 
świątynia – temple 
na własny koszt – at somebody’s own expense
konsekrowany – consecrated 
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Zadania

i.  Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli zdanie jest fałszywe.

1. Rodzina Voynilowiczów to znany, stary i zacny białoruski ród P / F
2. Symeon i Helena to zmarłe dzieci Edwarda i Olimpii P / F
3. Dziewczynka we śnie zobaczyła przepięknej urody świątynię P / F
4. Córka Voynilowiczów nie dożyła pełnoletności P / F

5. Władze Mińska nie wydały zgody na zbudowanie kościoła 
według projektu dziecka P / F

6. Rada miejska pokryła koszt budowy świątyni P / F
7. Każda z trzech wież kościoła symbolizuje inną postać P / F
8. Kościół jest ofiarą ojca ku czci przedwcześnie zmarłych dzieci P / F

ii. Zapisz słownie liczebniki w połączeniach z rzeczownikami.

1. 155 dniom ………………………………………………………………
2. w 7 drzwiach ……………………………………………………………
3. 24 domowników ………………………………………………………
4. 31 tuzinom ………………………………………………………………
5. 28 samochodami ………………………………………………………
6. 1041 widzów ……………………………………………………………
7. 6 dzieciach ………………………………………………………………
8. 173 policjantów .……………………………………………………….
9. 1001 drobiazgów .………………………………………………………
10. 10 kurczętom .…………………………………………………………..

iii. Zamień wyrażenia na liczbę mnogą.

1. ten mały Afrykanin – …………………………………………………
2. ten cichy mnich – ……………………………………………………
3. ten głuchy partyzant – ………………………………………………
4. ten śmiały rycerz – ……………………………………………………
5. ten lekki baletmistrz – ………………………………………………
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6. ten blady Rosjanin – …………………………………………………
7. ten kościsty braciszek – ………………………………………………
8. ten obcy pan – …………………………………………………………
9. ten chyży sportowiec – ………………………………………………
10. ten lichy kochanek – …………………………………………………

iV. dokończ wypowiedzi na zasadzie porównania.

1. Czarny jak ………………………….
2. Chudy jak …………………………
3. Uparty jak ………………………..
4. Wierny jak ………………………
5. Głodny jak ………………………
6. Blady jak …………………………
7. Powolny jak …………………….
8. Lekki jak ……………………….
9. Odważny jak ……………………
10. Ostry jak …………………………

V.  Utwórz przymiotniki od wyrażeń przyimkowych. 

bez sprzeczki – bezsprzeczny 

1. przed świętami – ………………………………………………………
2. bez skutku – ……………………………………………………………
3. pod miastem – …………………………………………………………
4. bez zwłoki – ……………………………………………………………
5. bez nadziei – ……………………………………………………………
6. po klasztorze – …………………………………………………………
7. bez księżyca – …………………………………………………………
8. bez wysiłku – …………………………………………………………
9. bez pardonu – …………………………………………………………
10. bez barwy – ……………………………………………………………
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Vi. Uzupełnij zdania przymiotnikami z poprzedniego zadania.

1. ……………………… czas to okres pośpiechu i kupowania prezentów 
dla najbliższych.

2. Wysiłek strażaków po trzęsieniu ziemi okazał się niestety ……………., 
wszyscy zginęli. 

3. ………………………………… autobusy kursują zgodnie z rozkładem 
jazdy zamieszczonym na stronie www.

4. Nie ma szans na pomyślny przebieg negocjacji – państwa UE uważają, 
że unijny budżet to …………………………… sprawa.

5. Od lat …………………………………….. budynek stoi pusty, strasząc 
miejscową ludność i przyjezdnych.

6. W ……………………………………. noc jest bardzo ciemno i można 
wtedy zabłądzić w lesie.

7. ………………………………… znaczy ‘mający nastąpić natychmiast’.
8. Najlepsze, ale bardzo efektywne odchudzanie zdaniem grubasów, to 

……………………………. odchudzanie.
9. ………….…………………… zagranie przeciwnika zadecydowało 

o przebiegu całej walki.
10. Najlepszy lakier do paznokci jest ……………………………, bo nie 

niszczy płytki paznokcia.
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4. Zamek w nieświeżu (Białoruś) 

Krążą legendy o ogromnym bogactwie zgromadzonym w zamku 
w Nieświeżu. Pod koniec XVIII wieku chłopi płacili Radziwiłłom podatki 
od wszystkiego: od użytkowania gruntów, pozyskiwania drewna, hodowli 
pszczół, rybołówstwa, a nawet za powietrze. Dlatego magnaci Radziwiłło-
wie żyli w wielkim luksusie, kupowali piękne dzieła sztuki, budowali teatry 
i fundowali kaplice pałacowe. Nader często zaskakiwali też cały kraj i sąsia-
dów ekscentrycznymi wybrykami.

Najpopularniejszą legendą opowiadaną turystom w Nieświeżu jest le-
genda o wielkim skarbie liczącym około 60 funtów biżuterii. W rzeczywi-
stości jest to skarbiec rodzinny, gromadzony przez wieki. Radziwiłłowie 
w sposób święty przestrzegali zasady, że nic nie można z niej sprzedać, po-
darować w posagu ani w ogóle wynieść z zamku. Nawet podczas wielkich 
wojen, niszczycielskich pożarów i innych kataklizmów biżuteria musiała 
być ukryta w jakiejś skrytce, której lokalizację znali tylko książę i zaufany 
sługa. Być może te kryjówki znajdowały się w podziemnych przejściach, 
o których rozlegle dyskutuje się w Nieświeżu. Ta informacja nie jest pewna.

Najważniejszymi artefaktami w skarbcu Radziwiłła były posągi 12 apo-
stołów odlane ze złota i srebra i wysadzane szlachetnymi kamieniami. Hi-
storycy przedstawili inną wersję, że przybyły one do książąt z Konstantyno-
pola na początku XVII wieku. Rabusie wielokrotnie próbowali kraść cenne 
rzeźby. Z tego powodu prawdziwi apostołowie byli ukryci, a w Niebieskiej 
Sali zamku eksponowano mistrzowsko wykonane woskowe kopie ozdobio-
ne sztuczną biżuterią. Niedoświadczone oko nie potrafiło nawet zidentyfi-
kować podróbki. Większość skarbów była znana w drugiej połowie XVIII 
wieku, kiedy księciem ordynatem był Karol Stanisław Radziwiłł, znany jako 
„Panet Kohanku” (Drogi przyjacielu). W źródłach pisanych istnieją dowo-
dy na to, że zabrał on oryginalne posągi z zamku, wbrew zakazowi, i woził 
je w czasie swoich podróży po Europie. Nawet kiedy książę był zadłużony 
i obciążył hipotekę, zawsze kupował cenne przedmioty i ostatecznie wracał 
z nimi do Nieświeża. Po śmierci Paneta Kohanki zastąpił go Dominik Ra-
dziwiłł – ostatni książę z dynastii Radziwiłłów. Do 1812 r. służył cesarzowi 
rosyjskiemu, ale potem go zdradził, przechodząc na stronę Napoleona. Kiedy 
Francuzi wycofali się z Moskwy, Dominik przybył do zamku tylko na kilka 
godzin, aby ustalić z zarządcą miejsce przechowania skrzyni ze skarbami. 
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Kiedy wojska rosyjskie wkroczyły do Nieświeża pod dowództwem admi-
rała Cziczagowa, zarządca potajemnie wysłał księciu wiadomość, że skarby 
są ukryte w uzgodnionym miejscu. Posłaniec z tą notatką został schwytany 
w pobliżu zamku. Zarządca, nawet pod groźbą straszliwych tortur, nie zdra-
dził miejsca przechowania skarbu i został powieszony na placu przed zam-
kiem. Drugi człowiek, który znał tę tajemnicę, sam książę, wkrótce został 
śmiertelnie ranny i umarł. Od tego czasu wielokrotnie podejmowano próby 
odnalezienia skarbu, ale żadna z nich się nie powiodła. Admirał Cziczagow 
próbował odnaleźć bogactwa Radziwiłłów. Nakazał w tym celu przekopać 
cały park Alba. Niemcy szukali skarbów w czasie pierwszej i drugiej wojny 
światowej. Nie znaleźli. A Ziemia Nieświeża wciąż milczy ...

Jana 

chłop – peasant
hodowla pszczół – bee keeping
magnat – magnate
kaplica – chapel
ekscentryczny wybryk – eccentricity
skarbiec – treasury
podarować w posagu – to give as a dowry
zaufany sługa – trusted servant 
podziemne przejście – underground passage 
rabuś – robber
podróbka – fake
ordynat – the title given to the principal heir of ordynacja, i.e. a fee tail estate
zarządca – administrator
posłaniec – messenger 
pod groźbą tortur – under the threat of torture 
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Zadania

I. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli zdanie jest fałszywe.

1. Radziwiłłowie w czasie swojego panowania zgromadzili 
nieprzeciętne skarby P / F

2. Magnateria wyzyskiwała chłopów  P / F

3. Figurki 12 apostołów przybyły do Radziwiłłów z Bizancjum P / F
4. W Bursztynowej Komnacie wystawiano kopie cennych posągów P / F
5. Karol Radziwiłł nigdy nie zabrał posągów z Nieświeża P / F
6. Radziwiłłowie nie byli typowymi sąsiadami P / F

7. Książę ordynat zabrał tajemnicę skarbu do grobu P / F

8. Admirał Cziczagow odnalazł część skarbów w Albie P / F

9. Skarby Radziwiłłów znajdują się w tajemnych podziemnych 
przejściach P / F

10. Nigdy nie odnaleziono nieświeskich skarbów P / F

II. Zamień rzeczowniki na odpowiadające im przymiotniki.

Sala (tron) tronowa powstała z połączenia dwóch oddzielnych komnat.

1. W zamku w Kórniku w Wielkopolsce znajduje się sala (Mauretanie) 
…………………, która jest jedną z piękniejszych w tym obiekcie.

2. W zamku na Wawelu zwraca uwagę turystów przepiękny (kaseton) 
…………………….. sufit, podziwiany na całym świecie.

3. Znany żołnierz insurekcji (Kościuszko) ……………………, Jan 
Henryk Dąbrowski, osiadł na starość w Winnej Górze.

4. Wiele zamków w Wielkopolsce może się poszczycić (arkady) 
……………………. krużgankami.

5. Czytelne nawiązania do architektury (renesans) …………………… 
mamy w zamku w Baranowie Sandomierskim.

6. Cenne zabytki (rękopis) ………………….. przechowywane są 
w bibliotekach lub skarbcu.
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7. Ogrody w stylu (Anglia) …………………….. zdobią niejeden stary 
zamek w Polsce.

8. Radziwiłłowie zaliczani są do najświetniejszej arystokracji (Europa) 
………………………

9. Jezioro Wdzydzkie powstało z (lodowiec) ………………………… 
pozostałości.

10. Pani X zasłynęła jako niezwykle skuteczna agentka (Polska) 
…………………… wywiadu.

III. dokończ zdania na zasadzie przeciwieństwa.

1. Dramaty są smutne, zaś komedie ……………………………………
2. Polędwica jest chuda, a boczek ………………………………………
3. Karol lubi potrawy pikantne, ale jego dziewczyna woli ………………

…………………………………………………………………………
4. Wczoraj chleb był świeży, dzisiaj jest …………………………………
5. Po tym szamponie moje włosy są błyszczące, po tamtym były ………
6. Przed posiłkiem każdy powinien być głodny, a po posiłku ……………
7. Wielkie korporacje, zatrudniające ludzi na całym świecie, czasem  

przynoszą zyski, a czasem wykazują  …………………………………
8. Młodsza z moich córek ma zawsze w pokoju porządek, starsza ma 

zawsze …………………………………………………………………
9. Woda jest bezbarwna, a farby …………………………………………
10. Piotr jest pracowity, a jego sąsiad Gaweł jest …………………………

IV. Zamień zdania na mowę zależną.

1. Anna powiedziała: „Chciałabym w następne wakacje pojechać do 
Nowego Jorku”.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Sonia stwierdziła: „Nie spodziewałam się tu ciebie zobaczyć, myślałam, 

że jesteś chory”.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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3. Antoni zaproponował: „Chodźmy jutro wieczorem do kina na nowy 
film o Jamesie Bondzie”.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Jurek spytał mnie: „Czy masz jakiś braci lub siostry?”
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Bartek, rozmawiając przez telefon, poprosił Kamilę: „Czy mogłabyś się 

nieco pospieszyć?”
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

V. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

1. turyści, legenda, opowiadana, skarb Radziwiłłów, legenda, być, 
najpopularniejsza, w, Nieśwież, o, wielki, skarbie Radziwiłłów

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. XVIII wiek, płacić, chłopi, Radziwiłłowie, pod, wszystko, koniec, 

podatki, od
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. żyć, luksus, w, Radziwiłłowie, magnaci, wielki
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. kupować, książęta, piękne, kaplice pałacowe, dzieła sztuki, fundować, 

budować, i, teatry
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. kraj, cały, zaskakiwać, i, sąsiedzi, ekscentryczne wybryki 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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VI. Wpisz słowa z ramki przy odpowiednich definicjach.

magnat, pasieka, ordynat, posag, zarządca, posłaniec, hipoteka, kaplica, 
Konstantynopol, chłop

1. majątek wnoszony przez żonę przy 
zawieraniu małżeństwa 

2. gospodarstwo pszczelarskie składające się 
z uli

3. szlachcic posiadający wielki majątek
4. właściciel majątku rodowego

5. nazwa nadana Bizancjum przez Konstantyna 
Wielkiego

6. osoba wysłana z pilną wiadomością

7. zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na 
nieruchomości

8. człowiek zajmujący się uprawą roli w dawnej 
Polsce

9. niewielka budowla sakralna
10. osoba zarządzająca majątkiem
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5. O czym milczą ściany klasztoru bernardynów? (Białoruś) 

Z klasztorem bernardynów związana jest historia o czarnej zemście 
magnackiej. W 1791 roku Hrabstwo Dubrowienskie przeszło w posiadanie 
generała-porucznika Ksawerego Lubomirskiego. Do gościnnego gospoda-
rza lubiły przyjeżdżać ważne osoby na bale i polowania. Spośród nich hra-
bia miał wybrać córce narzeczonego. Bogaci kawalerowie jeden za drugim 
prosili o rękę jego córki Klementyny, ale otrzymywali odmowę. Wszyst-
kim podawano czarną polewkę.

Pewnego razu nieprzystępna, choć piękna dziewczyna pokochała 
przystojnego i atrakcyjnego mężczyznę Piotra Krogera. Wybranek nie wy-
różniał się ani bogactwem, ani wysokimi walorami moralnymi, ale panna 
Lubomirska nie chciała zostać starą panną. Wiedząc, że ojciec nie zaak-
ceptuje jej wyboru, potajemnie poślubiła swojego wybranka w klasztorze 
i zabrawszy pieniądze ojca, uciekła.

Oszalały z gniewu ojciec w złości podpalił klasztor bernardynów 
i utopił dwóch mnichów, którzy mieli związek z sekretnym ślubem młodej 
księżnej. 

Ojciec hrabia Lubomirski, gdy był już starym człowiekiem, uświadomił 
sobie swoje grzechy i ufundował nowy kamienny klasztor w tym miejscu, 
gdzie spłonął stary. Nie wiadomo, czy odkupił swoje grzechy, ale tego nie 
dowiemy się już nigdy.

Andrei

czarna zemsta – black revenge
prosić o rękę – ask for somebody’s hand
czarna polewka (odmowa) – duck blood soup (offered in order to express 
     rejection)
nieprzystępna – unapproachable
oszalały z gniewu – mad with anger
sekretny ślub – secret wedding
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Zadania

i. Połącz w pary wyrażenia.

1. ufundować   a.  grzechy
2. sekretny    b.  dziewczyna
3. nieprzystępna   c.  gospodarz
4. odkupić    d.  klasztor
5. czarna    e.  polewka
6. gościnny    f.  panna
7. stara    g.  ślub
8. czarna    h.  o rękę
9. potajemnie   i.  zemsta
10. poprosić    j.  poślubić

ii. Uzupełnij wyrażenia i zwroty odpowiednimi przymiotnikami.

angielski, belgijski, francuski, egipski, węgierski, polski, rosyjski, brytyjski, 
czeski, turecki 

1. ……………………………… gościnność
2. ……………………………… pocałunek
3. ……………………………… ciemności
4. siedzieć jak na ……………………… kazaniu
5. ……………………………… herbata
6. ……………………………… film
7. ………………………………. ruletka
8. ………………………………. frytki
9. ……………………….……… rodzina królewska
10. ……………………………… gulasz
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iii.  Uzupełnij zdania wyrażeniami z poprzedniego zadania.

1. Członkowie ……………………………………… muszą przyjmować 
wszystkie prezenty, jednak nie należą one do nich, tylko są własnością 
monarchii. 

2. ……………………………………. to jedna z bardziej pikantnych 
potraw na świecie. 

3. ……………………………………….… je się z majonezem, a nie 
z ketchupem.

4. …………………………………. to bardzo niebezpieczna gra 
hazardowa, polegająca na przyłożeniu lufy rewolweru do własnej 
głowy na zmianę z przeciwnikiem. 

5. Na ostatnim wykładzie z fizyki siedziałem …………………………….., 
nic nie rozumiałem z tego, co mówił profesor.

6. ………………………………………….. współcześnie nazywamy 
blackoutem.

7. Podczas panowania królowej Wiktorii w Wielkiej Brytanii pojawił się 
zwyczaj picia …………………………………… dokładnie o 17:00 
każdego dnia. 

8. Młoda Amerykanka na wieść o tym, że jej chłopak zakochał się 
w młodej Francuzce wyrusza za nim do Paryża – film nosi tytuł 
„………………………………..”. 

9. Legendarna ………………………………… wywodzi się z okresu 
Sarmacji, z tradycji dworków szlacheckich i biesiadowania.

10. Powiedzenie ………………………………… nawiązuje wprost do 
faktu, że nikt nic nie wie, a nie do jakości czy wartości każdego filmu 
produkcji czeskiej.

 
iV. Wstaw w zdania odpowiedni czasownik.

doprowadzić, przyprowadzić, oprowadzić, przeprowadzić (x2), zaprowadzić, 
wprowadzić, sprowadzić, wyprowadzić, odprowadzić

1. Mój sąsiad …………………….. psa codziennie rano na spacer 
o godzinie szóstej.
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2. Importerzy ………………………….. ostatnio wiele wadliwych 
towarów z Chin.  

3. Hania ………………………. koleżankę na kolację wczoraj wieczorem.
4. Zanim zaczniesz pisać pracę doktorską, musisz ……………………… 

nas w temat rozprawy.
5. Szef ………………………. ostatnio rozmowę ze swoimi nowymi 

pracownikami.
6. Nie jest łatwo …………………….. cudzoziemców po mieście, jak nie 

zna się ich języka.
7. Uczeń …………………………. starszą panią przez ruchliwą ulicę.
8. Stany Zjednoczone …………………………… do podpisania umowy 

rozbrojeniowej z Iranem.
9. Nauczycielce nie udało się ………………………….. porządku w klasie 

po tym, jak jeden z uczniów przyniósł cukierki i rozdał je kolegom.
10. Czy …………………………….. samochód do warsztatu na przegląd?

V. Uzupełnij tabelę.

rzeczownik przymiotnik mężczyzna kobieta

magnat magnacki magnat magnatka

1. dwór
2. chłop
3. straż
4. mnich
5. gospodarstwo
6. gość
7. magia
8. wieś
9. Europa

10. miasto
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Vi. dobierz rzeczowniki do podanych czasowników.

rezultat, krzywda, przestępstwo, cel, panika, nietakt, afront, dobrodziejstwo, 
zapewnienie, pomoc, wskazówki, reakcja, podłość, skandal, objaśnienia, sku-
tek, sukces, niezręczność, poparcie (x2), wrażenie, rada, zamęt, powodzenie, 
efekt(y), zniewaga, gwarancja, profanacja, wpływ, piętno, usługi, pracę

1.  świadczyć:    2.   udzielić:
a.            a. 
b.           b. 
c.           c. 

3. popełnić:    4.   wyrządzić:
a.            a. 
b.           b. 
c.           

5.  dopuścić się:   6.   uzyskać:
a.            a. 
b.           b. 
c.           c. 

7.  osiągnąć:    8.   wywrzeć:
a.            a. 
b.           b. 
c.           c. 

9.  wywołać:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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6. Legenda krewskiego zamku (Białoruś) 

Jedną z najstraszniejszych i krwawych opowieści krewskiego zamku 
jest legenda o dziewczynie, którą można zobaczyć nocą w pobliżu murów, 
spacerującą z psem. Mówią, że kiedyś w zamku żyli sobie dwaj książęta, 
którzy niestety zakochali się w jednej dziewczynie. Jeden z nich zabił 
drugiego z zazdrości, ale dziewczyna odmówiła mu ręki w zamian. Wtedy 
rozwścieczony książę kazał wbić ją w ścianę. A ponieważ prawie nigdy nie 
rozstawała się z psem, nieszczęśliwe zwierzę spotkał ten sam los.

Ci, którzy mieszkali w tym czasie w zamku, mówili, że przez kilka dni 
słychać było rozdzierające serce krzyki i szczekanie psów, ale po kilku 
dniach zapadła cisza. Potem w nocy wielu widziało dziewczynę idącą wzdłuż 
murów zamku, a przy jej nodze biegł pies. Jeśli nagle kogoś spostrzegła, 
próbowała go zauroczyć i przytulić. Ci, którzy ulegli jej urokom, rano byli 
martwi z połamanymi kośćmi.

Anastazja

krwawa – bloody
rozwścieczony – furious
rozdzierające serce – heartbreaking
zauroczyć – enthral
urok – charm
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Zadania

i. Uzupełnij zdania rzeczownikami w liczbie mnogiej.

brat, kość, człowiek, liść, ksiądz, dziecko, przyjaciel, pieniądz, dłoń, koń

1. Gra …………… dzisiaj jest chyba zakazana.
2. Chciałbym wyjechać na wakacje z …………………… i ich rodzinami.
3. Z ……………… nigdy nic nie wiadomo, raz są grzeczne, innym razem 

– nie.
4. Zakonnicy zastąpili braki kadrowe zaprzyjaźnionymi …………………. 

z Warszawy.
5. Czasem nie możemy sobie poradzić z opadającymi z drzew 

…………………, chociaż zgrabiamy je codziennie.
6. W Polsce należy płacić …………………., które nazywają się złote.
7. Z ……….…………… warto rozmawiać. 
8. Możesz spróbować porozmawiać ze swoimi ……………………….. 

o wakacjach w następnym roku.
9. Tymi ………………….. Polskę zbudowaliśmy – tak mówili socjaliści. 
10. Królowa angielska często przebywa ze swoimi ………………….., bo 

stajnia królewska wystawia je na wyścigach. 

ii. Który ze sposobów odczytania poniższych dat jest poprawny?

1. Rok 1025: 
a. tysięczny dwudziesty piąty
b. tysiąc dwudziesty piąty
c. tysiąc dwadzieścia pięć

2. Rok 2000:
a. dwa tysiące
b. dwutysięczny
c. dwóch tysiączny

3. Rok 701:
a. siedemset pierwszy



6. Legenda krewskiego zamku (Białoruś)   •  zadania

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  83

b. siedemset jeden
c. siedemsetny pierwszy

4. Rok 2021:
a. dwutysiączny dwudziesty pierwszy
b. dwa tysiące dwudziesty pierwszy
c. dwutysięczny dwadzieścia jeden

5. Rok 1803:
a. tysiąc osiemset trzeci
b. tysiąc osiemset trzy
c. tysięczny osiemsetny trzeci

iii. Uzupełnij tabelkę.

urok zauroczyć
rozwścieczyć

zazdrość
zauważyć

rozdarcie
szczekać

próba
próżnować 

chłód
kłócić się 

odwiedziny

iV. Uzupełnij zdania wyrażeniami.

prawo ordynatu, wielkie polowanie, okoliczne majątki, dawna świetność, 
siedziby rycerskie, wizytówka regionu, izba tortur, różne koleje losu, siedziba 
wielu instytucji, zakon templariuszy

1. Po wojnie pałac był …………………………….. społecznych 
i naukowych.

2. Przebudowa rodowej rezydencji była możliwa dzięki wprowadzeniu 
……………………… , dzięki któremu najstarszy mężczyzna z rodu 
dziedziczył cały majątek.
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3. Pierwsze ……………………….. budowano z drewna, dopiero potem 
były murowane.

4. Zamek w czasie II wojny światowej przechodził …………………….. 
5. Pomimo powolnej dewastacji pałac nadal był ……………………….  

– mieścił się w nim elegancji hotel.
6. To żywa historia – splotły się tu losy ………………………….. 

z zakonem krzyżackim.
7. Ambicją hrabiego było doprowadzić zamek do ……………………… 
8. Hohenzollernowie zorganizowali …………………………, w którym 

wzięły udział wielkie europejskie rody magnackie i książęce.
9. Niemieccy arystokraci chętnie nabywali …………………………… 
10. ……………………………… znajdowała się niemal w każdym 

średniowiecznym zamku.

V. Zakreśl wyraz, który jest poprawny.

1. Jennifer Lawrence miała efektowne / efektywne wejście na rozdaniu 
Oskarów, bo zaczepiła się swoją długą suknią o schody.

2. Partie polityczne formują / formułują swoje programy wyborcze 
w oparciu o sondaże społeczne i populizm.

3. Muszę monitować / monitorować działania projektowe i regulować na 
bieżąco należności.

4. Zestaw przepisów, które określają cele i zadania jakiejś organizacji, 
przedstawiają jej strukturę oraz sposoby działania nazywa się statutem 
/ statusem.

5. Państwo Borkowscy zaadaptowali / zaadoptowali dziecko z domu 
dziecka.

6. Zatoczył ręką krąg / kręg i powiedział, że to wszystko jest jego.
7. W tym roku dość szybko pojawiły się pęki / pąki kwiatów jabłoni, 

wiśni i gruszy. 
8. Sławny rosyjski muzyk ukończył moskiewskie konwersatorium / 

konserwatorium w klasie fortepianu z wyróżnieniem.
9. Minimalny / minimalistyczny czas rekonwalescencji po tej strasznej 

chorobie wynosi co najmniej 28 dni. 
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10. Zakonem o najsurowszej klauzurze / klauzuli są kameduli.

Vi. Zamień liczbę pojedynczą na liczbę mnogą tam, gdzie jest to 
możliwe.

1. Ochrzczony w kościele św. Anny chłopiec czuje się już dobrze i nie 
wymaga opieki lekarskiej.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Podniecony lekarz z niecierpliwością czekał na lek dla swojego chorego.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Wykończony zawodnik dobiegł do mety, ustanawiając nowy rekord 

świata w biegach na 100 metrów.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. To był szalony torreador – tak orzekł świadek wypadku, który zdarzył 

się w czasie corridy w Hiszpanii. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Obrażony na nauczycieli mężczyzna wtargnął do szkoły swojego 

dziecka.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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LegeNdy o miłości

1. Trzy siostry (Czarnogóra) 

Jest to opowieść o trzech siostrach: Nere, Biance i Róży, które mieszkały 
w pięknym pałacu nad Adriatykiem. Trzy siostry były pięknymi, uczciwymi 
i dobrze wykształconymi dziewczynami, ale to nie jedyny powód, dla 
którego ich historia jest znana i opowiadana do dziś.

Wszystkie trzy siostry, kiedy były bardzo młode, zakochały się w tym 
samym mężczyźnie – w marynarzu Jerko. Był on niezwykle przystojnym, 
wysokim i atrakcyjnym chłopcem, nic więc dziwnego, że siostry zatraciły 
się w uczuciu do niego. Ale marynarz nie miał dobrego charakteru, był 
kapryśny i niezdecydowany. Nie mógł podjąć decyzji, którą z trzech 
dziewcząt lubi najbardziej i którą poślubi. Dlatego zdecydował się wypłynąć 
z portu w nadziei, że na otwartym morzu znajdzie odpowiedź na swój 
wielki dylemat. Przed wypłynięciem powiedział siostrom, że poślubi tę, 
która będzie na niego czekała po jego powrocie.

Siostry czekały na niego cierpliwie, każda w oknie swojego pokoju 
obserwowała statki wpływające do portu, mając nadzieję, że Jerko będzie 
na jednym z nich. Ale lata mijały a wraz z nimi piękno i młodość dziewcząt 
również przeminęły, a Jerko wciąż się nie pojawił. Panny umówiły się, 
że kiedy jedna z nich umrze, pozostałe dwie zamurują jej okno. I tak się 
stało. Gdy zmarła pierwsza siostra, dwie pozostałe zamurowały jej okno. 
Niedługo potem zmarła i druga siostra, a najmłodsza Róża ze łzami 
w oczach zamurowała jej okno. To samo przeznaczenie spotkało też Różę, 
ale tym razem nie było nikogo, kto mógłby zamurować jej okno.

Jerko nigdy nie wrócił, a okno Róży w pałacu jest nadal otwarte.

Milić
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zatracić się w uczuciu – be overcome with feelings
kapryśny – capricious
dylemat – dilemma
umówić się – agree
zamurować – wall up
przeznaczenie – destiny

Zadania

i. Zamień zdania w stronie biernej na wypowiedzenia z formą 
bezosobową czasownika.

Historia trzech sióstr była znana i opowiadana w Czarnogórze.
Historię trzech sióstr znano i opowiadano w Czarnogórze.

1. Wiele różnych historii i legend było opowiadanych w kraju od lat. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Jeden z magnatów był znany z tego, że na śniadanie zjadał jajecznicę 

z trzydziestu jaj.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Po kilku tygodniach wyprawa w Himalaje została wstrzymana 

z powodu złej pogody.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Na cześć Marii Skłodowskiej-Curie aula w uniwersytecie została 

nazwana jej imieniem.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Około 1800 r. bateria elektryczna została wynaleziona przez Voltę.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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6. Premiera nowego filmu o Jamesie Bondzie została opóźniona ponad 
kilka miesięcy.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. Interesujący artykuł o najnowszej szczepionce na Sars-Cov-2 został 

właśnie opublikowany w „Nature”.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Zostało wszczęte śledztwo przez prokuraturę w związku z demonstra-

cjami ulicznymi 11 listopada.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
9. Jeden z czołowych rosyjskich polityków został otruty środkiem 

o nazwie „nowiczok”.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Policja ustaliła, że sprzęt sportowy, będący przedmiotem śledztwa, 

został wypożyczony w Zakopanem.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

II. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe.

1. Na Wielkanoc święcimy w Polsce jajka. P / F
2. Ferie zimowe zaczynają się w marcu. P / F
3. Pediatra leczy choroby gardła, uszu i nosa. P / F

4. Święto Trzech Króli wypada zawsze w pierwszą niedzielę po 
Nowym Roku. P / F

5. W środę popielcową posypujemy głowę popiołem na znak pokuty. P / F

6. Jeż ma kolce a szop pracz ma futro. P / F
7. W Anglii panuje monarchia parlamentarna. P / F
8. Choinkę ubieramy w adwencie. P / F
9. W górach pogoda jest stabilna. P / F

10. Prawo jazdy można w Polsce uzyskać po ukończeniu 18 lat. P / F
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III. Podaj jak najwięcej przykładów.

1. Co może zmienić kształt?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Co może zmienić kolor?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Co może kipieć?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Co może się przyśnić?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Co może padać?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. Co można zaplanować?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. Co można wybaczyć?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Co można podrobić?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
9. Co można upiec?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Co można spłacić?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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iV. Zakreśl poprawną formę.

1. Oceniam to wypracowanie jako bardzo dobre / za bardzo dobre.
2. Kowalscy zawsze traktowali go za brata / jak brata.
3. Uważam go jako przyjaciela / za przyjaciela.
4. Profesor uznał Barbarę jako zdolną studentkę / za zdolną studentkę.
5. To mi służy jako podpora na książki / za podporę książek.
6. Nad miastem przeleciało / przeleciały 22 samoloty.
7. W roku dwa tysiące dwudziestym / dwutysięcznym dwudziestym nie 

przewidujemy zmiany taryf podatkowych.
8. To wino ma 15,5 procent / procenta alkoholu.
9. Kowalscy mają siedem / siedmioro dzieci.
10. Żadne z trzech / trojga grabi nie leżało w szopie na narzędzia.

V.  do podanych synonimów wyrazu czarny dopisz rzeczowniki.

włosy (x3), nastrój, mina, warkocze (x2), pióra (x2), skóra, noc, koń (x2), 
brwi, rumak (x2), źrebak (x2), suknia, chmury 

1.  Kary, -a, -e:    2.   Hebanowy, -a, -e:
 a)            a)
 b)            b)
 c)            c)
3.  Kruczy, -a, -e:   4.   Kruczoczarny, -a, -e:
 a)            a)
 b)            b)
 c)            c)
5.  Ciemny, -a, e:   6.   Posępny, -a, -e:
 a)            a)
 b)            b)
 c)            c)
7.  Wrony:
 a) 
 b) 
 c) 
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Vi.  Uzupełnij zdania zaimkiem swój.

1. Czy widziałeś się ze ……………….. sekretarką dziś rano?
2. Czy naprawiono ci już samochód? Rozumiem, że przyjechałeś do mnie 

………….. samochodem.
3. Państwo Kowalscy zabrali ………………. dzieci na wycieczkę do 

Bałtowa.
4. Czy masz moją książkę? Nie, mam tylko ………………….
5. Nareszcie wziął wszystko w ……………. ręce.
6. Po ujawnieniu afery w ministerstwie dyrektor odezwał się, ale nie 

…………….. głosem.
7. Pani Katarzyna zawsze miała …………….. zdanie na temat LGBT.
8. Kiedy ktoś osiągnie zamierzony cel, mówimy: wreszcie dopiął 

……………..
9. Miał już …………….. lata, a wciąż zachowywał się jak dziecko.
10. Po wieloletnim pobycie za granicą wróciliśmy do kraju, do 

………………………

G
AB

RI
EL

A 
 D

ĄB
RO

W
SK

A



Legendy o miłości

92  Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców

2. Legenda o Czarnej damie z nieświeża (Litwa)

Prawie 500 lat ma legenda o Czarnej Damie z Nieświeża. Opowieści 
o niej można znaleźć u różnych pisarzy, jest ona także tematem dzieł 
muzycznych i plastycznych. Historię tę opowiada się turystom, którzy 
przyjeżdżają do Nieświeża, aby zobaczyć dawny pałac Radziwiłłów.

W połowie XVI wieku ambitny i wpływowy polityk, genialny dowód-
ca i dyplomata Wielkiego Księstwa Litewskiego, Mikołaj Radziwiłł Czarny, 
chciał uzyskać niezależność Litwy od Polski. W tym celu zaplanował mał-
żeństwo między przyszłym polskim królem Zygmuntem Augustem (1520–
1572) i swoją siostrą Barbarą Radziwiłłówną (1523–1551), wojewodzianką 
trocką. Księżna, jako przyszła królowa Polski, mogła pomóc zrealizować 
ideę Mikołaja Radziwiłła.

Historia opowiada, że bez względu na to, że małżeństwo miało 
charakter sztuczny i polityczny, Zygmunt i Barbara pokochali się nawzajem. 
Kiedy zmarł Zygmunt Stary z dynastii Jagiellonów, król Polski i Litwy, 
królem Polski został jego syn Zygmunt August, a Barbara Radziwiłłówna – 
królową. Sielanka nie trwała jednak długo, bo Barbara już sześć miesięcy 
potem zmarła w cierpieniach. Według niektórych – otruł ją osobisty lekarz 
Bony Sforzy, matki Zygmunta, według innych – zmarła na jakąś nieznaną 
chorobę. Zygmunt August popadł w żałobę. Barbara została pochowana 
w Wilnie, a król poszedł za jej trumną pieszo z Krakowa. 

Król tak bardzo tęsknił za żoną, że postanowił poprosić czarnoksięż-
ników o pomoc. Chciał przywołać duszę swojej ukochanej w Nieświeżu, 
ulubionym miejscu Barbary. Obiecał mu to Mistrz Twardowski, który za-
przedał duszę diabłu. Czarodziej poprosił króla, aby pod żadnym pozo-
rem nie dotykał swojej żony, gdy ją zobaczy, bo może się to źle skończyć. 
Kiedy jej dusza pojawiła się przed królem w zamku, Zygmunt nie wytrzy-
mał i dotknął ducha, który rozpłynął się w powietrzu. Od tego czasu duch 
Barbary Radziwiłłówny nie może wrócić do świata umarłych, ale wśród 
żywych też nie ma dla niego miejsca, więc spaceruje po zamku w czarnych 
szatach na znak żałoby po swoim nieszczęśliwym życiu, budząc przeraże-
nie mieszkańców. Czarna Dama pojawia się co jakiś czas, np. kobietom 
w XVIII wieku, czy niemieckim żołnierzom, którzy w czasie drugiej wojny 
światowej utworzyli w zamku szpital. Ostatni raz Czarna Dama pojawiła 
się w 2002 roku na krótko przed pożarem, który wybuchł w zamku. Tę 
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i wiele innych historii można usłyszeć w zamku nieświeskim podczas wy-
cieczki, a na pamiątkę pobytu na Litwie można kupić czekoladową Barbarę 
Radziwiłłównę, gorzką i czarną jak jej los.  

Ivan

wpływowy – influential 
wojewodzianka – daughter of a provincional governor
sielanka – idyll
otruć – poison
popaść w żałobę – go into mourning
czarnoksiężnik – wizard
zaprzedać duszę – sell one’s soul
pod żadnym pozorem – under no circumstances
rozpłynąć się w powietrzu – dissolve into thin air
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Zadania

i. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe.

1. Czarna Dama to tragiczna postać Barbary Radziwiłłówny P / F
2. Barbara Radziwiłłówna to siostra Mikołaja Radziwiłła P / F
3. Barbara Radziwiłłówna nigdy nie została królową Polski P / F
4. Zygmunt August był następcą Zygmunta Starego z dynastii 

Jagiellonów
P / F

5. Bona Sforza to teściowa Barbary P / F
6. Młodą królową otruto lub zmarła na nieznaną chorobę P / F
7. Barbara została pochowana w sowim ulubionym Nieświeżu P / F
8. Mistrz Twardowski sprowadził ducha Barbary z powrotem na 

ziemię
P / F

9. Barbara Radziwiłłówna wróciła do świata zmarłych P / F
10. Czarna Dama jest symbolem nieszczęśliwego losu i zwiastuje 

nieszczęścia
P / F

ii. Utwórz przymiotniki od rzeczowników.

1. wojewoda – ………………………………………………………………
2. błąd – ……………………………………………………………………
3. gwiazdka – ………………………………………………………………
4. żałoba – …………………………………………………………………
5. Nieświeże – ………………………………………………………………
6. pałac – ……………………………………………………………………
7. turysta – …………………………………………………………………
8. człowiek – ………………………………………………………………
9. król – ……………………………………………………………………
10. mistrz – …………………………………………………………………

iii. Zastosuj w zdaniach przymiotniki z poprzedniego zadania.

1.  ………………………….. wykonaniem walca wiedeńskiego zakończyła 
jedna z finalistek ostatnią edycję „Tańca z gwiazdami”.
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2.  Do dróg …………………………… zalicza się drogi łączące miasta, 
mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym 
niezaliczone do dróg krajowych.

3.  …………………………. uczta to przyjęcie zorganizowane w Krakowie 
u Wierzynka w trakcie spotkania europejskich monarchów i książąt 
w 1364 r. z inicjatywy Kazimierza III Wielkiego.

4.  Każdy z nas czeka z utęsknieniem na ………………………. prezenty 
od Mikołaja.

5.  Don Kichot z la Manchy nazywany jest ……………………… rycerzem.
6.  W Polsce kolorem ……………………… jest czerń.
7.  W czasie upałów dobrze jest mieć ze sobą lodówkę …………………
8.  …………………………. zamek słynie z wielu legend i przypowieści.
9.  „…………………………. los nie jest bajką ani snem” – śpiewała Anna 

German.
10.  …………………… służba musi być lojalna i niewidoczna, tj. 

nierzucająca się w oczy. 

IV. Połącz wyrazy z ich definicjami.

wojewoda, sielanka, czarnoksiężnik, mistrz, żałoba, król, 
dusza, diabeł, pożar, dynastia

1. człowiek zajmujący się magią i czarami
2. spokojne i beztroskie życie
3. wszystko, co składa się na osobowość człowieka
4. władca koronowany, monarcha

5. uczucie smutku, osamotnienia po śmierci kogoś 
bliskiego

6. człowiek, który zarządza województwem i kontroluje je

7. ród panujący, w którym władza przechodzi dziedzicznie 
z ojca na syna

8. niekontrolowane, samoczynne rozprzestrzenianie się ognia

9. osoba, która jest najlepsza w jakiejś dziedzinie, 
dyplomowany rzemieślnik

10. zły duch, wyobrażany jako istota z rogami, ogonem 
i kopytami; szatan, czart, bies
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V.  dobierz wyrazy, które się rymują.

zwolennik, muzyczny, dwójka, słoneczny, historyjce, unijny, paczka, ładny, 
siodło, skrzydło, hojny, linijce, wodny, kaczka, chłodny, wycieraczka, 
uliczny, jajka, kolejka, ryknął, wahadło, porucznik, głodny, dziennik, bajce 
słonecznik, bryknął, harmonijny, jabłecznik, fajka, krzyknął, dostojny, 
sennik 

Vi. Zastosuj czasowniki w czasie przeszłym w zdaniach.

czmychnąć, ogłuchnąć, zasłabnąć, błysnąć, zabrnąć, schudnąć, prześcignąć, 
zziębnąć, pchnąć, zwiędnąć

1. Żołnierz niemal (ogłuchnąć) ………………………………. po 
wybuchu miny przeciwpiechotnej.

2. Diabeł szybko (czmychnąć) ………………………….. jak tylko 
zobaczył wodę święconą.

3. Dziewczynka (zasłabnąć) ……………………… w czasie upału, chyba 
dostała porażenia słonecznego.

4. Nie wierzę, że twój kolega (zabrnąć) …………………….. tak daleko 
w swoich kłamstwach.

5. „Na niebie (błysnąć) …………………………. biały nów – to księżyc 
pełni straż” – to fragment piosenki Budki Suflera.

6. Mój szef ostatnio sporo (schudnąć) …………………….. z powodu 
kłopotów rodzinnych.

7. Kamil Stoch (prześcignąć) ……………………. niemieckich, 
austriackich i norweskich skoczków w Turnieju Czterech Skoczni dwa 
lata temu.

8. Dopiero jak mama (pchnąć) ……………………….. mocniej – drzwi 
się otworzyły.

9. Kwiat, który dostałam tydzień temu na urodziny, (zwiędnąć) 
……………………. już w wazonie.

10. Marysia (zziębnąć) …………………….. na lodowisku tak bardzo, że 
następnego dnia się rozchorowała.
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3. Legenda o Tańczącym Lesie (Rosja/Obwód Kaliningradzki) 

Dawno temu Mierzeja Kurońska była wyspą, do której można było 
dotrzeć tylko przez wody zalewu. Całą nieprzystępną wyspę porastał las 
i tylko wojownicy – poganie mogli sobie pozwolić na odwiedzanie wyspy. 
Zwykle wszyscy odmawiali wycieczek w tę stronę, ale pewnego razu na 
brzegu morza pojawiła się piękna dziewczyna. Była to chrześcijanka z harfą, 
która tylko chciała uczyć dzieci gry na tym wspaniałym instrumencie. 
Miała na imię Predinia. Szanowała ona duchy lasu i nie wchodziła na jego 
teren.

Pewnego dnia książę Bartij polował w swoim lesie. Nagle usłyszał 
tak wspaniałą melodię, że zapomniał o polowaniu. Poszedł za dźwiękiem 
muzyki w poszukiwaniu jej źródła i ujrzał piękną dziewczynę, siedzącą na 
pagórku wśród sosen i grającą na harfie. Zakochał się w niej od pierwszego 
wejrzenia i poprosił ją o rękę. Predinia odpowiedziała mu cichutko, że 
poślubi tylko chrześcijanina. Pogański książę odrzekł wówczas, że uwierzy 
w jej niewidzialnego boga, jeśli jest on wszechmogący i potężniejszy niż 
potężne drzewa obok. Wtedy Predinia dotknęła strun harfy. Wszystkie 
ptaki zamilkły i po chwili drzewa zaczęły tańczyć, słysząc rajską melodię. 
Od tego czasu na Mierzei Kurońskiej znajduje się Tańczący Las, pełen 
dziwnie wygiętych sosen.

Olga

zalew – artificial lake
harfa – harp
źródło – source
sosna – pine
zakochać się od pierwszego wejrzenia – fall in love at first sight
pogański – pagan
wszechmogący – omnipotent
struna – string
wygięty – curved
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Zadania

i. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe.

1. Tańczący Las znajdował się na wyspie P / F

2. Predinia była pogańską księżniczką P / F

3. Harfa jest instrumentem dętym P / F

4. Bartij był chrześcijańskim wodzem P / F

5. Predinia pragnęła uczyć dzieci gry na harfie P / F

6. Muzyka spowodowała zamilknięcie ptaków P / F

7. Drzewa zaczęły tańczyć w dźwięk muzyki P / F

8. Nie znamy dalszych losów Bartija i Predinii P / F

ii. Wstaw odpowiedni przyimek.

1. Mierzeja Kurońska była kiedyś wyspą, ……….. której można było 
dotrzeć tylko …………. wody zalewu.

2. ……………. powodu gęstego zalesienia tylko poganie nie bali się 
odwiedzać wyspy.

3. Pewnego razu ………….. brzegu morza pojawiła się piękna dziewczyna. 
4. Była to chrześcijanka ………. harfą, ……….. której chciała uczyć 

dzieci gry.
5. Nikt nie wchodził ……………… lasu, bo były ……….. nim duchy.
6. Książę Bartij usłyszał tak wspaniałą melodię, że zapomniał …………… 

polowaniu. 
7. Udał się ………….. dźwiękiem muzyki …………. poszukiwaniu jej 

źródła i ujrzał piękną dziewczynę.
8. Predinia siedziała ………. pagórku …………… sosen i grała na harfie. 
9. Książę zakochał się w niej …………. pierwszego wejrzenia i poprosił 

ją ………. rękę. 
10. Ptaki zamilkły i ……………. chwili drzewa zaczęły tańczyć, słysząc 

rajską melodię. 
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iii. Wstaw spójniki.

ilekroć, żeby, bądź, jeśli, albowiem, ponieważ, skoro, chociaż, aż, aczkolwiek

1. Michał wyszedł na miasto, ………. coś zjeść.
2. Ich opinie, …………………. bardzo sensowne i do rzeczy, nie 

zmieniają mojego poglądu na ten temat.
3. Nie traćmy nadziei, ……………….. niezbadane są wyroki boskie!
4. Jarek tak długo trenował, ……… się zmęczył.
5. Konferencja o bilingwizmie odbędzie się w czerwcu …………….. na 

początku lipca 2021 r. 
6. Podejmę się tego zadania, ……………………. nie gwarantuję, że będę 

umiał je zrobić.
7. …………………… zaczynał pisać, zawsze miał wątpliwości 

ortograficzne.
8. Mąż powiedział żonie, że kupi jej tę sukienkę, ……………. przyrzeknie, 

że to będzie ostatni zakup dzisiaj.
9. Nie mogę pojechać na szkolenie, ………………….. dyrektor nie 

udzielił mi urlopu.
10. ………………. nie możecie mi pomóc, to chociaż nie przeszkadzajcie.

iV. Zastosuj krótkie formy przymiotników.

pełny – pełen

1. gotowy – …………………………..
2. zdrowy – ………………………….
3. miłościwy – ………………………..
4. wesoły – ………………………….
5. ciekawy – ……………………….
6. Bądź ………………… do drogi, jak po ciebie przyjadę o 2.00 w nocy.
7. Każdy grzesznik mówi: „Boże, bądź …………………….. mnie 

grzesznemu”.
8. Więc Major syt i ………….. w krześle się rozwalił, Dobył fajkę, biletem 



Legendy o miłości

100  Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców

bankowym zapalił I otarłszy śniadanie z ust końcem serwety, Obrócił 
śmiejące się oczy na kobiety (A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”).

9. Jestem …………………., jak sobie poradzisz bez mamusi.
10. Jeśli ktoś nie cierpi na żadną chorobę, mówimy, że jest ……………. 

jak ryba.

V. Wpisz określenie pasujące do obu wyrazów.

1.  herbata lub drzewo …………………………………………………
2.  but lub odważny mężczyzna …………………………………………
3.  przeciwieństwo wojny lub komnata …………………………………
4.  narząd wzroku lub plama tłuszczu w rosole …………………………
5.  narząd słuchu lub uchwyt w garnku …………………………………
6.  z piasku lub warowny …………………………………………………
7.  wodna lub zakochanych ………………………………………………
8.  znak muzyczny i do drzwi ……………………………………………
9. śnieżna i do podpierania się …………………………………………
10.  do golenia lub na kawie z mlekiem ……………………………………

Vi. Zastąp nazwy geograficzne określeniami z ramki (może ich być kilka).

państwo kościelne, Stary Kontynent, stolica Polski, Uśpiony Lew, gród Warsa 
i Sawy, stolica światowego kina, dawna stolica Polski, Miasto Siedmiu 
Wzgórz, Kraina Tysiąca Jezior, stolica Piotrowa, stolica apostolska, kolebka 
polskiej państwowości, stolica Tatr, Kraj Kwitnącej Wiśni, zimowa stolica 
Polski, Państwo Środka 

Afryka – Czarny Ląd, Czarny Kontynent

1. Europa – 
………………………………………………………………………………

2. Watykan – 
………………………………………………………………………………

3. Japonia –
………………………………………………………………………………
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4. Warszawa – 
………………………………………………………………………………

5. Gniezno – 
………………………………………………………………………………

6. Hollywood – 
………………………………………………………………………………
7. Zakopane – 
………………………………………………………………………………
8. Rzym – 
………………………………………………………………………………
9. Chiny – 
………………………………………………………………………………
10. Warmia i Mazury – 
………………………………………………………………………………
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4. Legenda zamku w Golszanach (Białoruś) 

Wiele tajemnic jest związanych z zamkiem w Golszanach. Na przykład 
– historia wiejskiego chłopaka Grzemisława Walurzenicha bez pamięci 
zakochanego w szlachetnej pannie Gannie Golszańskiej. Miłość była wza-
jemna, ale pochodzenie chłopaka, a także fakt, że Ganna miała mąża, nie 
pozwoliło kochankom być razem. W rezultacie młodzi ludzie postanowili 
potajemnie się spotykać.

Ubrany w ciemne szaty mnicha Grzemisław co noc zakradał się do 
sypialni dziewczyny, ale takie spotkania nie trwały długo. Mąż dowiedział 
się o zdradzie żony, a wkrótce oboje kochankowie zostali straceni na 
polecenie właściciela zamku. Od tego czasu, zgodnie z mitami i legendami 
Białorusi, duchy kochanków często pojawiają się w zrujnowanych murach 
zamku.

Anastazja

zakochany bez pamięci – smitten with love
szaty – attire
mnich – monk
stracony – execute
zrujnowany – devastated
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Zadania

i. Połącz wyrazy z ich definicjami.

tajemnica, ruiny, sypialnia, zdrada, pamięć, miłość, mnich, szata

1. pokój, w którym się sypia

2. sekret, wiadomość, której ujawnienie jest zakazane 
przez prawo

3. złamanie przysięgi lub odstępstwo od norm lub 
wartości

4. pozostałości zniszczonego obiektu budowlanego
silna więź lub głębokie uczucie do drugiej osoby

6. członek zakonu o surowej regule
7. odświętny, elegancki ubiór

8. zdolność do rejestrowania i przywoływania wrażeń 
zmysłowych

9. ściana budynku lub ogrodzenie wykonane z cegieł, 
kamieni lub bloków betonowych spojonych zaprawą

10. opowieść o życiu bogów lub niezgodna z prawdą 
opinia o kimś lub o czymś; wymysł, bajka, fantazja

ii. Zamień zdrobniałe formy przymiotników na formy podstawowe.

miluteńki – milutki – miły

1. siwiuteńki  –  …………………………   –  …………………………
2. tłuściuteńki –  …………………………   –  …………………………
3. mięciuteńki  –  …………………………   –  …………………………
4. słodziusieńki  –  …………………………   –  …………………………
5. suchuteńki –  …………………………   –  …………………………
6. głupiuteńki  –  …………………………   –  …………………………
7. ciepluteńki  –  …………………………   –  …………………………
8. zimniuteńki  –  …………………………   –  …………………………
9. cichuteńki  –  …………………………   –  …………………………
10. maluteńki –  …………………………   –  …………………………
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iii.  Połącz w pary wyrazy.

1. kłębek a. jaj

2. tuzin b. chleba

3. szpulka c. psów

4. snop d. żyta

5. sfora e. kwiatów

6. wiązanka f. nici

7. torebka g. pasty do zębów

8. bochenek h. wełny

9. tubka i. czekolady

10. tabliczka j. cukierków

iV. Użyj form rozkaźnika.

(być) Nie bądźcie jutro zbyt późno, bo trzeba jeszcze rozpalić grilla.

1. Dzieci (kręcić się) nie ………………………… w kółko, usiądźcie 
wreszcie!

2. (sądzić) Nie ………………………, a nie będziecie sądzeni – to zdanie 
z ewangelii świętego Łukasza.

3. (odchudzać się) Nie …………………………….. drastycznie, jeśli nie 
chcecie mieć efektu jo-jo.

4. (zatruwać) Nie ………………………… nam powietrza – proszą 
ekolodzy na całym świecie.

5. (ochrypnąć) Kibice, tylko nie ………………………………. po meczu! 
Czeka nas dogrywka.

6. (krzyczeć) Nie ………………………… na swoje dzieci, wytłumaczcie 
im, co robią źle.

7. (spłacać) Nie …………………………. wcześniej kredytu, nie opłaca 
wam się to.

8. (zdrabniać) Nie ……………………….., proszę, mojego imienia. 
Mówcie na mnie Damian.
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9. (spłoszyć) Nie …………………………. tego pięknego ptaka, który 
siedzi na gałęzi.

10. (obawiać się) Nie ………………………… psa sąsiada, jest całkowicie 
niegroźny.

V. Połącz wyrazy w pary.

1.   twarzowy    a.   dziennikarz
2.   rzetelny    b.   kolor
3.   tekstylna    c.   strzał
4.   garażowa    d.   branża
5.   wierzchnia    e.   obrzędy
6.   papierowe    f.   powietrze
7.   celny    g.   czasy
8.   pogańskie    h.   małżeństwo
9.   rześkie    i.   wyprzedaż
10. burzliwe    j.   odzież

Vi.  Uzupełnij zdania wyrażeniami z poprzedniego zadania.

1.  Nawet najbardziej ……………………………………. może popełniać 
błędy językowe.

2.  W Polsce nie przyjęły się ……………………………………..., to raczej 
tradycja typowa dla Stanów Zjednoczonych.

3.  Za …………………………………… niektórzy uważają fioletowy, ale 
ja wyglądam w nim dziwnie.

4.  …………………………………………… jest uzależniona od branży 
modowej.

5.  ………………………………………… opiera się na fikcji i kłamstwie, 
ale niektórzy zrobią wszystko, aby uzyskać obywatelstwo innego kraju.

6.  ……………………………………. zimowa powinna być ciepła 
i przewiewna.

7.  Myśliwy oddał jeden ………………………………, ale i tak nie zdołał 
dogonić zwierzęcia.
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8.  Mieszko I nie zdołał wytępić …………………………………. wraz 
z przyjęciem chrztu przez Polskę.

9.  „……………………………………..” to najnowsza książka Mario 
Vargasa Llosy, która nie powinna zaskoczyć stałych czytelników 
peruwiańskiego mistrza. 

10.  …………………………………. napływa do Polski znad Grenlandii. 
Oddychajmy pełną piersią! 

G
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A



5. Legenda o nibeLungach (niemcy)   •  zadania

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  107

5. Legenda o nibelungach (niemcy) 

Legenda ta opowiada historię Siegfrieda, który jest synem króla Sieg-
munda i jego żony Sieglinde. Pewnego dnia bohater dowiaduje się o smo-
ku, o którym mówiono, że skąpanie się w jego krwi czyni ludzi nieśmier-
telnymi, ale też ten smok pilnuje skarbu w jaskini. Siegfried decyduje się 
zabić smoka i zabrać skarb. Udaje mu się to, ale okazuje się, że jedna część 
jego ciała nie została dotknięta krwią smoka.

Następnie Siegfried odwiedza króla Gunthera i zakochuje się w jego 
siostrze Krymhildzie. Władca stawia jednak Siegfriedowi warunek – aby 
poślubić ukochaną – musi pokonać królową Brunhildę, żeby Gunther 
mógł się z nią ożenić. dziwnym trafem to się Siegfriedowi udaje, więc 
zaplanowano podwójny ślub. Przedtem jednak Brunhilda dowiaduje się, że 
pokonanie jej wojska było możliwe, bo rycerz wykąpał się w krwi smoka. 
Złości się i postanawia razem z Hagenem zabić Siegfrieda. Hagen ma 
dobre relacje z Brunhildą i dlatego ukradkiem dowiaduje się, która część 
ciała Siegfrieda nie czyni go nieśmiertelnym. Dzięki temu następnego 
dnia zabija rycerza i zabiera mu miecz oraz skarb Nibelunga. Krymhilda 
chce zemsty, którą starannie obmyśla. Najpierw przeprowadza się do 
zamku przyszłego męża i wychodzi za Riedigera – delegata króla Hunów 
Etzela. To do jego zamku zapraszani są goście na ślub, w tym cały dwór 
Burgundczyków. Wówczas dochodzi na zamku do wielkiej bitwy między 
Hunami i Burgundczykami. Wiele osób umiera, tylko Hagen i Gunther 
przeżywają, choć są ranni. W końcu Krymhilda zabija Hagena i Gunthera, 
ale sama też umiera z odniesionych ran.

ronny

skąpać się – bathe
nieśmiertelny – immortal
dziwnym trafem – by a strange coincidence
ukradkiem – by stealth
obmyślać zemstę – plan revenge
odniesiona rana – sustained wound
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Zadania

i. Znajdź wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

1. bitwa – walka – potyczka – powstanie 
2. król – rycerz – władca – książę 
3. legenda – smok – skarb – jaskinia
4. pierścionek – obrączka – kolczyki – apaszka
5. sernik – szarlotka – beza – zupa
6. pudełko – słoik – salaterka – butelka
7. stetoskop – lornetka – teleskop – luneta
8. deszcz – ulewa – wiatr – mżawka
9. mąka – piasek – ser – manna
10. rower – suszarka – skuter – motocykl

ii. Uzupełnij przysłowia nazwami miesięcy.

1. Gdy w ………………………………….. deszcz leje, złote robi nadzieje.
2. Idzie ……………………………, podkuj buty.
3. W ……………………………. jak w garncu.
4. ………………………. – plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
5. Grzmoty w ……………………… to znak urodzaju.
6. W …………………………. się okaże, co nam Bóg da w darze.
7. Kiedy ………………………… daje deszcze, długie lato, będzie jeszcze.
8. Jeśli w ………………………………. dni jasne, stodoły będą ciasne.
9. Jaki pierwszy …………………………., taka będzie jesień.
10. Gdy ………………………………. ciepło trzyma, zwykle mroźna 

będzie zima.
11. Gdy ……………………………… liście mocno trzyma, nie tak prędko 

przyjdzie zima.
12. Jeśli w ………………………….. często dmucha, to w marcu nadal 

będzie plucha.
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iii. Zastąp nazwy geograficzne ich odpowiednikami (peryfrazami).

Zielona Wyspa, kraina gejzerów, ojczyzna Moliera, Szwajcaria Kaszubska, 
gród Kraka, kraj nad Sekwaną, Perła Wschodu, Wenecja Północy, miasto 
hazardu, kraj Wikingów, kraina wódką płynąca

1. Irlandia
………………………………………………………………………………
2. Francja
………………………………………………………………………………
3. Kaszuby
………………………………………………………………………………
4. Petersburg
………………………………………………………………………………
5. Las Vegas
………………………………………………………………………………
6. Dania
………………………………………………………………………………
7. Islandia
………………………………………………………………………………
8. Kraków
………………………………………………………………………………
9. Rosja
………………………………………………………………………………
10. Indie
………………………………………………………………………………

iV. Połącz część z całością.

1. źrenica    a.  ręka
2. bruk    b.  oko
3. klamka    c.  ulica
4. dach    d.  obraz
5. głowa    e.  żyrandol
6. łydka    f.  szkielet
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7. palec    g.  noga
8. kości    h.  dom
9. ramka    i.  drzwi
10. żarówka    j.  tułów

V. Zastosuj przyimki w zdaniach.

pod (x2), u, w (x2), do, na (x3), z / ze, spod, wśród, nad, zza, między, poza

1. Idę ……………… urzędu pocztowego nadać list. Ty idź ………….. 
pocztę kolejową i odbierz paczkę.

2. Byliśmy na świętach ……….. rodziców.
3. Zenon idzie dzisiaj ………….. znajomymi na mecz piłki nożnej.
4. Byliśmy …………. sanatorium, teraz jedziemy …………. urlop 

……….. góry.
5. Atlas leży na pewno ………. gazetami, wyciągnij go …………. tej 

sterty czasopism.
6. Jan powiesił obraz ………….. kominkiem, a ……………. kominkiem 

położył drewno ………… lasu.
7. Przejście znajduje się ………….. tymi krzakami.
8. …………… rogu sklepu wyszła nagle sprzedawczyni z koszem chleba.
9. Willa stała ……………. drzew ………… wzgórzu.
10. Moja przyjaciółka mieszka w domu jednorodzinnym …………….. 

miastem.

Vi. Wymień, jakie czynności należy po kolei wykonać.

1. Aby usmażyć jajecznicę, należy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Aby zmienić baterie w pilocie, należy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
3. Aby zatankować samochód, należy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Aby przyszyć guzik, należy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Aby rozpalić ognisko, należy:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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6. Zamurowana dziewczyna (Białoruś) 

Na Białorusi znajduje się małe miasteczko Smorgoń. Niedaleko po-
łożona jest też wieś Krewa. Osada ta wyrosła obok zamku zbudowanego 
w XIV wieku. W 1385 r. w tym zamku została podpisana unia w Krewie, 
która zapoczątkowała wspólne dzieje polsko-litewskie. Teraz z zamku po-
zostały tylko ruiny. Renowację rozpoczęto w 2019 r., ale jeszcze jest bardzo 
daleko do jej ukończenia. 

Z zamkiem w Krewie związana jest pewna legenda. Dawno temu 
mieszkali w Krewie dwaj książęta, którzy zakochali się w jednej dziewczy-
nie. Ona nie wybrała żadnego z nich, żeby nie poróżnić braci. Wtedy jeden 
z braci zamordował drugiego, aby pozbyć się konkurenta. Kiedy dziewczy-
na ponownie odmówiła mu swej ręki, zamurował ją w ścianie razem z jej 
ulubionym psem. Od tego czasu w nocy po zamku spaceruje duch dziew-
czyny z psem. Biada tym, którzy spotkają tę parę – przepowiednia mówi, 
że umrą bolesną śmiercią.

Duszę dziewczyny można uwolnić z więzienia w murach zamku, jeśli 
popełni się bluźnierstwo. Za to ona obiecuje dużo pieniędzy, ale nikt tego 
jeszcze nie zrobił. Kiedyś duch dziewczyny powiedział jednemu śmiałkowi, 
żeby skradł złoto z kościoła i w nocy, kiedy to robił, rozpętała się okropna 
burza. Chłopak przestraszył się i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Ludzie powiadają, że teraz dziewczyna stała się brzydką i starą kobietą, 
a jej pies zmienił się w szkielet.

Waleria

poróżnić – drive a wedge
konkurent – suitor
biada – woe
przepowiednia – prophecy
bluźnierstwo – blasphemy
rozpętała się burza – a storm broke
szkielet – skeleton



6. Zamurowana dZiewcZyna (Białoruś)   •  Zadania

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  113

Zadania

i. Połącz wyrażenia w pary.

1. popełnić    a.  z więzienia
2. zbiec    b.  z miejsca zdarzenia
3. odmówić    c.  konkurenta
4. wspólnie    d.  braci
5. uwolnić    e.  ręki
6. pozbyć się    f.  bluźnierstwo
7. unia    g.  w szkielet
8. rozpętała się   h.  burza
9. poróżnić    i.  polsko-litewska
10. zmienić się   j.  dzieje

ii. Podkreśl wyraz o podobnym znaczeniu.

1. Zawód
 profesja, zadanie, powinność
2. Hodowla
 rolnictwo, uprawa, impreza
3. Dźwięk
 rytm, odgłos, muzyka
4. Charakter
 szlachetność, cecha, osobowość
5. Ogłoszenie
 reklama, anons, komunikat
6. Gra
 zabawa, przyjemność, symulacja
7. Ubranie
 materiał, fason, odzież
8. Konkurs
 współzawodnictwo, zawody, turniej
9. Bitwa
 konflikt, walka, podbój 
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10. Wycieczka
 spacer, podróż, wyprawa

iii. Zastosuj w zdaniach rzeczowniki z poprzedniego zadania.

odgłos, komunikat, odzież, profesja, uprawa, zawody, walka, osobowość, 
wyprawa, zabawa

1.  Najbardziej pożądaną ………………… spośród wszystkich zawodów 
będzie w przyszłości specjalista do spraw komunikacji. 

2.  Jedne z większych ……………………. marihuany na świecie znajdują 
się w Ameryce Południowej. 

3.  Instrumenty muzyczne wydają różnorodne ……………………. , ale 
najwspanialszym instrumentem są ludzkie fałdy głosowe.

4.  ……………………….. dziecka kształtują nierzadko rodzice.
5.  W związku z rozpowszechnianiem się groźnego wirusa na świecie 

rządy państw wydają wiele różnorodnych ………………………. 
w celu ochrony zdrowia swoich obywateli.

6.  Na weselach zazwyczaj jest przednia ……………………………… !
7.  …………………….. ochronna chroni lekarzy przed niebezpiecznymi 

chorobami bakteryjnymi i wirusowymi.
8.  W zimę odbywają się …………………….. o puchar Czterech Skoczni, 

które często wygrywają polscy skoczkowie.
9.  Najazd Turków na Europę odparł Jan III Sobieski w …………………… 

pod Wiedniem w 1863 r. Bitwę tę nazywamy odsieczą wiedeńską.
10.  Każda …………………. alpinistów w Himalaje jest przygotowywana 

kilka miesięcy lub nawet kilka lat, bo jest poważnym przedsięwzięciem 
logistycznym i finansowym.

iV. Użyj zaimka zwrotnego się i jego form (sobą, siebie, sobie).

1. On interesował się nią, a ona nim – interesowali się ………. nawzajem.
2. Cieszę się, że operację mam już za …………….
3. Profesorostwo odnosili się do …………… z wielkim szacunkiem.
4. Nie myśl tylko o ………………., pomyśl też o innych.
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5. Tomasz nie miał pojęcia jak przebiegnie to spotkanie, po prostu nie 
wyobrażał ………. tego spotkania.

6. Każdy alkoholik walczy ze …………….., aby nie sięgnąć po kieliszek 
wódki.

7. Po pogrzebie siostry Łukasz nie mógł długo dojść do ………………..
8. Kiedy tak ……………. jechałam powoli autem, przypomniałam 

……………, że nie wyłączyłam żelazka z prądu.
9. Wykład profesora Kowalskiego skończył ………. dwie godziny temu.
10. Egoista nie dostrzega nikogo poza ……………….

V. Utwórz przymiotniki od nazw zwierząt i zastosuj je w wyrażeniach.

wilk, osioł, kret, sokół, krokodyl, koń, gołąb, mrówka, łabędź, orzeł

1. ………………………………… robota ‘skryte działanie skierowane 
przeciwko komuś’

2. ……………………………… apetyt ‘niepohamowane uczucie głodu’
3. ……………………………………….. wzrok ‘bardzo dobry wzrok’
4. ………………………………………. łzy ‘nieszczery, udawany płacz’
5. ………………………………… nos ‘nos wydatny, z lekka zakrzywiony’
6. ………………………………………… szyja ‘piękna, długa szyja’
7. …………………………………………. robota ‘żmudna praca’
8. …………………………………………. upór ‘uporczywe obstawanie 

przy swoim’
9. ………………………………………… zdrowie ‘dobre zdrowie’
10. …………………………………………. serce ‘łagodne usposobienie, 

wielka łagodność’

Vi. napisz daty słownie.

1. W XVIII wieku Polska straciła niepodległość, została podzielona 
między Rosję, Prusy i Austrię.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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2. Wisława Szymborska urodziła się 2.07.1923 r. na Prowencie.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Henryk Sienkiewicz zmarł 15.11.1916 r. w Szwajcarii.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. 8.05 obchodzimy Dzień Zwycięstwa.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5. Zamierzam wyjechać w góry od 1.02 do 5.03.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6. 1.09.1939 roku od ataku na Westerplatte rozpoczęła się II wojna 
światowa.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

7. Mój dziadek urodził się w 1924 roku.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

8. 2021 to rok przestępny.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

9. Nazwa Unia Europejska została wprowadzona w 1991 r.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

10. Akcja filmu rozgrywa się w 3045 r.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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7. Legenda o duchu (Białoruś) 

Jedną z bardziej znanych opowieści na Białorusi jest legenda o duchu 
mieszkającym w majątku Loszyckim. Mowa o okolicy, która znajduje się na 
południu od Mińska, w zespole dworsko-parkowym z XVIII–XIX wieku. 
Głównym zabytkiem jest tu dawna posiadłość znajdująca się w majątku, 
słynąca z wielu rozmaitych legend i podań.

W XIX wieku dzięki przedsiębiorczości Eustachiusza Lubańskiego 
jego majątek staje się wzorowym gospodarstwem w obwodzie mińskim. 
Właściciel bardzo interesował się ogrodnictwem, dlatego sponsorował 
wszelkie eksperymenty polegające na krzyżowaniu różnych roślin. Pierwsze 
sadzonki sprowadził na specjalne zamówienie z wielu egzotycznych krajów. 
Nawet teraz możemy zobaczyć w jego ogrodzie orzechy mandżurskie, 
sosny górskie i krymskie, jodły syberyjskie, upojne magnolie.

Lubański, mając trzydzieści siedem lat, ożenił się z dwudziestoletnią 
Jadwigą Kinewicz. Pomimo sporej różnicy wieku dziedzic kochał swoją 
żonę i specjalnie dla niej przywiózł z dalekiej podróży magnolię japońską. 
Według legendy to drzewo kwitło zawsze w dzień jej urodzin. 

Eustachiusz Lubański był wykształconym, ułożonym i taktownym 
człowiekiem, który dzięki swoim działaniom społecznym był znany wśród 
mińskiej inteligencji i szlachty. Państwo Lubańscy wielokrotnie organizowali 
wspaniałe bale. Na jednym z nich Jadwiga spotkała przystojnego młodego 
mężczyznę, w którym zakochała się bez pamięci. Sytuacja była niezwykle 
dramatyczna, wszyscy wiedzieli o ich romansie i zaczęły pojawiać się na 
ten temat plotki. Wkrótce jej ukochany musiał wyjechać do Petersburga, 
żeby wziąć udział w rewolucji 1905 r. Często jednak słał Jadwidze listy, co 
nie uszło uwadze jej męża. 

Pewnego wieczoru, prawdopodobnie po sprzeczce z Lubańskim, 
Jadwiga wybiegła z posiadłości i skierowała się w stronę rzeki. Nikt nie 
wie, co zdarzyło się później. Następnego dnia o poranku ciało ostatniej 
właścicielki majątku loszyckiego zostało znalezione w wodzie. Mówiono, 
że kobieta popełniła samobójstwo, bo dowiedziała się o plotkach o swoim 
romansie i nie mogła znieść wstydu. Według innych – był to po prostu 
nieszczęśliwy wypadek. Dziedzic Lubański tak bardzo zmartwił się 
z powodu śmierci żony, że zostawił majątek i zamieszkał na Kaukazie, gdzie 
wkrótce zmarł.
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Jednak Jadwiga pozostała w loszyckim ogrodzie na zawsze. Każdej 
wiosny w pogodną noc podczas kwitnienia moreli mandżurskiej pojawia 
się biała postać młodej kobiety, która przepowiada zakochanym parom 
wspólną przyszłość.  

Daria

zespół dworsko-parkowy – manor-park complex
podanie – tale
przedsiębiorczość – resourcefulness
sadzonka – seedling
jodła – fir
ułożony – well-mannered
taktowny – tactful
plotka – rumour
sprzeczka – argument
wstyd – shame
kwitnienie – blossoming
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Zadania

i. Wpisz brakujący wyraz.

piasek, karta, diabeł, igła, kłębek, most, jajko, widły, słowo, dziura

1.  poddawać się, nie podejmować walki – chować głowę w ………………
2.  uważać na to, co się mówi – liczyć się ze ………………………………
3.  przesadzać – robić z igły …………………………………………………
4.  mówić wprost – mówić/walić coś prostu z ……………………………
5.  bezzasadnie doszukiwać się błędów, pomyłek w czymś – szukać 

…………………. w całym
6.  traktować kogoś delikatnie – obchodzić się z kimś jak z ………………
7.  ryzykować – stawiać wszystko na jedną ………………………………
8.  bardzo się czegoś bać – bać się jak …………………. święconej wody
9.  nie mieć szans na znalezienie czegoś – szukać ……………… w stogu 

siana
10.  dotrzeć do prawdy po śladach – trafić po nitce do ……………………

ii. Utwórz przymiotnik od rzeczownika.

1. Sylwester – ……………………………………… impreza
2. Walentynki – ……………………………………… kartka
3. Dożynki  – ……………………………………… dary
4. Majówka – ……………………………………… deszcz
5. Nowy Rok – ……………………………………… życzenia
6. Boże Narodzenie – ………………………………… szopka
7. Karnawał – ……………………………………… zabawa
8. Mikołajki – ……………………………………… prezent
9. Andrzejki – ……………………………………… wróżba
10. Halloween – ……………………………………… szaleństwo
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iii. Uzupełnij zdania przymiotnikami z poprzedniego zadania.

1. ………………………………… imprezy zawsze obfitują w fajerwerki.
2. Polacy chętnie składają sobie ……………………… życzenia, mówiąc 

„Do siego Roku”.
3. Najlepsza zabawa ………………………….. jest jak co roku w Rio de 

Janerio.
4. ……………………… prezenty są często wkładane dzieciom pod 

poduszkę, dlatego nazywamy ten dzień „poduszkowym Mikołajem”.
5. …………………… szaleństwo na całym świecie polega przebieraniu 

się w oryginalne stroje oraz na pukaniu do sąsiadów i pytaniu „cukierek 
albo psikus?”.

6. Znane jest polskie przysłowie: „deszcz ……………………….. czapki 
z głowy”.

7. ……………………….. wróżby odbywają się w imieniny Andrzeja – 30 
listopada.

8. Tradycja budowania …………………………….. szopek sięga XIII 
wieku.

9. W szkołach funkcjonuje w Dzień św. Walentego poczta, dzięki której 
można wysłać kartkę ………………………… osobie, którą darzy się 
sympatią.

10. ………………………. dary, które świadczą o urodzaju, rolnicy 
składają po zebranych plonach.

iV. Wstaw w zdania spójniki złożone z kilku wyrazów.

albo …., albo; ilekroć …., tylekroć; nie … ani; nie tyle…, ile; o ile…, o tyle; 
póki…, póty; raczej… niż; i…, i; im…, tym; jak …, to

1. ……… słyszę tę bajkę, ……………… myślę o tym złym czarodzieju.
2. ……… dłużej się zastanawiał, ……… mniej był pewien wyniku testu.
3. ……… przyjedziesz, ……… zobaczysz, co się tu dzieje.
4. ……… zatańczył, ……. nie zaśpiewał, jak go o to proszono. 
5. ……… czytamy wszyscy, …….. gasimy światło i idziemy spać.



7. Legenda o duchu (Białoruś)   •  zadania

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  121

6. Kasia jest ….. tyle piękna, …… miła i sympatyczna.
7. ……… wczoraj jeszcze mu wierzyłam, ……… dzisiaj zmieniłam 

zdanie na jego temat.
8. …… mieszkali w mieście, ……. uczęszczali do lepszych, prestiżowych 

szkół.
9. Klaun ……. przyciągał dzieci, …… je odstraszał. 
10. To był dobry mąż – ….. zarobić umiał, ……. w domu pomagał mi 

i dzieciom.

V. Zastąp podane nazwy peryfrazami (może być ich więcej niż jedna).

twórca „Bitwy pod Grunwaldem”, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury, kraj Kopernika, człowiek renesansu, król Polski, twórca teorii 
heliocentrycznej, kraj nad Wisłą, autor „Trylogii”, twórca Afrika-korps, zdobywca 
nagrody Nobla w dziedzinie literatury, zwycięzca spod Wiednia, król tenorów, 
polska poetka, malarz, król rock and rolla, lis pustyni, królowa kryminału

1. Leonardo da Vinci
………………………………………………………………………………

2. Polska
………………………………………………………………………………

3. Luciano Pavarotti
………………………………………………………………………………
4. Agatha Christie
………………………………………………………………………………

5. Henryk Sienkiewicz
………………………………………………………………………………

6. Jan III Sobieski
………………………………………………………………………………

7. Elvis Presley
………………………………………………………………………………

8. Erwin Rommel
………………………………………………………………………………



Legendy o miłości

122  Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców

9. Wisława Szymborska
………………………………………………………………………………

10.  Jan Matejko
………………………………………………………………………………

Vi. Przekształć zdania tak, aby nie straciły sensu.

Najnowsze badania neurobiologów dowodzą, że ludzki mózg jest 
bardzo plastyczny, co oznacza, że się odbudowuje i przeprogramowuje. 
(według)
Według najnowszych badań neurobiologów ludzki mózg jest bardzo 
plastyczny, co oznacza, że się odbudowuje i przeprogramowuje.

1. Nowy lekarz przyjechał do miasta, ale nie uprzedził o tym nikogo. (bez)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. Już na drugi dzień wszyscy w miasteczku mówili, że pojawiła się 
tajemnicza choroba. (wiedzieć o)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Kiedy nauczyciel wyleczył się, wrócił do szkoły uczyć dzieci. (po)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Młody czarnoksiężnik przybył do maga, aby zgłębiać tajniki czarnej 
magii. (w celu)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5. Popełniamy błędy, ponieważ mamy niedostateczną wiedzę o różnych 
zjawiskach i sprawach. (z powodu)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6. Gdy już zakończyliśmy warsztaty dziennikarskie, wymyśliliśmy kolejny 
projekt dla studentów. (po)

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

7. Chociaż pogoda była niesprzyjająca do wędrówek, wybraliśmy się na 
wycieczkę w góry. (mimo)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

8. Gdy ulegamy czyjejś presji, często postępujemy wbrew swoim zasadom. 
(na skutek)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

9. Zanim zaszczepię się nową szczepionką na Covid-19, muszę jeszcze 
sprawdzić wszystkie działania niepożądane i przeciwskazania do 
szczepienia. (przed)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

10. Zdecydowaliśmy się na rekuperację w naszym domu, aby zachować 
stałą temperaturę powietrza. (dla)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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LegeNdy o JeziorAch, 
rzeKAch i górAch

1. Legenda o stworzeniu rzeki Emajõgi – rzeki Matki (Estonia)

Bóg stworzył świat i rozpostarł nad nim niebieskie namioty z błyszczą-
cymi gwiazdami i jasnym słońcem. Rośliny rosły i kwitły na ziemi, a zwie-
rzęta cieszyły się swoim życiem. Były posłuszne przykazaniom bożym, 
ale zaczęły się nienawidzić i prześladować nawzajem. Wtedy Bóg zebrał je 
wszystkie razem i powiedział im: „Stworzyłem was, abyście radowali się 
życiem, każdy z was, ale zaczynacie się nienawidzić, więc muszę coś zrobić. 
Widzę, że potrzebujecie króla, który będzie rządził i trzymał was w ryzach. 
Aby go przyjąć, musicie wykopać dla niego rzekę, aby mógł chodzić po jej 
brzegach. Przekopiecie rzekę głęboką i szeroką, aby wszystkie maluczkie 
stworzenia znalazły w niej miejsce, a jej nazwa będzie Emajõgi. Ale nie 
rozkopujcie ziemi tu i tam! Ułóżcie ją w wielką górę, a wtedy pozwolę, by 
wyrósł tam piękny las, a wasz król mógłby tu zamieszkać. Zostawicie też 
gdzieniegdzie zagłębienia i doliny, aby było schronienie do ochrony przed 
wiatrem, przed złą pogodą i słońcem. Widzę was tutaj razem w dużej licz-
bie, każdy czuje swoją siłę. Teraz bierzcie się do pracy, szybko!”

Potem Bóg zostawił zwierzęta i wszystkie zabrały się do pracy. Królik 
i lis wskazali, gdzie powinna płynąć woda: królik skoczył przed lisa, lis 
biegł za nim, a jego wleczony ogon wskazywał kierunek przyszłej rzeki 
Emajõgi. Kret zaorał pierwszą bruzdę w ziemi. Borsuk pracował głęboko, 
wilk drapał łapami powierzchnię gleby. Niedźwiedź niósł ziemię, pomagały 
mu też inne zwierzęta, wiele różnych ptaków oraz jaskółka. 

Kiedy koryto rzeki zostało przygotowane, Bóg przyszedł zobaczyć 
dzieło. Był zadowolony z wykonanej pracy. Chwalił każdego pracownika. 
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– „Krecie i niedźwiedziu, prawdopodobnie pracowaliście najciężej, 
ponieważ jesteście całkowicie zabłoceni! W porządku, ten zabłocony 
płaszcz będzie dla was pamiątką. Ty wilku, dobrze popracowałeś pyskiem 
i nogami, musisz zatem mieć czarny pysk i czarne nogi. Ale gdzie jest rak? 
Czy jest nadal sumiennym pracownikiem i ma wiele rąk? Czy on śpi?” 
Rak właśnie wyszedł z błota i czuł urazę, że Bóg go nie zauważył. Zawołał 
z oburzeniem: 

– „Stary człowieku, gdzie twoje oczy, że mnie nie widziałeś? Musisz 
mieć oczy na plecach!” 

– „Mędrek” – brzmiała odpowiedź.
– „Od tej chwili twoje własne oczy muszą być na plecach”.
Kiedy Bóg spełnił tę obietnicę, którą rak uważał za karę, zobaczył srokę 

przelatującą z gałęzi na gałąź, pozwalającą, by jej piękny strój lśnił w słońcu 
i gwiżdżącą swoją beztroską piosenkę. 

– „Biedny ptak deszczowy!” krzyknął Bóg na nią. „Czy nie masz nic 
innego do roboty, jak tylko się popisywać?” 

– „Stary człowieku” – odpowiedziała sroka. „Praca jest czarna i brudna. 
Mogę zniszczyć mój złocistożółty płaszcz i zabrudzić moje srebrne spodnie. 
Co byś na to powiedział?” 

– „Głupia!” – Bóg zawołał ze złością! „Od teraz noś czarne spodnie i za 
karę nigdy nie będziesz mogła ugasić pragnienia z rzeki, będziesz musiała 
spijać kroplę wody z liści.

Możesz gwizdać swoją przezabawną piosenkę tylko wtedy, kiedy inne 
zwierzęta szukają schronienia i boją się zbliżającej burzy”.

Koryto rzeki było już gotowe. Bóg nalał wody ze swojej złotej miski, 
ożywił ją oddechem i nadał kierunek biegu rzeki. Tak powstała życiodajna 
rzeka Emajõgi w Estonii, w kraju pięknych lasów.

Kristina



Legendy O JeZIORACH, RZeKACH I gÓRACH

126  Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców

rozpostrzeć – spread
przykazanie – commandment
trzymać w ryzach – keep a rein
zagłębienie – hollow 
wleczony – trailed along
zaorać – plough
bruzda – furrow
koryto rzeki – river channel
zabłocony – muddy
pysk – muzzle
sumienny – diligent
sroka – magpie
życiodajna – life-giving

Zadania

i. Połącz wyrazy z ich definicjami.

koryto, stwórca, pysk, przykazanie, namiot, wąwóz, obietnica, oddychanie, 
strój, kropla 

1. zapewnienie zrobienia, załatwienia lub dania 
komuś czegoś

2. mała ilość płynu, odrobina wody

3. eleganckie ubranie, ubiór noszony w pewnych 
okolicznościach

4. naczynie do karmienia zwierząt; podłużne 
zagłębienie w powierzchni ziemi ukształtowane 
przez płynącą wodę

5. Bóg; o kimś obdarzonym zdolnością tworzenia

6. pobieranie tlenu przez odruchowe, rytmiczne 
wciąganie powietrza do płuc i wydalanie 
dwutlenku węgla na zewnątrz
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7. surowe, kategoryczne polecenie, rozkaz, nakaz

8. przenośne schronienie z impregnowanej tkaniny, 
na specjalnym rusztowaniu, mające kształt 
małego domku lub stożka

9. głęboka, sucha dolina o wąskim dnie i stromych 
zboczach

10. u zwierząt: przednia część głowy z otworem 
gębowym

ii. Znajdź wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

1. sikorka – wróbel – sroka – szczupak
2. wilk – pies – borsuk – niedźwiedź
3. jamnik – mruczek – labrador – spaniel
4. frezja – świerk – gerbera – paproć
5. lekkoatletyka – wioślarstwo – taniec – hokej
6. Tatry – Transylwania – Sudety – Karpaty
7. chleb – bagietka – bułka – chałka
8. pragnienie – głód – schronienie – zaspokojenie 
9. wąwóz – rzeka – koryto – brzeg
10. słońce – księżyc – gwiazdy – UFO  

iii. napisz jak najwięcej przykładów.

1. Co może być gorzkie?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. Co może być lubiane?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Co może być jadalne?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Co może być ciepłe?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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5. Co może być hałaśliwe?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6. Co może być pachnące?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

7. Co może być niebezpieczne?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

8. Co może być trudne?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

9. Co może być nieosiągalne?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Co może być przykre?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

iV. Uzupełnij według wzoru.

wykop – wykopać – wykopany

1. stworzenie – …………………………  –  ……………………………
2. popis  – …………………………  –  ……………………………
3. rozkop – …………………………  –  ……………………………
4. obietnica – …………………………  –  ……………………………
5. ożywienie – …………………………  –  ……………………………

V.  Zastąp sformułowania konstrukcjami słowotwórczymi.  

daje życie – życiodajny, -a, -e 

1. podobny do czekolady – ………………………………………………
2. lubiący ciepło – ………………………………………………………
3. bojący się Boga – ………………………………………………………
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4. odporny na wodę – ……………………………………………………
5. przeciw deszczowi – …………………………………………………
6. lewy brzeg – ……………………………………………………………
7. prawy brzeg – …………………………………………………………
8. szczelny od wody – ……………………………………………………
9. odporny na mróz – ……………………………………………………
10. szczelny od wiatru – ……………………………………………………

Vi. Wstaw odpowiednią formę przymiotnika lub przysłówka.

1. (długa) …………………………………………… rzeką na świecie jest 
Nil.

2. (wielka) …………………………………………. rzeką w Polsce jest 
Wisła.

3. (głęboki) …………………………………………. miejsce na Bałtyku 
znajduje się na północny zachód od Gotlandii 

4. Rio de Janeiro uważa się za (pięknie) …………………………… 
położone miasto na świecie.

5. Za (dobry) ……………………………… Europejską Destynację Tury-
styczną Roku uznano Bagna Biebrzańskie i Rzeczpospolitą Ptasią, czyli 
Ujście Warty

6. (fantastyczne) ……………………………………. zwierzętom grozi 
wyginięcie – na tym założeniu opiera się fabuła książki J.K. Rowling.

7. (wysoki) ……………………………. szczyt świata znajduje się 
w Himalajach, w Nepalu.

8. (niski) ……………………………………………. położone miejsce 
na Ziemi to Głębia Challengera w Rowie Mariańskim (10 994 metrów 
pod poziomem morza). 

9. (wspaniale) ………………………………….. wspominamy wakacje, 
w czasie których oglądaliśmy ciekawe i atrakcyjne miejsca.

10. (zimne) …………………………….. morze na świecie to Morze Białe 
(temperatura osiąga -2 stopnie C), a (ciepłe) ……………………….. 
jest Zatoka Perska (prawie 36 stopni C).
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2. Legenda o Soży (Białoruś) 

Legenda opowiada o jednej z większych rzek Białorusi – o Soży. 
Według podania siwy, stary ojciec Dźwina miał dwóch synów – Sożę 
i Dniepra. Dźwina słynął ze swoich niezliczonych bogactw i skarbów, 
ale największą jego zdobyczą był kosztowny, złoty diadem, schowany za 
dwunastoma drzwiami i dwunastoma zamkami. Kiedy staruszek wyjmował 
go z szuflady, to księżyc się zamieniał w słońce, a zima w lato. Ale niestety 
zawistne oczy i dusze sąsiadów były tym bardzo zaniepokojone. Pewnego 
dnia diadem został skradziony. Bardzo się wtedy Dźwina zasmucił i wysłał 
syna Dniepra w pogoń za złodziejami. Szybko biegł Dniepr i już prawie 
dogonił uciekinierów, ale był tak wyczerpany, że nogi odmówiły mu 
posłuszeństwa i nie mógł dalej biec. Usłyszał to Dźwina i wysłał na pomoc 
drugiego syna, ale i ten nie zdołał dogonić zbiegów. Długo Dźwina czekał 
na swoje dzieci, wreszcie zapłakał i przemówił: „Bodaj wam, dziatki, łzami 
się rozlać”. I zaledwie to powiedział – popłynęły trzy duże rzeki: Dniepr, 
Soż i Dźwina. Dniepr przez pola i sady, Soż przez bagna i mchy, a ojciec 
Dźwina – dokąd oczy go poniosą. A na tych rzekach powstała Białoruś. 

Joanna

diadem – diadem
zawistny – envious
pogoń – pursuit
uciekinier – escapee
zbieg – escapee
bagno – bog
mech – moss



2. Legenda o Soży (Białoruś)   •  zadania

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  131

Zadania

i. Połącz w pary związki frazeologiczne.

1. biały    a.  charakter
2. czarny    b.  nie poszła w las
3. nauka     c.  kruk
4. zawracanie    d.  z ust
5. wyjąć     e.  głowy
6. przyjaźń     f.  do grobowej deski

ii. Utwórz przymiotniki od podanych rzeczowników.

deszcz – deszczowa pogoda

1. szkło – ………………………… lampa
2. ogórek – zupa ……………………………
3. wiatr – …………………………… aura
4. mgła – ……………………… poranek
5. śmietanka – lody …………………………
6. słońce – ………………………… wakacje
7. kwas – …………………………… smak
8. herbata – …………………………… róża
9. tort – masa ………………………………
10. cukier – …………………………… kolor

iii. Zastosuj w zdaniach przymiotniki z poprzedniego zadania.

1. ………………………… róże to niezwykle piękne, urokliwe i pachnące 
odmiany.

2. Niektóre dzieci wolą ………………………. smak od słodkiego i kupują 
sobie kwaśne żelki.

3. Pobudka w …………………………….. poranki zwykle kończy się 
bólem głowy, dopóki mgła nie opadnie.

4. Najlepsze masy ……………………. robi się z masła, a najlżejsze ze 
śmietany.
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5. Jak wieje na Podhalu wiatr halny to dopiero jest ……………………. 
aura.

6. Lampa Aladyna raczej nie była …………………………….
7. W tym sezonie modne są ………………………….. kolory szminek.
8. Każdy wczasowicz marzy o ………………………….. wakacjach za 

granicą.
9. Jedną z lepszych polskich zup jest ………………………………
10. Lody wyrabia się ze śmietanki, a więc lody ……………………….. są 

podstawą wszystkich innych smaków.

iV. Wpisz nazwę rzeczy, która składa się z podanych części.

1. fotel, silnik, kierownica, sprzęgło, wycieraczki, hamulec, koła, maska, 
bagażnik, akumulator 

………………………………………………………………………………

2. siodełko, kierownica, przerzutki, łańcuch, pedały, hamulec, rama, 
opony

………………………………………………………………………………

3. lokomotywa, wagon restauracyjny, wagony, przedziały, drzwi, okna, 
koła, toaleta

………………………………………………………………………………

4. kadłub, kabina pilota, skrzydła, podwozie, kokpit, silnik
………………………………………………………………………………
5. pokład, rufa, ster, szalupa, burta, pokład, kabina pasażerska
………………………………………………………………………………

V. Zapisz liczby słowami (rzeczowniki odliczebnikowe).

1. Zarezerwuję pokój w hotelu, chcecie (1) ………… czy (2) ………… ?
2. W garażu pokazał mi dwa silniki motocyklowe – jeden to (350) 

……………………………, a drugi to (700) …………………………
3. Rozmiar buta mojego dziecka to (20) …………………………………
4. Kobiety dojrzałe odkrył Balzac – pewnie nie mógł się opędzić od 
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pięknych (30) ………………………. i (40) ………………………… 
5. Czy ma pani rozmienić (100) ………………………….. na drobne?
6. Niektórzy uczniowie nie obchodzili jeszcze (18) ……………………
7. Telewizyjna (1) ……………………... oferuje Państwu różnorodne 

programy publicystyczne i kulturalne.
8. (4) ………………………… w polskim radiu obchodzi 30. urodziny.
9. Jak nazywa się ostatni przystanek, na którym zatrzymuje się (3) 

…………………….?
10. (50) …………………. to taki czas, że trzeba zastanowić się nad swoim 

życiem.

Vi. Wstaw bezokolicznik lub rzeczownik.

1. Czy zaproponowała jej Pani (przejść) ………………….. na Ty?
2. Dziadek nie omieszkał (przypomnieć) ……………………… mi 

o moich zobowiązaniach wobec rodziny.
3. Już dawno planowaliśmy (kupić) ……………………………. nowego 

samochodu.
4. Lekarz zalecił im (wyjechać) ……………………… nad morze w celu 

poprawy zdrowia.
5. Mimo choroby dzieci państwo Krukowscy kontynuowali (podróżować) 

……………………. do Indii.
6. Studentki odmówiły (pójść) ………………………. na imprezę, na 

której lał się strumieniami alkohol.
7. Proszę zaprzestać (agitować) …………………… politycznego wśród 

dzieci w szkole.
8. Rektor zezwolił pani doktor na (objąć) ………………….. tego 

stanowiska.
9. Uprzejmie proszę o pozytywne (rozpatrzyć) …………………………. 

mojej prośby.
10. Dyrektor uniemożliwił (załatwić) ……………………… spraw 

pracowniczych w postaci on-line. 
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3. Legenda o Bagnie Komarowskim (Białoruś) 

Teraz w Mińsku jest taki targ Komarowski. Ale dawno temu w tam-
tym miejscu znajdowało się bagno. Według legendy bagno skrywało przed 
ludźmi złoto należące do Semiona Sokola. Był to jeden z wojowników 
pierwszego księcia mińskiego Gleba Wsławowicza, a wcześniej jego ojca 
Wsława Bryaczławowicza, którego ludzie nazywali Wsławem Czarnoksięż-
nikiem. Bogactwo skradzione podczas licznych kampanii wojennych zo-
stało pochowane wraz z Semionem. Po pewnym czasie nad jego grobem 
wzniesiono kościół. Jesienią 1423 r. podczas całonocnej służby staremu 
mnichowi Antoniemu pojawił się duch rabusia-bojownika. Duch obsypał 
złotem podłogę, która była w pobliżu pieca. Mnich zrozumiał ten znak 
i pewnej nocy wykopał stary skarb. Święty głupiec Fedor Komar, który 
stale mieszkał na werandzie kościoła, widział, jak Antoni wyjmuje skarb. 
Mnich zaproponował, że ukryje złoto w lesie, a następnie podzieli je rów-
no. Wykopawszy głęboką dziurę, Antoni wziął skrzynię i zszedł na dół. 
Fedor, zdając sobie sprawę, że złoto zostanie ponownie schowane, zaczął 
domagać się swojej części. Mnich był tak urzeczony złotem, że postanowił 
pozbyć się Komara. Ale zamiast świętego głupca przed nim stanął duch 
Sokoła Semiona, który zakopał żywcem zapalonego mnicha pod stosami 
przeklętych skarbów. Następnie ogromne bagno, zwane Komarowskim, 
rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach z tego miejsca. Według innej 
wersji ziemia zatrzęsła się pod stopami mnicha natychmiast po tym, jak 
zabił świętego głupca.

Paweł

obsypać – sprinkle
weranda – veranda
skrzynia – chest
urzeczony – bewitched
zakopać żywcem – bury alive
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Zadania

I. Połącz wyrażenia w pary.

1. zakopać    a.  mnich
2. całonocna    b.  swojej części
3. zapalony    c.  bogactwo
4. ziemia    d.  skarb
5. bagno    e.  zatrzęsła się
6. obsypać    f.  na werandzie
7. ogromne    g.  żywcem
8. wykopać    h.  złotem
9. mieszkać    i.  komarowskie
10. domagać się    j.  służba

II. Podaj wyraz o podobnym znaczeniu do podanych.

znak, bulion, jarzyny, zeszyt, test, wyrzeczenie, uczucie, fantazja, bogactwo, 
smutek 

1. rosół …………………………….
2. drogowskaz ………………………
3. warzywa …………………………
4. poświęcenie ………………………
5. kajet ………………………………
6. marzenie …………………………
7. badanie …………………………..
8. nostalgia ………………………….
9. majątek …………………………..
10. miłość ……………………………

III. Użyj w zdaniach swój lub własny.

1.  Zaczął nareszcie dobrze i szybko działać – wziął los w ……………… 
ręce.
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2.  Byłem na konferencji na …………………….. koszt, pracodawca nie 
zwrócił mi nawet za podróż.

3.  Kiedy osiągnąłeś zamierzony cel, mówimy, że dopiąłeś …………………
4.  Stare polskie przysłowie mówi, że swój ………………… zawsze 

znajdzie.
5.  Jacek poprosił, żebym oddał mu pożyczone pieniądze – upomniał się 

o ……………
6.  Na starość dobrze mieć ……………… kąt.
7.  Mój ojciec miał swoją firmę i zawsze mawiał, że nie ma to jak pracować 

na ………………………!
8.  W starej pracy nie zostawiała swoich prywatnych rzeczy i jak zmieniła 

firmę nie miała nic …………………… do zabrania.
9.  Każdy powinien pracować na …………………….. nazwisko.
10.  Kasia ma ……………… oryginalny styl ubierania się.

IV. Podaj wyraz o przeciwnym znaczeniu do podanych.

ciemność, góra, koniec, krzyk, porażka, lekarstwo, bałagan, przegrany, 
słabość, obłuda 

początek – ………………………………
światłość – ………………………………
siła – …………………………………….
porządek – ……………………………
kłamstwo – ……………………………..
zwycięzca – ……………………………..
trucizna – ………………………………
szept – ………………………………….
dolina – …………………………………
sukces – …………………………………
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V. Gdzie można? – podaj jak najwięcej przykładów.

1. pływać kajakiem?
………………………………………………………………………………
2. odpocząć?
………………………………………………………………………………
3. modlić się?
………………………………………………………………………………
4. uczyć się?
………………………………………………………………………………
5. tańczyć?
………………………………………………………………………………
6. spacerować?
………………………………………………………………………………
7. pływać?
………………………………………………………………………………
8. jeździć na łyżwach?
………………………………………………………………………………
9. posłuchać muzyki?
………………………………………………………………………………
10. kupić bilet?
………………………………………………………………………………

VI. Użyj rozkaźnika w liczbie mnogiej.

Dzieci słodzą za dużo herbatę. Dzieci nie słodźcie tyle!

1. Trzeba wynieść śmieci. ……………………………………………… !
2. Muzyka jest za głośna. ………………………………………………. !
3. Telefon dzwoni. ……………………………………………………… !
4. Ktoś puka do drzwi. …………………………………………………. !
5. Pralka skończyła prać. ………………………………………………. !
6. Brakuje chleba. ………………………………………………………. !
7. Jest zimno. …………………………………………………………… !
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4. Jezioro Serce (Białoruś)

Po udanym polowaniu podczas uroczystej kolacji panowie zgodzili 
się na ślub swoich dzieci Gali i Vincenta. Wcześniej prośba dzieci o zgodę 
nie była akceptowana, o wszystkim decydowali rodzice. Postanowili zatem 
wyprawić im wesele cztery lata później, kiedy Gala skończy siedemnaście lat.

Po śmierci ojca Vincent musiał sam uprawiać ziemię, z tego powodu 
zrezygnował ze służby wojskowej. Ojciec Vincenta był skąpy, syna pie-
niędzmi nie rozpieszczał. Po otrzymaniu spadku syn postanowił pojeź-
dzić po świecie, a następnie zająć się gospodarstwem. Prowadził hulaszczy 
tryb życia (karty, tawerny, kobiety) i wkrótce zmarnował wszystko, nawet 
przegrał dwór w karty.

Ojciec Gali poprosił Daniłę, syna swojego przyjaciela, który właśnie 
ukończył szkołę, aby ten poprowadził mu gospodarstwo. Młody chłopak 
szczerze i ochoczo przystąpił do pracy. Kilka razy w tygodniu chodził po 
folwarku, utrzymując porządek. Szczególnie lubił jeździć „pańską drogą”. 
Często córka pana, Gala, wsiadała do jego bryczki i niby jaskółka, ćwierkała 
o pięknie jezior i rzeki Straczy. Czasami śpiewała. Jej śpiew przypominał 
echo leśne o wielu głosach. Danile też podobały się te wycieczki. Z czasem 
nie mogli już bez siebie żyć.

Tymczasem w Olszewie trwały przygotowania do balu z okazji 
siedemnastych urodzin Gali. Zaproszono znamienitych gości.

Podczas kolejnej podróży Gala zwróciła się do Daniły: 
– Spójrz na jezioro! Ono jest jak serce. I martwi się tak, jak moje serce... 

Potem przytuliła Daniłę, pocałowała go mocno i cicho powiedziała: 
– Chcę, żebyś tańczył na balu tylko ze mną. Zgoda? 
– Zgoda. – powiedział z zakłopotaniem Daniła.
Na bal przyszło wielu gości. Przybył także Vincent i kiedy zobaczył 

piękną Galę, przypomniał sobie o postanowieniu ich ojców. Przyszło mu na 
myśl, że to małżeństwo pomoże rozwiązać jego sprawy. Kiedy rozpoczęły 
się tańce Vincent zamówił mazurka i rzucił się, by zaprosić Galę. Ale Galę 
poprowadził do tańca Daniła. Wtedy Vincent wyzwał Daniłę na pojedynek. 
Mężczyźni wybrali miejsce między jeziorami leśnymi, pojechali tam 
konno. Dowiedziawszy się o pojedynku, Gala rzuciła się za nimi. Kiedy 
zbiegała z góry, usłyszała dwa strzały. Potem zobaczyła Vincenta, który stał 
w pobliżu drzewa, trzymając rękę na piersi...
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Gala podbiegła do rannego, by mu pomóc, ale w tej chwili Vincent 
wyciągnął sztylet i wbił go w ciało młodej dziewczyny: 

– Ani ja, ani on – to były jego ostatnie słowa.
Daniła złapał dziewczynę i zaniósł ją na wzgórze do powozu. Uściskała 

jego dłoń i wyszeptała: 
– Umiłowany... Kochany... Nie martw się... Przeżyję ... Jestem silna. 

Będziemy szczęśliwi. Spójrz na nasze jezioro-serce...
Jezioro było takie, jak zawsze. Ale nagle wiatr silnie podniósł wodę 

i na środku jeziora pojawiła się podłużna wyspa, która wyglądała jak rana 
w sercu. Gala zmarła na rękach Daniły.

– Gala! Gołąb! Gołąbka moja! – krzyknął młodzieniec z rozpaczy.
– Gołąb! Gołąbka-a-a-a – powtórzyło echo kilka razy.
– I teraz echo na Gołubelce powtarza to, co zostało powiedziane, kilka 

razy.
– Wyspa – zamrożona krew z rany na sercu czystej dziewczyny – jest 

potępieniem wstydliwych ludzkich cech: interesu własnego, zazdrości, 
zawiści.

Lizavieta

skąpy – stingy
rozpieszczać – pamper
hulaszczy – dissipated
ochoczo – enthusiastically
folwark – home farm
bryczka – britzka
ćwierkać – chirp
znamienity – distinguished
mazurek (taniec) – mazurek (dance)
konno – horseback
powóz – carriage
podłużny – elongated
potępienie – condemnation
wstydliwy – shameful 
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Zadania

i. Połącz w pary.

1. otrzymać     a.  cechy
2. hulaszczy     b.  kolacja
3. podłużna     c.  konno
4. pojechać     d.  mazurka
5. zatańczyć     e.  i ochoczo
6. znamienici    f.  goście
7. szczerze     g.  wesele
8. uroczysta     h.  wyspa
9. wyprawić     i.  tryb życia
10. wstydliwe     j.  spadek

ii. Podaj wyraz o przeciwstawnym znaczeniu.

1. skąpy – ……………………………..
2. wstydliwy – ………………………
3. silny – …………………………….
4. szczęśliwy – ………………………
5. hulaszczy – ……………………….
6. piękny – ………………………….
7. mocno – …………………………..
8. pusty – ……………………………
9. odważny – ……………………….
10. skromny – ……………………….

iii. Uzupełnij zdania wyrażeniami.

papier ścierny, staż małżeński, na słońce, zwodzony most, rzęsista ulewa, na 
złom, gorzka czekolada, bułka tarta, założyć gips, zapięte pasy, wiatr halny

1. Do kotletów mielonych dodam trochę …………………………………
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2. Na wyspę można dostać się tylko ……………………………………..
3. Zdecydowanie od mlecznej wolę ……………………………… Wedla.
4. Córka państwa Lewandowskich złamała nogę i w szpitalu 

………………….. jej …………………….
5. Mój mechanik powiedział, że samochód po wypadku nadaje się tylko 

………………..
6. Surowe, nieobrobione drewno najlepiej wygładzić …………………
7. Od rana w naszym mieście mamy ……………………………………, 

za to w górach wieje ……………………………
8. Sceptycy wmawiali jej: po co porywać się z motyką …………………..
9. Katarzyna i Jarek obchodzą w tym roku 50-lecie ślubu, więc mają 

bardzo długi ………………………………………
10. Barbara zapłaciła mandat za jazdę bez ………………………………

iV. Użyj w zdaniach zaimka się lub przymiotnika własny.

1. Ona ma swój ………………….. styl ubierania się. 
2. Współcześnie jesteśmy tak delikatni, że staramy się nie widzieć na 

……………….. oczy krzywd i cierpienia. 
3. Na święta zjechała …………. cała moja rodzina. 
4. „Nie wierzą ………………… oczom”! – krzyknęła moja kuzynka, jak 

zobaczyła mnie w nowej fryzurze.
5. Mama kupiła dla ……………. tę nową sukienkę.
6. Przy amnezji niczego nie można …………… przypomnieć.
7. To jest mój ………………….. komputer, nie pożyczam go nikomu
8. Na …………………. skórze przekonała się, jak to jest być żoną 

muzułmanina. 
9. Woda rozlała ………… po całym stole.
10. Apostołowie nie wierzyli ………………. uszom, jak usłyszeli 

o zmartwychwstaniu Jezusa.
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V. Połącz święto z datą.

1.  Wigilia Bożego Narodzenia  a.  8 marca
2.  Dzień Kobiet    b.  6 stycznia
3.  Dzień Matki    c.  6 grudnia
4.  Święto Trzech Króli   d.  1 maja
5.  Święto Pracy    e.  11 listopada
6.  Wszystkich Świętych   f.  2 maja
7.  Dzień Niepodległości   g.  26 maja
8.  Święto Flagi    h.  1 listopada
9.  Mikołajki     i.  24 grudnia
10.  Walentynki    j.  14 lutego

Vi. Podaj wyraz pasujący do obu określeń.

1. tropikalny lub morski …………………………………………………
2. srebrny lub złoty ………………………………………………………
3. sylwestrowa lub bezsenna ……………………………………………
4. sadzone lub po wiedeńsku ………………………………………………
5. ratunkowe lub poselskie ………………………………………………
6. ślepa lub dozgonna ……………………………………………………
7. cukrowa lub kosmetyczna ……………………………………………
8. bezalkoholowe lub pszeniczne ………………………………………
9. kolońska lub utleniona …………………………………………………
10. maturalny lub na prawo jazdy …………………………………………
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5. Prutasz (Czarnogóra)

Prutasz (Prutaš) to jeden z najpiękniejszych, najpopularniejszych i naj-
większych szczytów góry Durmitor. Szczyt otrzymał swoją nazwę od pio-
nowych klifów zwanych „prutovi” (są to gałązki w miejscowym języku), co 
oznacza górę zbudowaną z gałązek.

Legenda o nazwie tego szczytu związana jest z parą Todorem i Różą. 
Róża była znana ze swojej urody i dobrego wykształcenia, a jej chłopak 
Todor był niezwykle przystojnym pasterzem i jednym z bardziej lubianych 
mężczyzn w regionie. Todora podziwiały też wróżki, które kiedyś mieszkały 
na górskich zboczach i które były zazdrosne o miłość młodej pary. 

Pewnego dnia wróżki zaprosiły Todora na górę na tańce.  Jedynym 
wymaganiem, aby wziąć udział w ceremonii było pozostawienie broni we 
wsi. Todor przestrzegał tej zasady, ale zapomniał zostawić nóż, który jako 
pasterz zawsze miał przy sobie. Dołączył do wróżek i cieszył się, tańcząc 
z nimi przez całą noc. W pewnym momencie wróżki zauważyły jego 
nóż. Przestraszone czarodziejki z gniewu uniosły go wysoko w chmury 
i zrzuciły z klifów. Todor zmarł natychmiast. Z ogromnego smutku Róża 
(Ruzica) zniknęła w górach i nigdy nie wróciła.

Tymczasem inni pasterze, którzy mieszkali we wsi, zapragnęli zemsty. 
Zebrali długie, twarde gałęzie drzew i użyli ich do wspinaczki na górę. 
Podczas gdy wróżki spały, pasterze związali razem ich włosy, aby je wyrwać, 
gdy wróżki się obudzą. Od tamtej pory nikt nigdy nie widział wróżek, 
a wielu ludzi uważa, że żółta trawa, która rośnie na zboczach góry, to ich 
włosy. 

Z biegiem czasu gałązki stopiły się ze skałami i dzięki temu góra 
otrzymała od nich nazwę.

Milić

pionowy – vertical
klif – cliff
pasterz – shepherd
wróżka – witch
gniew – anger
wyrwać – tear out
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Zadania

I. Połącz wyrazy z ich definicjami.

pasterz, wróżka, gniew, klif, wykształcenie, smutek, zemsta, ceremonia

1. kobieta mająca moc czynienia czarów, zajmująca się 
wróżeniem

2. wysoki i stromy, często pionowy brzeg morza lub 
jeziora

3. stan psychiczny będący następstwem przykrych 
przeżyć

4. odwet za doznaną krzywdę

5. oficjalna uroczystość lub obrzęd przebiegające 
według ustalonego planu lub rytuału

6.
gwałtowna reakcja na jakiś przykry bodziec 
zewnętrzny wyrażająca się niezadowoleniem 
i agresją

7. ten, kto pasie owce lub inne zwierzęta

8. wiedza zdobyta przez kogoś w szkole

II. Wpisz wyrazy w odpowiedniej formie gramatycznej.

jabłko, pojęcie, zegarek, nóż, słowo, kamień, migdał, drożdże, dusza, wiatr 

1. kategorycznie czegoś żądać – stawiać sprawę na ostrzu ……………
2. zbić kogoś bardzo mocno – sprać na kwaśne …………………………
3. spać głębokim snem – spać twardo jak ………………………………
4. rosnąć bardzo szybko – rosnąć jak na ………………………………
5. uważać na to, co się mówi – liczyć się ze ………………………………
6. nie wiedzieć czegoś lub nie znać czegoś – nie mieć zielonego …………
7. nie dotrzymywać obietnicy – rzucać słowa na …………………………
8. być biednym – być bez grosza przy ……………………………………
9. marzyć, rozmyślać – myśleć o niebieskich ……………………………
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10. być punktualny, robić coś punktualnie – chodzić jak szwajcarski 
……………………..

iii. Wpisz brakujący wyraz.

1. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co ………………………………
2. Nie szata ………………………. człowieka.
3. Gdy się człowiek …………………, to się diabeł ……………………
4. Kto mieczem …………………, ten od miecza ………………………
5. Kto pod kim dołki ……………………, ten sam w nie …………………
6. Czego Jaś się nie ………………………, tego Jan nie będzie ……………
7. Każdy sobie rzepkę ……………………………………………………
8. Ziarnko do ziarnka, aż …………………………………… się miarka.
9. Prawdziwych przyjaciół ………………………………. się w biedzie.
10. Nie ……………………………… dnia przed zachodem słońca

iV. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

1. codziennie, uczyć się, (ja), język polski, trudny
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. musieć, angielski, mówić, wyraźnie, po, zawsze, (ty)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. z, pies, daleko, co wieczór, chodzić, ona, na spacer
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. lubić, czytać, w nocy, książki, o Kosmosie, Patryk
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5. Kasia, do siebie, i, Arek, dzwonić, co dzień
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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V. Podaj wyraz pasujący do obu określeń. 

1. głęboka lub rwąca ……………………………………………………
2. wyścigowe lub mechaniczne …………………………………………
3. mięsa lub teatralna ……………………………………………………
4. rasowy lub podwórkowy ………………………………………………
5. grochowa lub pomidorowa …………………………………………
6. kamienny lub brunatny ………………………………………………
7. cięte lub sztuczne ……………………………………………………
8. drożdżowe lub makowe ………………………………………………
9. razowy lub pszenny ……………………………………………………
10. dobry lub wisielczy ……………………………………………………

Vi. Uzupełnij zdania wyrazami.

zgodnie z, według, dzięki, śladem (czegoś), z wyjątkiem, jakkolwiek by, mimo

1. …………………… najnowszymi dyrektywami Unii Europejskiej, 
musimy nosić maseczki nawet na świeżym powietrzu.

2. …………………. swojemu tacie, trenerowi i psycholog sportu, Iga 
Świątek wygrała turniej French Open i odebrała puchar na kortach 
Rollanda Garrosa.

3. ……………………… się zdarzyło, zawsze możemy poprosić o pomoc 
sąsiadów.

4. ……………………. grożącego mu niebezpieczeństwa, skoczył w fale, 
aby uratować tonące dziecko.

5. ………………………… zmian w prawie polskim przyszły następne. 
6. Sklep czynny codzienne ……………………. niedzieli.
7. ………………… najnowszych doniesień medialnych, w Czechach 

ogłoszono stan wyjątkowy z powodu koronawirusa.
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6. Legenda o jeziorze Switeź (Białoruś) 

Samo miasto, jak mówią legendy, było dość barwne i bogate, ale róż-
niło się od innych osad niezwykle surowymi zasadami: nie mogli tu być 
przyjmowani obcy przybysze, nawet na obrzeżach, poza murami miasta. 
Żebracy wiedzieli o tym zakazie i nie mogli tam wchodzić. Wiedzieli bar-
dzo dobrze, że nawet jeśli spróbują wejść do środka, mogą im się przyda-
rzyć kłopoty.

Pewnego razu biedny człowiek wszedł do miasta. Gdy tylko mieszkań-
cy zobaczyli nieznanego, zaczęli mocniej zamykać drzwi i okna. Ale biedny 
człowiek nie wiedział o lokalnych obyczajach, wierzył, że w tak niegościn-
nym mieście znajdzie się przynajmniej jedna życzliwa dusza. Idąc głów-
nymi ulicami, starzec dotarł aż na przedmieścia. Ale nawet tam wszyscy 
zamknęli przed nim drzwi, nikt nie okazał współczucia żebrakowi. A kiedy 
było już zupełnie ciemno, jedna wdowa wpuściła go do swojej chaty, która 
znajdowała się w pobliżu murów miasta. Ale ona sama nie miała mu nic do 
zaoferowania oprócz zimnego miejsca przy piecu, gdzie wieczorami kładła 
się spać ze swoim małym synkiem. I nie miała też nic do jedzenia. W domu 
starzec znalazł starą torbę, w której znajdowało się ziarno. Wziął z niej tyl-
ko trzy ziarna i kazał wdowie zemleć je w młynie ręcznym. Chociaż nie 
powiedziała tego głośno, uznała, że starzec całkowicie postradał rozum 
z powodu głodu i żalu. Ale jak się ucieszyła biedna wdowa, gdy zobaczyła 
wynik swojej pracy: z trzech ziaren zrobiły się trzy miary mąki. Wystarczy-
ło na zakwas na chleb, żeby nie byli głodni.

W tym czasie starzec postanowił zebrać trochę gałęzi poza bramą 
miasta, aby rozpalić w piecu. Wtedy mieszkańcy zauważyli go. Obserwowali 
go jak wrócił i jak wszedł do domu wdowy. Bardzo się rozgniewali, 
ponieważ wdowa naruszyła starą tradycję miasta. Tymczasem kobieta, jej 
syn i wędrowiec zjedli już potrawę i poszli spać przy ciepłym piecu.

Następnego ranka obudziło ich stukanie mieszkańców do drzwi. Ludzie 
zgromadzili się wokół domu i zażądali wyrzucenia biednego człowieka 
z miasta oraz utopienia wdowy w rzece, która płynęła w pobliżu. Kobieta 
była przerażona, płakała, wiedziała, że jej nie oszczędzą.

Wtedy starzec, prostując ramiona, powiedział wdowie, żeby wzięła 
syna na ręce i poszła za nim. I tak przeszli przez tłum niezauważeni przez 
nikogo. Opuściwszy nieprzyjazne miasto, starzec otrzepał buty z kurzu 
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i kazał kobiecie odejść drogą, nie oglądając się za siebie. Wdowa poszła, 
ale za sobą usłyszała krzyki i płacz. Wtedy odwróciła się, zapomniawszy 
o nakazie starca, bo była ciekawa, co się dzieje. I zobaczyła, że miasto 
zapada się pod ziemię, zalewa je woda, a kobieta natychmiast zamieniła się 
w kamień.

Mówią, że do dziś, niedaleko jeziora, znajduje się ten kamień. 
Bezdzietne kobiety przychodzą do niego i modlą się, aby urodziły dziecko, 
a skamieniała wdowa stara się wszystkim pomóc. Ale jeśli dotkniesz go 
dłonią zanurzoną w jeziorze, na kamieniu pojawią się łzy lub krople krwi.

Weronika

Inna wersja tej legendy głosi, że na miejscu jeziora Świteź było miasto 
piękne jak marzenie. Pewnego razu na nowogrodzkiej ziemi zjawili się 
najeźdźcy, a w mieście zostały tylko same kobiety, żony i córki, bo starzy 
i młodzi mężczyźni poszli walczyć. Kiedy nieprzyjaciele znaleźli się przed 
bramą, a panny świtezianki gotowe już były umrzeć za swoją ojczyznę, 
aby tylko nie poddać się wrogom, wydarzył się cud. Ziemia rozstąpiła się 
i pochłonęła miasto, żeby nie wpadło w ręce najeźdźców. Na jego miejscu 
zaś rozlało się jezioro, na którego przejrzystej powierzchni pojawiły się 
przecudnej urody kwiaty.

Aryna

przybysz – newcomer
na obrzeżach – on the outskirts
żebrak – beggar
niegościnny – inhospitable
współczucie – compassion
wdowa – widow
zemleć – grind
młyn – mill
zakwas – bread starter
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wędrowiec – wanderer
utopienie – drown
otrzepać z kurzu – shake dust off
nakaz – order
bezdzietna – childless
skamieniała – petrified
przejrzysta – clear

Zadania

i. Wstaw brakujące przyimki: w (3x), za, na, do, o (2x), poza, pod. 

1. Bezdzietne kobiety przychodzą ………. niego i modlą się ………… 
potomstwo.

2. Wtedy starzec, prostując ramiona, powiedział wdowie, żeby wzięła 
syna …….. ręce i poszła …….. nim.

3. W tym czasie starzec postanowił zebrać trochę gałęzi …….. bramą 
miasta, aby rozpalić ……. piecu.

4. Biedaczek nie wiedział …….  lokalnych obyczajach, wierzył, że …….. 
tak niegościnnym mieście znajdzie się przynajmniej jedna życzliwa 
osoba.

5. Miasto zapadło się ……. ziemię, zalała je woda, a kobieta natychmiast 
zamieniła się …….  kamień.

ii. Wstaw związki porównawcze.

silny jak tur, zdrowy jak ryba, biały jak śnieg, dumny jak paw, piękny jak 
marzenie, gruby jak balon, lekki jak piórko, głupi jak but, dobry jak chleb, 
blady jak ściana

1. W tegorocznej edycji konkursu „Miss Polonia” wzięły udział kandydatki 
…………………………………………………………………………
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2. Ursus, jeden z bohaterów książki Henryka Sienkiewicza pt. „Quo 
vadis” był ogromny i ……………………………………………………
……………………………………

3. Dzieci wyszły ……………………………………… ze sprawdzianu 
z matematyki.

4. Panie, …………………………………, tyś uwielbiony od swego 
Kościoła to jedna z popularnych pieśni religijnych śpiewanych na 
mszach w całej Polsce.

5. Rafael Nadal reklamuje nowy zegarek, który jest wart 4 miliony 
i niedużo waży – jest ……………………………………………………
………………………………….

6. Po upraniu pościeli w wysokiej temperaturze, prześcieradła zrobiły się 
………………………………….

7. Dietetycy biją na alarm, dzieci robią się …………………………… po 
jedzeniu niezdrowej żywności oraz fast foodów. 

8. Aby być ……………………………………, trzeba regularnie ćwiczyć 
i dobrze się odżywiać. 

9. Janek chodził …………………………, jak dowiedział się o szóstce 
z polskiego.

10. …………………………… elektryk wyłączył światło w całej dzielnicy.

iii. Wpisz antonimy w odpowiedniej formie. 

nudny, słodki, krzywy, głęboki, przypadkowy, twardy, upalny, pospolity, tępy, 
tęgi, niemiły

ciekawa książka  ≠ ………. nudna ……. książka

1. elegancki garnitur  ≠ …………………………..garnitur
2. mroźny dzień  ≠ ………………………….dzień
3. prosty dąb  ≠ …………………………… dąb
4. szczupła kobieta ≠ …………………………. kobieta
5. ostry nóż ≠ ………………………nóż
6. sympatyczna dziewczyna ≠ ……………………… dziewczyna
7. konsekwentny zakup ≠ …………………………. zakup
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8. kwaśne jabłko ≠ ………………………… jabłko
9. miękka okładka ≠ ………………………. okładka
10. płytkie jezioro ≠ ……………………….. jezioro

iV. Zamień zdania złożone na wypowiedzenia z imiesłowowym 
równoważnikiem zdania.

Kiedy jechałem do pracy, spotkałem kolegę.
Jadąc do pracy, spotkałem kolegę

1. Kiedy oglądałam telewizję, robiłam na drutach.
………………………………………………………………………………

2. Kiedy poczuł się zdrowy, wypisał się ze szpitala na własne żądanie.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Rolnicy protestowali w ten sposób, że blokowali drogi.
………………………………………………………………………………

4. Ponieważ bał się konsekwencji swojego czynu, zatarł wszystkie ślady.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5. Ponieważ nie mogła znaleźć pracy, wyjechała za granicę.
………………………………………………………………………………

6. Kiedy oglądał film, przypomniał sobie ubiegłoroczne wakacje.
………………………………………………………………………………

7. Kiedy wygrała konkurs, otrzymała kilka propozycji.
………………………………………………………………………………

8. Kiedy czytałem tę powieść, zapomniałem o całym świecie.
………………………………………………………………………………

9. Kiedy rozmawiałam z Olgą, myślałam o Jacku.
………………………………………………………………………………

10. Kiedy skończył swoją opowieść, głęboko westchnął.
………………………………………………………………………………
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V.  Wpisz odpowiednią formę liczebnika.

1.  W dawnych szlacheckich kontuszach było aż (27 guziki) ………………
2.  Po ostatnim włamaniu do firmy w (4 drzwi) ………………………. 

zainstalowano nowoczesne szyfrowe zamki.
3.  (138 policjanci) ……………………………… poszło na zwolnienia 

lekarskie w poprzednim miesiącu.
4.  (25% ludność) ……………………… na świecie cierpi na przewlekłe 

choroby.
5.  (1,5 godzina) ………………………….. stała w kolejce po bilet.
6.  Agencja Rolna sprzedała (106,5 hektar) ……………………… ziemi 

rolnej obcokrajowcom.
7.  (2567 widz) ……………………………. oglądało na żywo mecz piłki 

nożnej.
8.  (35  432 ludzie) ………………………………………………………… 

odmówiono wjazdu na terytorium Unii Europejskiej.
9.  Mój srebrny łańcuszek miał aż (151 ogniwo) …………………………
10.  Plan wykonano w (103,2%) ……………………………………………

Vi. Wykreśl słowo, które nie pasuje.

przegrać można: bitwę, zawody, pamięć

1. sporządzić można: notatki, protokół, sushi
2. ustalić można: wersję, szczęście, harmonogram
3. wstąpić można do: szeregu, organizacji, poczty
4. stymulować można: mowę, życie, badania naukowe
5. udać się można do: specjalisty, sklepu, bankietu
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7. Jezioro narocz (Białoruś) 

Dawno temu na miejscu jeziora Narocz był las. W tym lesie w chatce 
mieszkał leśniczy ze swoją piękną córką, która miała na imię Halina. 
Wielu mężczyzn przychodziło do niej, żeby się z nią ożenić, ale ona 
kochała tylko jednego chłopaka o imieniu Andrzej – młodego, odważnego 
i silnego. Andrzej wykonywał różne rzemiosła, a efekty jego pracy były 
obdarzone magiczną mocą. Pewnego razu Andrzej podał Halinie lusterko 
i powiedział: „Dbaj o to lusterko, ono jest magiczne i zrobione specjalnie dla 
ciebie, w nim zobaczysz swój los”. Kiedy dziewczynka popatrzyła w lustro, 
zobaczyła jezioro w kolorze nieba i mewę, latającą samotnie nad falami, ale 
nie zrozumiała, jak to się odnosi do jej losu.

Od momentu, kiedy Halina zobaczyła tę wizję, minęły dwa tygodnie. 
W tym czasie pewien bogaty pan polował w lesie, w którym mieszka-
ła dziewczyna. Spostrzegł ją i bardzo mu się spodobała. Rozkazał swoim 
sługom uprowadzić dziewczynę i przywieźć ją do swojego zamku. Kiedy 
Andrzej przyszedł pod dom Haliny, zobaczył, że jej ojciec jest martwy, 
a jego narzeczonej nie ma w chacie. Szybko wskoczył na konia i odjechał 
w poszukiwaniu swojej ukochanej. Znalazłszy zamek, w którym ją trzyma-
no, oswobodził swoją umiłowaną z niewoli. Uciekając przed pościgiem, 
Andrzej ukrył Halinę i podążył w inną stronę. Dziewczyna długo czekała 
na ukochanego, aż popatrzyła w lusterko i zobaczyła, że został zabity. Ha-
lina upuściła lustro, które natychmiast rozpadło się na tysiące kawałków, 
a z jego fragmentów powstało jezioro. Nieszczęśliwa dziewczyna zmieniła 
się w mewę, która po dziś dzień krąży nad wodą i czeka na swojego uko-
chanego. Tak powstało jezioro Narocz, największe jezioro Białorusi.

Eugeniusz

w chatce – in a cottage
leśniczy – forester
obdarzone magiczną mocą – endowed with magical power
mewa – seagull
wizja – vision
uprowadzić – kidnap
oswobodzić z niewoli – free from captivity
pościg – pursuit
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Zadania

i. Połącz wyrażenia w pary. 

1. oswobodzić a. przed pościgiem
2. uprowadzić b. na konia
3. zobaczyć c. z niewoli
4. obdarzyć d. pracy
5. efekty e. na tysiąc kawałków
6. krążyć f. nad wodą
7. wskoczyć g. wizję
8. rozpaść się h. swój los
9. uciekać i. dziewczynę
10. mieć j. magiczną mocą

ii. Zamień zdania zgodnie z przykładem. 

Kiedy dziewczyna popatrzyła w lusterko, zobaczyła jezioro w kolorze 
nieba i mewę, (która latała) latającą samotnie nad falami.

1. W tym lesie w chatce mieszkał leśniczy ze swoją piękną córką, (która 
miała) ………………………… na imię Halina.

2. Nieszczęśliwa dziewczyna natomiast zmieniła się w mewę, (która 
krąży) ………………….. po dziś dzień nad wodą.

3. Odnaleziono w Himalajach zmarzniętą alpinistkę, (która znajdowała 
się) …………………… na skraju wyczerpania fizycznego. 

4. Piosenkarkom, (które słynęły) ……………………… z pięknych 
głosów, zawsze przypadały najlepsze utwory od autorów tekstów. 

5. Kwiaty, (które przypominały) ………………………. jej o dzieciństwie, 
nazywały się niezapominajki, inaczej niezabudki. 

6. Chłopiec, (który narzekał) ………………………… na inne dzieci 
w przedszkolu, został ukarany przez przedszkolanki za skarżenie.

7. Sopranistka, (która śpiewała) ………………………….. arie w operze, 
zachorowała na gardło i musiano ją zastąpić inną wokalistką.
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8. Wisława Szymborska, (która pisała) ……………………….. przepiękne 
wiersze o życiu i sposobie na życie, została nagrodzona Nagrodą Nobla 
w dziedzinie literatury.

9. Młodzież, (która milczała) …………………………. o swoich kolegach, 
którzy zdemolowali szkołę, została wezwana na rozmowę do dyrektora.

10. Dziewczynki, (które uczą się) …………………………. na pensjach, są 
nazywane pensjonarkami.

iii. Utwórz przymiotniki od nazw zwierząt i zastosuj je w poniższych 
zdaniach.

lis, struś, owca, ptak, małpa, kaczka, kura, niedźwiedź (x2), ryba

1. …………………… ogon nazywamy kitą.
2. Marynarze po zejściu z okrętu chodzą chwiejnie, kołysząc się – to 

………………… chód.
3. …………………… umysł mają osoby, które są ograniczone umysłowo.
4. Z kolei ………………… rozumu dostają dzieci po zjedzeniu słodyczy 

i rzeczywiście zachowują się jak małpy.
5. Odrabiając za kogoś pracę domową, wyświadczasz mu 

……………………… przysługę.
6. Najzdrowszy żołądek na świecie ma struś, dlatego ………………….. 

żołądek trawi wszystkie pokarmy, jakie zje.
7. Niektórzy politycy charakteryzują się …………………. pędem do 

władzy.
8. Syreny to piękne kobiety z jednym mankamentem – mają …………. 

ogon.
9. …………………………. czosnek to roślina, która dzięki zawartości 

związków siarkowych, zapobiega infekcjom wirusowym, takim jak 
przeziębienie czy grypa.

10. …………………… móżdżek to mniej więcej to samo, co kurzy umysł. 
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iV. Wpisz nazwę części ciała.

1. Strach ma wielkie ………………….
2. Ściany mają ………………….
3. Mieć ……………………. oznacza ‘poparcie’.
4. Mieć ……………… na ………………… to ‘być człowiekiem 

rozsądnym i zaradnym’.
5. Być czyimś ………………. w głowie.
6. Mieć dobrze w ………………………./ mieć po kolei w ………………. 
7. Stracić ………………….  to ‘zakochać się’.
8. Zawracać komuś …………………… oznacza ‘przeszkadzać’.
9. Zawrócić komuś w ………………………… to ‘rozkochać, oczarować 

kogoś’.
10. Wyciągać …………………… to ‘szybko biec’.

V. Uzupełnij zdania wyrazami z cząstką nie- zgodnie z podanym przy-
kładem.

Spójrz, na drzewach zostało już (mało) niewiele liści.

1. Wczoraj wieczorem całą rodziną oglądaliśmy film, ale był (nudny) 
………………………

2. Mój sprzęt do wędkowania jest już raczej (stary) ……………………….., 
muszę kupić nowocześniejszy.

3. Na szczęście tym razem można było posłuchać koncertu, choć 
puszczano (krótkie) ………………….. reklamy.

4. Nie wolno jeść (zepsuty) ………………….. owoców.
5. Nabyłem (tani) ……………………… działkę nad morzem.
6. Ten dzieciak jest z piekła rodem! – tak mówimy o (zły) ………………. 

dzieciach.
7. W tle słychać było (cicha) …………………… muzykę, która nie 

przeszkadzała nam w rozmowie.
8. Ostatni sprawdzian z matematyki był raczej (trudny) ………………….. 

– tak ocenili go wszyscy uczniowie.
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9. Fryzjer zaproponował Karolinie (brzydka) ………………………, ale 
modną fryzurę.

10. Na starość marzy mi się (mały) ………………….. domek z ogródkiem.

Vi. Wstaw właściwą formę imienia i nazwiska.

1. Znam kilka utworów (Aleksander Fredro) …………………………, 
ale uważam, że „Koguty” są najlepsze.

2. (Tadeusz Kościuszko) ………………………………………… nie było 
w obozie, kiedy przybyli posłańcy.

3. Często wspominamy (Barbara Radziwiłłówna) ……………………, 
królową i żonę Zygmunta Augusta.

4. Porozmawiamy dzisiaj na wykładzie o (Maria Skłodowska-Curie) 
……………………………………………, wspaniałej polskiej uczonej 
i podwójnej laureatce Nagrody Nobla.

5. „O obrotach sfer niebieskich” (Mikołaj Kopernik) …………………… 
uważane było początkowo za herezję.

6. To dziesiąte złoto w wykonaniu (Adam Małysz) ……………………., 
wspaniałego skoczka z Wisły.

7. Piosenkę (Anna Jantar) …………………………………. „Tyle słońca 
w całym mieście” wykonuje jej córka Natalia Kukulska.

8. Śmierć prezydenta (Lech Kaczyński) …………………………………. 
i polskiego rządu w katastrofie smoleńskiej zaskoczyła wszystkich.

9. Najmłodszą polską noblistką jest (Olga Tokarczuk) …………………
10. Powieść (Lew Tołstoj) ………………………………. „Wojna i pokój” 

wielokrotnie była ekranizowana.
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8. niemen i Losza (Litwa)

Dawno temu pod wielkim kamieniem, z którego zawsze bije wiosna, 
urodził się słynny bohater. Nazywał się Niemen. Mieszkał wśród gęstych 
lasów i rozległych łąk. Był piękny i pracowity. Dobrze traktował naturę, lu-
dzi i wszystkie żywe istoty. Obok niego mieszkała Losza, która była przeci-
wieństwem Niemna. Była leniwa, leżała w cieniu i tylko podziwiała siebie. 
Nikt nigdy nie doznał od niej radości ani korzyści. Losza często spoglądała 
na swojego sąsiada. Nazywała go Niemnem, bo zazwyczaj milczał. 

Teraz nikt nie wie i nie pamięta, dlaczego Niemen pokochał taką piękną, 
ale nieprzyjemną dziewczynę. Jedno jest pewne, młodzi wzięli ślub. Bawili 
się na nim wszyscy krewni pana młodego: Sula, Usa, Uzdyanka i Szchara … 
Kogo tylko tu nie było! Pili, ucztowali, życzyli młodym szczęścia i radości. 
Ślub się skończył i zaczęły się dni powszednie.

Ponownie Niemen nie znał ani dnia, ani nocy. Poił, karmił i ściskał 
wszystkie istoty: ludzi, bestie, ptaki, ryby i różne zwierzęta. Zawsze pomagał 
tym, którzy tego potrzebowali. Nieraz też zapraszał na rozległą przestrzeń 
swoją piękną dziewczynę. Niestety ona pozostawała obojętna na wszystko, 
nie chciała dzielić ze swoim mężem jego kłopotów i radości.

Niemen nie polubił takiego życia. Pewnej ciemnej nocy zdecydował się 
uciec. Próbował zatrzeć swoje ślady, zgubić trop – biegł po rzece, chował 
się w tratwie, biegł po jeziorze, a potem znów się ukrywał. I tylko tam, 
gdzie teraz jest bagno, bohater na otwartej przestrzeni udał się nad morze.

Kiedy Losza się obudziła, a Niemena nie było, przestraszyła się. Zaczęła 
gonić uciekiniera, ale udała się w złym kierunku. Pobiegła przez doliny 
i niziny. Nie miała siły i nie wiedziała, gdzie iść dalej. Wołała o pomoc, ale 
nikt nie przyszedł: ani ptak, ani brzoza, ani świstak … Tylko Vynia żałowała 
przyjaciółki. Pobiegły razem na kupę piasku, gdzie teraz jest Piaskowe, 
i zobaczyły: Niemen przez doliny i lasy poprowadził sobie drogę. Fale 
gorzkich łez rzuciły Loszę w ramiona swojego bohatera: poczuła, że nadal 
żyje, że uschnie z rozpaczy bez niego i wtedy zaczęła pomagać Niemenowi. 
Z czasem ludzie nie ominęli jej: zaczęli razem budować miasta. W ten 
sposób powstały osady: Łoszany, Mroczki, Przewóz, Sosnówka, Raczyca, 
Podjelniki i Piaskowe.

Niemen nigdy nie zapomina o swoich rodzinnych miejscach. Każdej 
wiosny i każdej deszczowej jesieni powraca do swojej matki – krynicy, 
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która wypływa spod ogromnego kamienia, wraca tutaj, by spotkać się ze 
swoją Loszą, ze swoją miłością …

Polina

przeciwieństwo – opposite 
dni powszednie – weekdays
obojętna – indifferent
zatrzeć ślady – cover one’s tracks
zgubić trop – throw somebody off the scent
nizina – lowland
gorzkie łzy – bitter tears
uschnąć / usychać z rozpaczy – pine away
krynica – spring
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Zadania

i. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli zdanie jest fałszywe.

1. Niemen i Losza to dwie rzeki P / F

2. Niemen przepływał przez miejsca zalesione i otwarte, nizinne 
tereny P / F

3. Losza była próżna i zakochana w sobie P / F

4. Niemen pracował w dzień, nawadniając ziemię, a w nocy 
odpoczywał P / F

5. Niemen bierze swój początek z krynicy, wypływającej spod 
kamienia P / F

6. Dwie rzeki są podobne do siebie jak dwie krople wody P / F
7. Niemen zdecydował się uciec od leniwej Loszy P / F
8. Nikt nie żałował Loszy P / F
9. Losza i Niemen odnaleźli się nawzajem P / F

10. Nad Niemnem i nad Loszą powstały liczne osady P / F

ii. Wpisz w luki wyrazy z ramki wskazujące następstwo czasowe.

wreszcie, po chwili, potem, wtedy, najpierw

Zosia czekała na koleżankę, z którą miała odrabiać lekcje. 1. ………………… 
z obojętną miną przekartkowała książkę. 2. ……………………………….. 
wyjrzała przez okno i przyjrzała się uważnie przechodniom. 3. 
………………………………….. dostrzegła Alicję, której postać szybko 
zniknęła za rogiem budynku poczty. 4. ………………………………….. 
usłyszała pukanie do drzwi, 5. …………………………….. przyszedł długo 
wyczekiwany gość.

iii. Zastosuj odpowiednią formę czasownika.

dojść (x2), nadejść, pójść, wejść, wyjść, obejść (x2), wychodzić, podejść

1. ………………………. ciężkie chwile dla świata, wszystkie państwa 
borykają się z kryzysem ekonomicznym.
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2. Paulina i Olga ………………………… do wniosku, że ile by się nie 
uczyły i tak dostają złe oceny z geografii.

3. Polska i Węgry ………………………. na kompromis w głosowaniu 
w sprawie budżetu Unii Europejskiej.

4. Nie mogę ……………….. do porozumienia z firmą kurierską, która 
bezpodstawnie skonfiskowała moją paczkę.

5. Rządy państw będą musiały …………………. naprzeciw nowej 
szczepionce na koronawirusa, która ochroni ich obywateli przed 
niebezpieczeństwem ponownego zachorowania.

6. Policja …………………… dom dookoła, ale nie znalazła złodzieja 
samochodu.

7. Spróbuj ………………….. w jego położenie, jest mu naprawdę ciężko 
po stracie najbliższej osoby.

8. Matki często ……………… z siebie z powodu niegrzecznych dzieci.
9. Mieszkańcy miasteczka ……………………… życzliwie do sprawy 

zatrudnienia obcokrajowca w charakterze lekarza rodzinnego.
10. Wielu Polaków próbowało …………………….. przepisy podatkowe, 

aby nie płacić większych pieniędzy Urzędowi Skarbowemu.

iV. Podaj jak najwięcej przykładów.

1. Sport z piłką …………………………………………………………
2. Napój, który jest mleczny ………………………………………………
3. Sport z kijkiem …………………………………………………………
4. Mebel, który jest w kuchni ………………………………………………
5. Sport uprawiany zimą …………………………………………………
6. Rodzaje filmów …………………………………………………………
7. Rodzaje muzyki …………………………………………………………
8. Zwierzę, które ma czułki ……………………………………………
9. Sport z rakietą …………………………………………………………
10. Sport z siatką ……………………………………………………………
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V. Zastąp sformułowania konstrukcjami słowotwórczymi. 

chłopiec, który ma rude włosy – rudowłosy chłopiec

1. meble, które wykonano z sosny – ……………….……………… meble
2. akta, która składają się z piętnastu tomów – ………….…………. akta
3. herbata z hibiskusa – ………………………….……………. herbata
4. chusta, którą wykonano z jedwabiu – …………………………. chusta
5. obicie, które wykonano z weluru – ……………………………… obicie
6. suknia, którą uszyto z aksamitu – …………………………….. suknia
7. skrzynia, którą wykonano z drewna – ………………………. skrzynia
8. pomnik, który wykonano ze stali – …………………………. pomnik
9. bluzka, którą uszyto z bawełny – ……………………………… bluzka 
10. łabędź, którego wykonano z papieru – …………………………. łabędź

Vi. Wstaw przyimki.

1. Dawno temu ……… wielkim kamieniem, z którego zawsze bije wiosna, 
urodził się słynny bohater. 

2. Niemen patrzył …………… Loszę urzeczony jej pięknem.
3. Loszy wydawało się, że uschnie z rozpaczy …………….. niego.
4. Każdej wiosny i każdej deszczowej jesieni powraca …………. swojej 

matki.
5. Krynica, która wypływa ………. ogromnego kamienia, wraca tutaj, by 

spotkać się ………. swoją miłością.
6. Niemen mieszkał …………… gęstych lasów i rozległych łąk. 
7. ……………….. niego mieszkała Losza, która była leniwa i próżna.
8. ………… weselu Niemena i Loszy bawili się wszyscy krewni pana 

młodego.
9. Losza udała się ………. ukochanym ………… złym kierunku.
10. Niemen ……………… doliny i lasy poprowadził sobie drogę.
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LegeNdy o PostAciAch 
NAdPrzyrodzoNych

i fANtAstyczNych

1. Legenda o Wyspie Matki Bożej na Skale (Czarnogóra)

Pod stromymi górami Czarnogóry na wybrzeżu Adriatyku znajduje się 
miasteczko Perast. To małe miasteczko było domem dwóch braci, których 
głównym zajęciem było łowienie ryb, dlatego rybacy spędzali dużo czasu 
na morzu. Codziennie łowili ryby, jednego dnia łowili więcej, a drugiego 
mniej, ale takie jest życie rybaka.

Pewnego dnia podczas łowienia ryb wydarzyło się coś, czego nikt by się 
nie spodziewał. Po udanych połowach zmęczeni bracia wracali do domu 
swoją małą łódką. Nagle ujrzeli światło wychodzące ze skały na morzu, 
która znajdowała się naprzeciwko ich rodzinnego miasta. Mimo że byli 
zmęczeni, postanowili sprawdzić, skąd pochodzi to światło. Kiedy dotarli 
do skały, zobaczyli piękną ikonę Matki Boskiej i natychmiast zdecydowali 
się zabrać ją i umieścić w kościele w swoim rodzinnym mieście. Ale w nocy 
ikona znikała, a już następnego dnia rybacy znajdowali ją na tej samej skale, 
na której znaleźli obraz po raz pierwszy. Kilkakrotnie próbowali przenosić 
ikonę do kościoła, ale zawsze działo się z nią to samo. Mieszkańcy Perastu 
postrzegali to jako znak od Boga i dlatego postanowili utworzyć najpierw 
wyspę wokół skały, a potem zbudować kościół na wyspie, w którym miałaby 
zostać umieszczona ikona. I tak się stało! Aby utworzyć wyspę, wszyscy 
mieszkańcy miasta na swoich łodziach przynosili kamienie do skały. Dzięki 
temu do dziś istnieje wyspa, a na wyspie kościół, w którym znajduje się 
ikona Matki Boskiej na Skale. Jest ona patronką rybaków i żeglarzy. Do 
dziś istnieje też tradycja przywożenia kamieni na wyspę.

Milić
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stromy – steep
połów – fishing
skała – rock
znak od Boga – sign from God
patronka – patron
żeglarz – sailor

Zadania

i. Uzupełnij tabelę.

rzeczownik czasownik imiesłów 
przymiotnikowy czynny

połów
żart

mnożyć
podróż

dążący 
mżawka

żeglować
krzyż

demonstrować
dyżurujący

ii. Połącz zdania w jedno zdanie złożone, używając zaimka względnego 
który.

1. To małe miasteczko było domem dwóch braci. Ich głównym zajęciem 
było łowienie ryb.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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2. Nagle ujrzeli światło wychodzące ze skały na morzu. Skała znajdowała 
się naprzeciwko ich rodzinnego miasta.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Na konferencji referat wygłosił znany profesor. Jego wystąpienie 
wzbudziło wielki aplauz.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Detektyw dostarczył dowody. Na podstawie dowodów wskazano 
sprawcę napadu na bank.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5. Pan Kowalski jest nauczycielem w naszej szkole. Przyznano mu tytuł 
najlepszego nauczyciela w 2020 r.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6.  Od paru godzin policja poszukiwała dwóch małych chłopców. Chłopcy 
najprawdopodobniej zgubili się w lesie.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

7.  Zrezygnowali z dodatkowego ubezpieczenia. Dodatkowe ubezpieczenie 
kosztowałoby ich majątek.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

8.  Poznałem Jolę na imprezie u Jacka. Przyszedłem na nią zupełnie 
przypadkiem.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

9.  Rozmawiano długo i burzliwie na temat ustawy o zakazie hodowli 
zwierząt futerkowych. Zastanawiano się nad jej wprowadzeniem od 
kilku miesięcy.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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10. Nauczyciele zawodu prowadzą zajęcia praktyczne. W czasie tych zajęć 
wszyscy uczniowie muszą być bardzo aktywni.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

iii. Uzupełnij zdania rzeczownikami.

chleb, wiatr, gniazdo, jazda, czwartek, Nobel, pożar, zmiana, dywan, bilet

1. W Ikei sprzedają ……………………….. stylizowane na perskie.
2. Lubię jeść razowy ……………………. z masłem i dżemem.
3. U sąsiada na działce nad jeziorem bociany zbudowały swoje 

……………………..
4. Ochrona lotniska często pracuje na nocną ………………………
5. Wiele osób nie zdało egzaminu na prawo ……………………. za 

pierwszym razem.
6. Maria Skłodowska-Curie, Lech Wałęsa i Olga Tokarczuk dostali 

Nagrodę …………………………….
7. W starej kamienicy na Pradze z powodu wadliwej instalacji elektrycznej 

wybuchł groźny ………………………………
8. W górach wiał …………………. halny z prędkością 100 km na godzinę.
9. Wczoraj dostałem mandat od konduktora za jazdę bez …………………
10. W tłusty ……………………. objadamy się pączkami bez opamiętania.

iV. Połącz czasowniki w czasie przeszłym (m, f) z wyrazami.

przejść, dojść, zejść, obejść, wejść, pójść, wyjść

1. ……………………………… przez ulicę
2. ……………………………… na chwilę do sklepu 
3. ……………………………… z góry
4. ……………………………… samochód dookoła
5. ……………………………… do przystanku autobusowego
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6. ……………………………… po dyrektora
7. ……………………………… na głowę
8. ……………………………… spod stołu
9. ……………………………… na kompromis
10. ………………………………. komuś naprzeciw

V. Zastosuj określenia czasu.

jednego dnia, codziennie, po raz pierwszy, drugiego dnia, następnego dnia, 
kilkakrotnie, natychmiast, nagle, do dziś (x2), kiedy, pewnego dnia, kiedy, 
najpierw, potem

1. Bracia ……………………… łowili ryby, ………………………………. 
łowili więcej, a ……………………………… mniej, ale takie jest życie 
rybaka.

2. …………………………………. podczas łowienia ryb wydarzyło się 
coś, czego nikt by się nie spodziewał. 

3. ……………………………. ujrzeli światło wychodzące ze skały na 
morzu, która znajdowała się naprzeciwko ich rodzinnego miasta. 

4. …………………. dotarli do skały, zobaczyli piękną ikonę Matki 
Boskiej.

5. …………………………….. zdecydowali się zabrać ją i umieścić 
w kościele w swoim rodzinnym mieście. 

6. W nocy ikona znikała, a już …………………………………. 
rybacy znajdowali ją na tej samej skale, na której znaleźli obraz 
……………………………………. 

7. …………………………………. próbowali przenosić ikonę do 
kościoła, ale zawsze działo się z nią to samo. 

8. Mieszkańcy Perastu postanowili utworzyć ………………………… 
wyspę wokół skały, a ………………………………… zbudować 
kościół na wyspie, w którym miałaby zostać umieszczona ikona. 

9. ……………………… istnieje wyspa, a na wyspie kościół, w którym 
znajduje się ikona Matki Boskiej na Skale. 
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10. ……………………………….. istnieje też tradycja przywożenia 
kamieni na wyspę.

Vi. Zamień na konstrukcje słowotwórcze.

pan, który ma 56 lat – pięćdziesięciosześcioletni pan

1. odcinek drogi, który ma 28 km – ………………………………………
2. dziecko, które ma 15 miesięcy – ………………………………………
3. dyżur, który trwa 24 godziny – …………………………………………
4. nauczyciel, który ma 32 i pół roku – …………………………………
5. dziewczynka, która ma 5 i pół roku – …………………………………

G
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A 
 D
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RO

W
SK

A
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2. Golem z Pragi (Czechy) 

W czasie panowania Rudolfa II pewien żydowski rabin Jehuda Löw 
ben Bazalela (znany jako Maharal) stworzył Golema dla ochrony dzielnicy 
żydowskiej i jej obywateli. Wówczas w Pradze były niespokojne czasy, 
nasiliły się ataki na praskich Żydów, których oskarżano o bezbożne 
praktyki i okultyzm.

Golem został stworzony podczas rytuału religijnego. Rabin ulepił go 
z gliny i ożywił za pomocą tajemnych modłów i rytuałów, wypowiadając 
magiczne zaklęcie po hebrajsku. Na koniec wypisał na czole lub włożył 
Golemowi do ust pergamin ze słowem Emet (w języku hebrajskim słowo 
toתמא, oznacza „prawdę”). Wymazanie pierwszej litery powodowało 
powstanie słowa met (w języku hebrajskim oznacza ono „śmierć”), co 
odbierało życie istocie. Według niektórych mogło to być również słowo 
Adam, czyli „człowiek”, natomiast po wymazaniu pierwszej litery dam, co 
oznacza po hebrajsku „krew”. Taka istota była jednak niema i bezmyślna, 
gdyż nie została stworzona przez Boga, mogła tylko wykonywać polecenia 
i pracować, sama nie mając własnej, wolnej woli.

Z każdym przebudzeniem Golem był coraz silniejszy i wzrastała 
w nim wściekłość, która przybrała niebezpieczny wymiar – Golem zaczął 
zabijać ludzi. Wpadał w szał i mordował tych, którym miał służyć. Rabin 
Löw obiecał, że jeżeli przemoc wobec Żydów nie ustanie, zniszczy Golema. 
Rabin spełnił swoją obietnicę – uczynił to tak, że z napisu na czole Golema 
odjął literę e i ze słowa emet powstało słowo „śmierć”. 

Według innej wersji – wyjął postaci pergamin z ust i wykreślił pierwszą 
literę ze słowa emet, sprawiając, że istota stała się na powrót glinianym 
posągiem. Następnie rabin ukrył Golema na strychu praskiej synagogi 
i prawdopodobnie przebywa on tam do dziś.

Jana
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rabin – rabbi
dzielnica żydowska – Jewish district
bezbożne praktyki – godless practices
okultyzm – occultism
rytuał religijny – religious ritual
glina – clay
modły – prayers
wymazanie – erasing
niema – mute
bezmyślna – mindless
przebudzenie – awakening
wpadać w szał – fly into a fury
przemoc – violence
pergamin – parchment
gliniany posąg – clay statue

Zadania

i. Połącz wyrazy z ich definicjami.
rabin, okultyzm, dzielnica, przemoc, posąg, glina, synagoga, pergamin, 
zaklęcie, rytuał

1. rzeźba przedstawiająca człowieka, rzadziej 
zwierzę

2. zwierzchnik żydowskiej gminy wyznaniowej, 
znawca prawa religijnego Żydów

3. wiara w nadprzyrodzone siły i magię

4. agresywne zachowanie wobec innej osoby

5. administracyjna część miasta, obszar, region, 
prowincja
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6. świątynia żydowska

7. rzucanie na kogoś lub coś czarów

8.

skała osadowa wykorzystywana w garncarstwie, 
budownictwie, rzeźbiarstwie dzięki swoim 
plastycznym właściwościom; potocznie 
o policjancie

9. cienka, odpowiednio przygotowana skóra, 
używana dawniej do pisania

10. sposób postępowania podczas obrzędów 
religijnych czy magicznych uroczystości 

ii. Utwórz przymiotniki od nazwy miejscowej.

1. Miałam nadzieję na zwiedzanie (Praga) ……………………. zabytków 
z przewodnikiem.

2. W radiu usłyszeliśmy o sensacyjnym odkryciu pociągu ze złotem 
w (Nowogród) ……………………………………… wąwozie.

3. W (Moskwa) ………………………….. metrze znowu był zamach, 
wiele ludzi zginęło.

4. (Wiedeń) ………………….. sernik należy do najlepszych w świecie.
5. (Paryż) …………………… szyk i moda nie mają sobie równych 

w Europie i na świecie.
6. (Łotwa) ………………….. język należy do grupy języków bałtyckich.
7. (Syberia) …………………. klimat jest bardzo ostry, zima trwa tam 

prawie przez cały rok.
8. (Japonia) ……………….. jedzenie, np. sushi, nie wszystkim smakuje, 

bo to głównie surowe ryby.
9. Znalezienie noclegu w trakcie sezonu letniego w województwie 

(Pomorze) …………………….. graniczy z cudem.
10. Czekolada Milka robiona jest z (Alpy) …………………………… 

mleka, o czym zapewnia producent.
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iii. Wstaw w luki odpowiednie wyrażenia.

niemy i bezmyślny, magiczne zaklęcie, bezbożne praktyki, wpadać w szał, 
stać się na powrót, niebezpieczny wymiar, przemoc wobec Żydów, wzrastała 
w nim wściekłość, spełnić obietnicę, wolna wola

1. W czasie inkwizycji zakazywano ……………………………………
2. ……………………………. obnażyło szczere intencje księcia. 
3. Rozprzestrzenianie się wirusa przybrało ……………………………
4. Król ………………………………. – wydał swą córkę za pogromcę 

smoka.
5. Żaba z bajki …………………………… królewną, gdy tylko przestały 

działać czary złej czarownicy.
6. Co „Biblia” i nauka Kościoła mówią o ………………………….. ?
7. Neron, legendarny władca Rzymu, często ………………………….., 

gdy donoszono mu o chrześcijanach.
8. Rabin Löw obiecał, że jeżeli ………………………….. nie ustanie, 

zniszczy Golema.
9. Z każdym przebudzeniem Golem był coraz silniejszy i ………………
10. Golem był …………………………………, gdyż nie został stworzony 

przez Boga.

iV. Utwórz nazwy mieszkańców od podanych nazw (mężczyzna, kobieta, 
nazwa zbiorowości).

Anglia – 
1. ………………………, 2. ……………………, 3. ………………………

Czeczenia – 
1. ………………………, 2. ……………………, 3. ………………………

Laponia – 
1. ………………………, 2. ……………………, 3. ………………………

Śląsk – 
1. ………………………, 2. ……………………, 3. ………………………
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Wielkopolska – 
1. ………………………, 2. ……………………, 3. ………………………

Armenia – 
1. ………………………, 2. ……………………, 3. ………………………

Kuba – 
1. ………………………, 2. ……………………, 3. ………………………

Wiedeń – 
1. ………………………, 2. ……………………, 3. ………………………

Paryż – 
1. ………………………, 2. ……………………, 3. ………………………

Podlasie – 
1. ………………………, 2. ……………………, 3. ………………………

V. Zastosuj konstrukcje z imiesłowami.

prawdę powiedziawszy, krótko mówiąc, lekko licząc, biorąc pod 
uwagę, nazywając rzeczy po imieniu, opierając się na wynikach badań, 
zakładając, że

1. ………………………………………….., nigdy nie liczyłam na pomoc 
rodziców, starałam radzić sobie sama.

2. ……………………………. naukowców z całego świata, określono 
zasięg tego niezwykłego zjawiska.

3. ………………………………, na wakacje wydali kilkaset tysięcy.
4. ……………………………….., mamy tu do czynienia z seksizmem 

i manipulacją.
5. …………………………………, proszę się nie wygłupiać na lekcji. 
6. …………………………………. jego zaangażowanie w tę sprawę, 

powinien zostać prezesem.
7. ………………………………., że się nie pomyliłam, nasz zysk wynosić 

będzie 3 mln dolarów.
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Vi. Uzupełnij wypowiedzi rzeczownikami.

mandat, herbata, list, wino, cierpliwość, odpowiedź, dowód, okulary, 
lekcja, polowanie

1. Muszę udać się na pocztę, aby wysłać ……………. polecony.
2. Mój szwagier jest myśliwym i co tydzień jeździ na ……………………
3. Dostałem ………………………., bo jechałem w terenie zabudowanym 

100 km na godzinę.
4. Jakub jest zawsze perfekcyjnie przygotowany do lekcji, zawsze chętnie 

zgłasza się do ……………………………….
5. Włosi piją do obiadu kieliszek białego lub czerwonego 

…………………….
6. Moja babcia coraz gorzej widzi i okulista poradził jej, aby nosiła 

……………….
7. W Polsce kupując alkohol, trzeba pokazać ………………………… 

osobisty.
8. Matematyczka rozchorowała się i nie przyszła w tym tygodniu na 

…………………
9. Nikt nie ma ………………………… do niegrzecznych dzieci. 
10. Proszę, zaparz mi gorącej ………………………., trzęsie mnie zimno.
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3. Legenda o kolońskich krasnoludkach (niemcy) 

Jakże było leniwie w mieście, gdy były w nim jeszcze krasnale. Za dnia 
mieszkańcy wylegiwali się na ławkach i z braku obowiązków całymi dniami 
leniuchowali. A powodem tego były krasnale, które przychodziły w nocy 
do miasta i wyręczały mieszkańców Kolonii w ich obowiązkach. I tak 
u stolarza cięły deski, wbijały gwoździe, szlifowały drewno. U piekarza 
mieszały i wyrabiały ciasto, potem piekły chleb. U młynarza mieliły zboże 
i nosiły ciężkie worki z mąką. U rzeźnika przygotowywały wyroby, robiły 
kiełbasy, szynki, mieliły mięso, doprawiały przyprawami. W karczmie nocą 
napełniały beczki winem i piwem. Aż miejscowy krawiec był raz w dużej 
potrzebie. Musiał uszyć nowy strój dla burmistrza. Gdy usnął, z pomocą 
przyszły mu krasnale. Ale żona krawca była bardzo ciekawa, w jaki sposób 
udaje się tak małym ludzikom wykonywać  te wszystkie prace na raz. 
Postanowiła rozsypać groch na podłogę, by w nocy usłyszeć,  jak przyjdą 
krasnale. Krasnoludki nadeptując na groch, zaczęły się przewracać, obijać 
i tak się wystraszyły, że z wielkim krzykiem wybiegły z miasta i już nigdy 
do niego nie powróciły. Od tej pory nie ma już leniwych mieszkańców 
w Kolonii, bo nikt ich nie wyręcza w pracy. Wszyscy są pracowici i tak 
piekarz sam wypieka chleb, rzeźnik robi wyroby, krawiec szyje itd. ....

Alicja

wylegiwać się – lie about
leniuchować – laze about
wyręczać kogoś w czymś – do something for somebody
ciąć deski – cut up planks
szlifować drewno – sand wood
wyrabiać ciasto – make dough
mielić zboże – grind grains
doprawiać przyprawami – season
nadeptywać – step
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Zadania

i.  Połącz w pary.

1. leniuchować   a.  przyprawami
2. wylegiwać się   b.  mieszkańców
3. ciąć    c.  na coś
4. mielić / mleć   d.  całymi dniami
5. wyręczać    e.  na ławkach
6. szlifować    f.  ciasto
7. doprawiać    g.  zboże
8. wyrabiać    h.  deski
9. nadeptywać   i.  worki z mąką
10. nosić    j.  drewno

ii.  Utwórz formy liczby mnogiej.

wyłysiały wujek – wyłysiali wujowie

1. osiwiały starzec – …………………… starcy
2. przygnieciony głazem alpinista – …………………… głazem alpiniści
3. wiedziony intuicją minister – ……………………. intuicją ministrowie
4. ocalałe dziecko – ………………………………… dzieci
5. zgorzkniały mężczyzna – …………………………
6. obrażony krasnal – ………………………………
7. powszedni dzień – ………………………………
8. odurzony mężczyzna – …………………………
9. skoligacony kuzyn – …………………………….
10. wymyślony bohater – ……………………………

III. Połącz w pary rzeczowniki i dźwięki, jakie wydają.

1. las     a.  skrzypią
2. strumień    b.  szumi
3.  suche liście   c.  trzaska
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4.  pusty żołądek    d.  bulgocze
5.  telefon     e.  szeleszczą
6.  gotowana zupa     f.  dzwoni
7.  schody     g.  szemrze
8.  bicz / pejcz     h.  burczy

IV. Wstaw wiele lub dużo w odpowiedniej formie.

1. …………….. z nas skorzystało z zaproszenia do teatru.
2. Panna Aleksandra miała ………………. konkurentów.
3. Twój list sprawił jej …………. radości.
4. Mój nauczyciel od matematyki włada ……………… językami.
5. Zajmowanie się domem wymaga ……………. pracy.
6. Znamy się z twoim tatą ………….. lat.
7. Był jednym z ……………….. lekarzy, którzy mieli tę specjalność.
8. …………… lat mu jeszcze brakuje do pełnoletności.
9. Ten człowiek ……………. w swoim życiu wycierpiał.
10. W carskiej armii służyło ……………. Polaków.

V. Utwórz przymiotniki od rzeczowników.

1. Dzisiaj jest niesamowicie (leń) …………..……….. dzień, nikomu nie 
chce się nic robić.

2. Komunikacja (miasto) ……………………… w Warszawie jest bardzo 
dobra.

3. Wyroby (piekarz) ………………… muszą spełniać normy żywieniowe.
4. Produkty (zboże) …………………… z reguły są tuczące.
5. Zakwas (chleb) ……………… nie może zbyt długo być przechowywany, 

bo się zepsuje.
6. Usługi (stolarz) ……………………., takie jak montaż mebli, wiercenie 

otworów pod kable oraz regulacja drzwi są dość drogie.
7. Noże (rzeźnik) …………………………. powinny być ostre.
8. (wino) ………………………. odmiany jabłek nadają się do sałatek, bo 

są soczyste.



Legendy O POSTACIACH nAdPRZyROdZOnyCH I FAnTASTyCZnyCH

178  Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców

9. Mięsień (krawiec) ………………………… to najdłuższy mięsień 
w ciele człowieka, który odpowiada za zginanie nogi w stawie 
biodrowym i w kolanie.

10. Osobę (praca) …………………………. porównujemy do mrówki, 
pszczoły i woła.

VI. Zapytaj o podkreśloną część zdania. 

1. Mieszkańcy Kolonii leniuchowali cały dzień z braku obowiązków.
………………………………………………………………………………

2. Krasnale wyręczały ludzi w ich obowiązkach.
………………………………………………………………………………

3. W karczmie nocą napełniały beczki piwem i winem.
………………………………………………………………………………

4. Miejscowy krawiec był w dużej potrzebie.
………………………………………………………………………………

5. U rzeźnika krasnale robiły kiełbaski i szynki.
………………………………………………………………………………

1. W mieście było leniwie, gdy były w nim jeszcze krasnale. 
………………………………………………………………………………

2. Od tej pory nie ma już leniwych mieszkańców w Kolonii.
………………………………………………………………………………

3. Żona krawca postanowiła rozsypać groch na podłogę, by w nocy 
usłyszeć, jak przyjdą krasnale.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Żona krawca była bardzo ciekawska. 
………………………………………………………………………………

5. Krasnoludki z wielkim krzykiem wybiegły z miasta.
………………………………………………………………………………
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4. O panu Tunklu z Zábřeha (Czechy) 

Kiedyś w mieście Zábřeh żył Jiři Zelman Tunkl, przedstawiciel znanej 
śląskiej rodziny, który słynął z tego, że był posiadaczem stawów rybnych, 
znajdujących się do dziś w tej okolicy. Nie był on dobrym panem dla swoich 
poddanych. Był bardzo złym i okrutnym człowiekiem, despotą i tyranem, 
a jego poddani musieli w pocie czoła pracować na jego stawach rybnych, 
a jeśli nie chcieli tego robić, zajmowali się nimi dozorcy, którzy byli 
równie okrutni i źli, co ich pan. Bili oni swoich pracowników i męczyli ich 
ciężkimi robotami. Ludzie mieli już dosyć takiego traktowania i zapragnęli, 
aby Tunklem zajął się diabeł. I tak się stało. Pewnego dnia wybuch bunt 
poddanych, którzy zabili złego pana i tyrana. Kiedy prześladowca zmarł, 
ulżyło ludziom, że nadeszło ich wyzwolenie, a przynajmniej ulga od 
ciężkiej, niewolniczej pracy. Zaraz potem pojawiła się plotka, że nawet po 
śmierci Tunkl nie da im spokoju, tylko każe im pracować i będzie ich nadal 
prześladować. Wtedy poddani zapragnęli, aby diabeł zabrał go do piekła. 
„Niechby diabeł zajął się nim na zawsze” – wszyscy potajemnie przeklinali 
Tunkla. Ale nawet po jego śmierci, poddani nie zaznali spokoju. Co noc 
około północy słychać było dziwne głosy przypominające ryk dzikich 
zwierząt, które przerażały mieszkańców okolicznych miast. Były to odgłosy 
i jęki wydawane przez Tunkla, którego diabeł zaprzągł do pługu i kazał 
mu orać rolę znajdującą się w pobliżu stawów rybnych. Teraz doświadczył 
tego samego, co jego poddani – wszystko musiał robić sam. Zaprzężony 
w ognisty pług, brodząc ciężko przez staw, musiał orać ziemię, bo nad nim 
stała gromada dziko jęczących diabłów, bezwzględnie go biczując.

Każdego ranka mieszkańcy z przerażeniem wpatrywali się w zaoraną 
przez niego ziemię. Co się stanie, gdy przyjdzie duża woda i zapora pęknie? 
Nadal szukali pomocy, aby pozbyć się Tunkla i jego jęków. Udali się więc 
do pewnego pasterza, który mieszkał w wiosce i powiedział, że może im 
pomóc. Znał on lecznicze zioła, leczył chore bydło i podobno potrafił 
nawet odwołać burze. Pasterz wysłuchał mieszkańców, którzy błagali 
o pomoc, a następnie powiedział: „To będzie bardzo trudne zadanie, ale 
spróbuję”. Pojechał o północy konno do miejsca, gdzie słychać było Tunkla 
i dojechawszy do stawu, przeklął Tunkla na pustyni i w górach. I udało się! 
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Od tego momentu ryk i krzyki nad stawem ucichły, a poddani uwolnili się 
wreszcie od złego gospodarza.

Kateřina

stawy rybne – fish pond
poddany – subject
despota – despot
tyran – tyrant 
pracować w pocie czoła – toil with one’s brow covered in sweat
bunt – revolt
prześladowca – persecutor
ulżyć komuś – someone felt relieved
odgłosy i jęki – noises and groans
zaprząc do pługu – make someone plough
orać rolę – plough soil
ognisty – fiery
brodzić – wade
biczować – flagellate
zapora – dam
lecznicze zioła – medicinal herbs
ryk – howl
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Zadania

i. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe.

1. Jiři Zelman Tunkl pochodził ze Śląska P / F
2. Tunkl bardzo dbał o swoich poddanych P / F
3. Poddani przeklinali pana i chcieli, aby spotkało go coś złego P / F
4. Tunk po śmierci orał diabłu rolę P / F
5. Mieszkańcy co noc słyszeli straszne jęki i krzyki swego pana P / F
6. Pasterz obiecał pomóc ludziom pozbyć się Tunkla na zawsze P / F
7. Pasterz pomodlił się za duszę Tunkla P / F
8. Tunkl został uleczony leczniczymi ziołami P / F

ii. Podaj rzeczowniki związane z podanymi czasownikami.

1. zaprząc / zaprzęgać – …………………………………
2. ulżyć – …………………………………………………
3. brodzić – ……………………………………………..
4. leczyć – ……………………………………………..
5. biczować – ………………………………………….
6. ryczeć – ……………………………………………
7. buntować – ……………………………………….
8. pocić się – …………………………………………
9. zniewolić – ……………………………………….
10. męczyć – …………………………………………

iii. Wpisz podane wyrazy w aforyzmy. 

śmiech, znajomość, śpiew, uśmiechać się, urok, uśmiech, sekret, czytanie, 
komunikacja, ze szczęścia

1. Nieograniczona ………………………., nieograniczona izolacja.
2. Każdy ………………………. w tym samym języku.
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3. Bez ………………………………. języków obcych człowiek czuje się 
gorzej niż bez paszportu.

4. ………………… bycia nudnym polega na tym, by powiedzieć już 
wszystko.

5. ………………. jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy.
6. ……………. osobisty to umiejętność uzyskania czyjejś zgody bez 

sformułowania wyraźnego pytania.
7. ……………….. to najmniejszy dystans między dwojgiem ludzi.
8. Życzę Ci, aby wszyscy po spotkaniu z tobą pragnęli śpiewać ……………
9. Na każde pytania odpowie ………………………
10. Gdzie słyszysz …………………, tam idź, tam dobre serce mają, bo 

wierzaj mi – źli ludzie nigdy nie śpiewają.

iV. Utwórz przymiotniki od rzeczowników.

żyto – chleb żytni

bagaż – luk ………………………………………………………………….
wełna – płaszcz ………………………………………………………………
noc – lampka …………………………………………………………………
kosmos – rakieta ……………………………………………………………
boks – rękawice ………………………………………………………………
ślub – suknia …………………………………………………………………
porcelana – kubek ……………………………………………………………
drożdże – bułka ………………………………………………………………
kara – czyn ……………………………………………………………………
morze – choroba ……………………………………………………………

V. Uzupełnij zdania czasownikami.

mówić, namówić, odmówić, przemówić, umówić się, wymówić, wmawiać

1. Natrętny sprzedawca próbował ……………………… mnie na kupno 
drogiego samochodu.
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2. Nie toleruję, kiedy ktoś ……………………… mi nieprawdę.
3. Chciałbym ………………….. z tą dziewczyną na randkę.
4. Prezydent ………………………. do narodu z okazji Nowego Roku 10 

minut.
5. Proszę Państwa o ciszę, nie rozumiem, co ……………………. mój 

rozmówca.
6. Jeszcze niedawno nie potrafiłam w ogóle ……………….. tego wyrazu.
7. Niestety musiałam jej ……………………… pożyczenia pieniędzy.
8. Spróbuje …………………….. mu do rozsądku!
9. Jako lokatorzy są straszni, muszę ……………………. im mieszkanie.
10. Rodzice często ……………………… swoim dzieciom różne dziwne 

rzeczy.

Vi. Połącz wyrazy z ich definicjami.

staw, zapora, pług, niewola, plotka, poddany, klątwa, bicz, bród, 
prześladowca

1. przeszkoda uniemożliwiająca przejście na drugą 
stronę; blokada, bariera

2. narzędzie rolnicze służące do orania

3. płytkie miejsce rzeki, jeziora lub stawu możliwe do 
przejścia lub przejechania na drugi brzeg

4. osoba, która nieustannie sprawia komuś 
przykrość, robi krzywdę, nęka drugą osobę

5. niewielki zbiornik wody stojącej naturalnego lub 
sztucznego pochodzenia

6. brak wolności, niepodległości, zależność od 
przemocy

7. niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, 
powodująca utratę dobrego wizerunku osoby

8. obywatel królestwa, księstwa; podwładny

9. rzemień lub skręcony sznur służący do chłostania; 
bat

10. przeklęcie, wyklęcie kogoś; ekskomunika
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5. duch gór Karkonosz – Liczyrzepa (Polska) 

Duch gór był uosobieniem żywiołów. Nazywany pierwotnie Karko-
noszem, uważany był za demona. Jego drugie imię – Liczyrzepa – wywo-
dziło się z legendy, według której uprowadził księżniczkę, a ona kazała mu 
liczyć rzepy. Księżniczka miała na imię Dobrogniewa i była ukochaną 
córką księcia ze Świdnicy. Była piękną i mądrą dziewczyną, jej skóra była 
biała jak mleko i delikatna jak jedwab. Jej wielkie brązowe oczy, rumiane 
policzki oraz piękne usta w kolorze wiśni uwiodły niejednego adoratora. 
Wielu podkochiwało się w dziewczynie, lecz jej serce należało do racibor-
skiego księcia Mieszka.

dorodną pannę dostrzegł duch gór Karkonosz i postanowił zabrać 
dziewczynę do swojej siedziby. Na dworze świdnickiego księcia odbywała 
się akurat uczta. Zgromadziło się na niej wielu bogatych i zacnych dworzan 
oraz rycerzy. Był też narzeczony Dobrogniewy, książę Mieszko. Tymczasem 
duch gór niewiele myśląc, przemienił się w wiatr i porwał dziewczynę 
z zamku na oczach przerażonych gości. Mieszko i rycerze próbowali ją 
ratować, ale nie byli w stanie dorównać szybkości i potędze wiatru. 

Karkonosz zabrał pannę do swojej twierdzy ukrytej wewnątrz góry 
Śnieżki i powiedział, że to będzie jej nowy dom. Ale sprytna księżniczka 
zaczęła narzekać na pustkę, niewygody i brak służby. Słysząc te słowa, duch 
gór wyleciał na pola i nazbierał rzepy. Gdy wrócił do zamku odprawił czary 
i przemienił rzepy w pięknych dworzan gotowych spełnić każdą zachciankę 
Dobrogniewy. Rozkazał też górskim skrzatom wybić w ścianach Śnieżki 
wielkie okna, aby pałac był bardziej oświetlony.

Jednak dziewczyna w czasie nieobecności Karkonosza nie próżnowała. 
Znalazła posłańców wśród dzikich zwierząt i wysłała listy do narzeczonego, 
Mieszka. Większość gońców nie dotarło do celu, ale krukowi to się udało. 
Raciborski książę przeczytał list od ukochanej, wskoczył na konia i pognał 
co sił do twierdzy Karkonosza. Duch, wiedząc o wszystkim, co się w górach 
dzieje, czekał na księcia i gdy ten przybył, przemówił:  

– Udowodnij chłopcze, żeś godny Dobrogniewy, żeś wystarczająco 
bogaty i szczęście jej zapewnisz. Po tych słowach zawiał wiatr i obaj znaleźli 
się w skarbcu raciborskim. Przyglądał się Karkonosz zgromadzonym tam 
bogactwom i tak rzecze:

– Widać książę, żeś bogaty, ale daleko Ci do skarbów zgromadzonych 
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w moim zamku. Zobacz sam. I znów zawiał wiatr i Mieszko z Karkonoszem 
znaleźli się w wielkiej komnacie we wnętrzu góry. A tam w każdym kącie 
leżały ogromne stosy złota, srebra, drogocennych kamieni i innych 
kosztowności. Książę nie zamierzał jednak dać za wygraną, wyciągnął 
miecz i stanął do walki z duchem gór. Karkonosz niewiele myśląc, 
przemienił się w dziką bestię i próbował złapać Mieszka swymi pazurami 
i zębami. Pojedynek przerwała Dobrogniewa, która przechytrzyła ducha 
gór, proponując, że wyjdzie za tego, który wykona jej polecenie: Mieszko 
miałby zliczyć wszystkie skarby w tej komnacie, zaś Karkonosz – wszystkie 
rzepy, które tu przyniósł z pól, aby dworzan z nich stworzyć. Dobrogniewa 
miała zostać z tym, który wykona zadanie szybciej. Zastrzegła jednak, żeby 
wykonać zadanie dokładnie, bo ten, który się pomyli, przegra. Karkonosz 
ucieszył się, że dostał łatwiejsze zadanie od księcia i zabrał się natychmiast 
do liczenia. Policzył już prawie wszystkie rzepy, kiedy pomyślał, że musi 
się upewnić, czy się nie pomylił. Liczył więc rzepy od nowa. Dobrogniewa 
z Mieszkiem niewiele myśląc, wymknęli się z zamku do Świdnicy, gdzie 
wzięli ślub i wyprawili wesele.

Kiedy duch gór się zorientował, że młodzi go przechytrzyli, było już 
za późno. Nic nie mógł wskórać przeciw przysiędze miłości. Ze wstydem 
ukrył się więc we wnętrzu Śnieżki w swojej kamiennej twierdzy. Od tego 
czasu Karkonosz nazywany jest żartobliwie Liczyrzepą.

Przedstawiany jako jeleń z rogami stojący na tylnych nogach, okręcony 
oślim ogonem i mający kopyta, budził strach. Z czasem jego oblicze 
zastąpiono wizerunkiem starego mężczyzny podpierającego się kijem, 
ubranego w koźle skóry. Aby starać się o jego przychylność, składano mu 
w ofierze czarnego koguta. Podczas chrystianizacji próbowano zastąpić 
ducha gór innym bóstwem, jednak wiara ludzi w Karkonosza była zbyt 
silna, by odwrócić od niego ich uwagę. 

Współcześnie uważany jest za dobrego przewodnika, który pomaga 
zbłąkanym turystom odnaleźć drogę, dba o faunę i florę Karkonoszy 
i wszystkiego pilnuje.

Aleksandra
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uosobienie żywiołów – embodiment of the elements
rzepa – turnip
jedwab – silk
rumiany policzek – ruddy cheek 
adorator – suitor
dorodna – fine-looking
siedziba – abode
uczta – feast
zacny – respectable
potęga – power
sprytna – clever
zachcianka – whim
skrzat – dwarf
posłaniec – messenger
goniec – messenger
kruk – raven
pognać co sił – rush as fast as one can
skarbiec – treasure trove
stos złota – heap of gold
pazury – claws
przechytrzyć – outsmart
nic nie móc wskórać – there is nothing someone can do
żartobliwie – jokingly
ośli ogon – donkey’s tail
kij – stick
koźla skóra – goat’s hide
przychylność – favour
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Zadania

i. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe.

1. Księżniczka Dobrogniewa była ukochaną świdnickiego księcia 
Mieszka P / F

2. Żadnemu z gońców nie udało się dotrzeć do księcia P / F

3. Duch gór przybrał postać bestii i porwał dziewczynę do swojego 
zamku P / F

4. Dobrogniewa przechytrzyła Karkonosza P / F
5. Karkonosz nazywany jest żartobliwie Liczyrzepą P / F
6. Duch gór mieszkał na Śnieżce P / F
7. Karkonosz uważany jest za dobrego przewodnika P / F
8. Mieszko był bardziej majętny niż Karkonosz P / F
9. Duch gór dba o rośliny i zwierzęta P / F

10. Karkonosz miał za zadanie policzyć dworzan P / F

ii. Zamień stronę bierną na formy bezosobowe czasownika. 

Od tego czasu Karkonosz nazywany jest żartobliwie Liczyrzepą. 
Od tego czasu Karkonosza nazywano żartobliwie Liczyrzepą.

1. Karkonosz był uważany pierwotnie za demona przez mieszkańców 
Karkonoszy.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Czarny kogut był mu składany w ofierze.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Duch gór uważany był za dobrego przewodnika, który pomagał 

zbłąkanym turystom odnaleźć drogę.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Z czasem jego oblicze zostało zastąpione wizerunkiem starego mężczyzny 

podpierającego się kijem, ubranego w koźle skóry.
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Pojedynek Karkonosza z księciem Mieszkiem został przerwany.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. Na dworze świdnickiego księcia została wydana wielka uczta.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. Panna została zabrana do ukrytej siedziby ducha gór wewnątrz góry 

Śnieżki.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Dziewczyna została porwana z zamku na oczach przerażonych gości.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
9. Skrzatom został wydany rozkaz, aby pałac był bardziej oświetlony.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Karkonosz był stopniowo zastępowany przez inne bóstwa.
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

iii. Podaj jak najwięcej przykładów.

1. Co można złożyć?
………………………………………………………………………………
2. Co można zaplanować?
………………………………………………………………………………
3. Co można wybaczyć?
………………………………………………………………………………
4. Co można spłacić?
………………………………………………………………………………
5. Co można wygrać?
………………………………………………………………………………
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6. Co można stracić?
………………………………………………………………………………
7. Co można przekłuć?
………………………………………………………………………………
8. Co można podrobić?
………………………………………………………………………………
9. Co można przełożyć?
………………………………………………………………………………
10. Co można zapisać?
………………………………………………………………………………

iV. Zastąp wyraz fajny podanymi określeniami.

sympatyczny, udany, ekscytujący, niesamowity (x2), piękny (x2), ogromny, 
wspaniały, zgrany, fantastyczny, miły 

W 2013 roku wyjechałam z moją przyjaciółką i jej 1. (fajnymi) 
………………………… braćmi na 2. (fajną) …………………………  
wycieczkę w Karkonosze. Jechaliśmy długo, ale podróż była 3. (fajna) 
………………………… Zwiedziliśmy 4. (fajne) ………………………….  
miejsca, na przykład zamek Liczyrzepy, który znajduje się na 5. (fajnej)  
………………………………. górze Śnieżce. Nie brak tam 6. (fajnych)  
………………………………. atrakcji. Specjalnie dla naszej 7. (fajnej)  
……………………… ekipy przygotowano 8. (fajny) ………………… 
pokaz fajerwerków. Ale wszystko co jest 9. (fajne) ………………………., 
szybko się kończy. Dobrze jest spędzić czas ze znajomymi i zwiedzić przy 
okazji 10. (fajne) ………………………….. miejsca. 

V. dopasuj czasownik do podanych rzeczowników.

1. ……………………………………: rzepy, dworzan, straty, zyski
2. ……………………………………: na księcia, na okazję, na swoją kolej
3. ……………………………………: zachciankę, obietnicę, marzenia
4. ……………………………………: posłańców, miłość, schronienie, 

drogę



Legendy O POSTACIACH nAdPRZyROdZOnyCH I FAnTASTyCZnyCH

190  Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców

5. ……………………………………: do celu, do prawdy, do źródła
6. ……………………………………: szczęście, ochronę, dobrobyt
7. ……………………………………: do walki, do boju, w szeregu
8. ……………………………………: rozkaz, polecenie, zadanie
9. ……………………………………: biednym, zwierzętom, zbłąkanym 

turystom
10. ……………………………………: domu, skarbu

Vi. Znajdź wyraz / wyrazy, które kryją się w wyrazach.

1. Karkonosze – …………………………………………………………
2. kotylion – ………………………………………………………………
3. porcelana – ……………………………………………………………
4. gorączka – ………………………………………………………………
5. kaplica – ………………………………………………………………
6. głupiec – ………………………………………………………………
7. gwoździk – ……………………………………………………………
8. bruzda – ………………………………………………………………
9. dozór – …………………………………………………………………
10. zielenić się – ……………………………………………………………
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6. Martin Krpan (Czechy) 

Pewnego razu żył sobie Martin Krpan, silny i odważny człowiek, 
który zajmował się przemytem angielskiej soli. Kiedy był zima i Martin 
przewoził sól swoją klaczą, przyjechał z przeciwnego kierunku cesarz, który 
podróżował karetą. Martin nie miał pojęcia, kto to jest. Ponieważ powóz 
szybko się zbliżał, mężczyzna podniósł swoją klacz i przeniósł ją na drugą 
stronę drogi. Cesarz był zaskoczony i zdumiony siłą nieznajomego i wdał 
się z nim w pogawędkę. Potem się rozstali i każdy poszedł w swoją stronę.

Rok później w Wiedniu pojawił się olbrzym Brdars, który walczył 
z różnymi walecznymi wojownikami, zabijając ich, bo był niezwykle silny. 
Pokonał też syna cesarza. Wtedy władca poprosił Martina o pomoc. Martin 
przybył do Wiednia i był zdziwiony, gdy ujrzał wielką armię, która nie dała 
rady pokonać giganta. Olbrzym zmiażdżył ją w okamgnieniu, po czym 
ściął najpiękniejszą lipę na zamku i uderzył w konkury do cesarzowej. 
Tymczasem Martin wymyślił, jak przechytrzyć Brdarsa. Zdobył broń 
i zabił olbrzyma. W nagrodę dostał pozwolenie na przewożenie soli i torbę 
złotych monet, po czym wrócił do domu.

Anja

przemyt – smuggling
kareta – carriage
wdać się w pogawędkę – strike up a conversation
olbrzym – giant
zmiażdżyć – crush
w okamgnieniu – in a flash
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Zadania

i. Uzupełnij tabelę.

rzeczownik czasownik mężczyzna kobieta
0. zabicie zabić zabójca zabójczyni
1. przemyt
2. przewóz
3. władanie
4. podróż
5. handel
6. pogawędka
7. ogród
8. wojna
9. rada

10. straż strzec

ii. Wpisz brakujący wyraz.

kupować, siedzieć, wyssać, dzielić, wprowadzić, porywać się, robić, iść, 
szukać, wybierać się

1. …………………………… kota w worku.
2. …………………………… z motyką na słońce.
3. …………………………… kogoś w błąd.
4. …………………………… dobrą minę do złej gry.
5. …………………………… włos na czworo.
6. …………………………… jak sójka za morze.
7. …………………………… po rozum do głowy.
8. …………………………… igły w stogu siana.
9. …………………………… coś z mlekiem matki.
10. …………………………… cicho jak mysz pod miotłą.
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iii. Zakreśl właściwy czasownik.

1. Ala i Janek obeszli / obeszły wszystkie sklepy w galerii, ale nie kupili 
żadnego prezentu kuzynce.

2. Entuzjazm mieszkańców miasta i ich wola walki zdecydowała / 
zdecydowały o zwycięstwie.

3. Prezydent z pierwszą damą udał się / udali się na zasłużony wypoczynek.
4. Wnuczka z babcią przygotowała / przygotowały kolację.
5. Ani ona, ani ja nie miałyśmy / mieliśmy racji w tej sprawie.
6. Licealiści z Warszawy, asy turnieju, udzielili / udzieliły wywiadu stacji 

TVN.
7. Wiatr i śnieg utrudniał / utrudniały przejazd przez górskie doliny.
8. Mała dziewczynka z pieskiem szła / szli wzdłuż ogrodzenia.
9. Kuzynostwo zaprosiło / zaprosili nas na obiad pojutrze.
10. Małżeństwo Dobrzańskich mieszkali / mieszkało na Starym Mieście.

iV. Wpisz zaimki w odpowiedniej formie gramatycznej.

1. Michał nie dzwoni. Może coś ………………….. się stało?
2. Idę zaraz do Aldony. Umówiłam się z ………………… wczoraj.
3. Mam nowy telewizor. Kupili mi ………………… rodzice chrzestni.
4. Chętnie wytłumaczę to (ty) ………………, nie (on) …………………….
5. Oddasz mi łyżwy? Przyszedłem po ……………………
6. (ja) ………………… się to w ogóle nie podoba, a (ty) ………………….?
7. Dałem tę książkę nie tobie, lecz (oni) ……………………..
8. Czy (ty) ……………. nie wstyd pożyczać pieniądze od rodziców? 
9. Widziałaś już moje nowe mieszkanie? Nie, pokażesz mi ………………?
10. To jest dziecko Piotra. Widziałeś ……………… w przedszkolu?

V. Utwórz przymiotnik od rzeczownika.

(Anglia) Angielska herbata jest najlepsza na świecie.

1. (Augustów) „………………………….. noce, nad brzegami drzemiące” 
– śpiewała Maria Koterbska.
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2. (Tychy) …………………………… fabryka samochodów osobowych 
produkowała różne modele fiatów.

3. (Szwecja) ……………………………….. stół jest popularną formą 
organizacji przyjęć firmowych i spotkań biznesowych, ponieważ 
jedzenie nie przeszkadza w rozmowach

4. (Gniezno) Drzwi ………………………. to unikatowy zabytek 
przedstawiający sceny z życia świętego Wojciecha.

5. (Gostyń) Skondensowane mleko …………………. w tubce jest 
najlepsze na świecie.

6. (Supraśl) ……………………. Monaster Zwiastowania Najświętszej 
Marii Panny w z 1511 r. jest niepowtarzalnym połączeniem stylu 
bizantyjskiego z gotykiem. 

7. (Paryż) ………………………. moda i szyk nie mają sobie równych na 
całym świecie. 

8. (Magdeburg) Prawo ……………………….. to prawo niemieckie, na 
którym wzorowano się przy zakładaniu miast w średniowieczu. 

9. (Azja) …………………… przyprawy są pikantne.
10. (Podhale) Owczarek ……………… jest typowym przedstawicielem 

dużych psów pastersko-stróżujących, których podstawowym zadaniem 
było pilnowanie stad owiec przed drapieżnikami i rabusiami. 

Vi. Znajdź 7 rzeczy, osób lub zjawisk, które można scharakteryzować za 
pomocą co najmniej 3 spośród podanych przymiotników.

miękkie, naturalne, ciemne, pachnące, trudne, gorące, jadalne, brzydkie, 
duże, metalowe, lubiane, smaczne, niebezpieczne, plastikowe, płynne, małe, 
zimne, kolorowe, białe, hałaśliwe, gładkie, wzorzyste, jednobarwne, wesołe, 
potrzebne, twarde, miłe, ciepłe, kwaśne

mleko – białe, naturalne, zimne

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………
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4. ……………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………
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7. Legenda o dziewicy Lasu (Białoruś)

Pewien młody drwal ścinał kiedyś sosnę w lesie w Sychowie, a kiedy 
już dobrze się zmęczył, usiadł na trawie, by odpocząć. Nagle widzi – piłka 
wypadła z krzaków i potoczyła mu się prosto pod nogi. 

– Cóż to za cud – zastanawiał się. – Skąd piłka wzięła się w lesie?
Wstał i zaczął rozglądać się na wszystkie strony. Wtedy ujrzał piękność 

siedzącą na sośnie wśród gałęzi. Nie mógł nawet marzyć o lepszym śnie. 
Dziewczyna siedziała na gałęzi i wyszywała koszulę. Spojrzała na drwala, 
uśmiechnęła się i powiedziała:

– Dlaczego patrzysz na mnie? Oddaj mi piłkę!
Drwal podniósł piłkę i podał ją dziewczynie. Ona wzięła ją, 

podziękowała i kontynuowała haftowanie. Drwal stał jak wryty i nie 
odrywał od niej oczu. Kto wie, jak długo by tak wytrzeszczał oczy, gdyby 
młoda dama nie spojrzała na niego i przypomniała mu:

– Przyszedłeś tu do pracy czy na mnie popatrzeć? 
Chłopak ponownie zabrał się do pracy, a jego dusza była niespokojna. 

Dziewica wpatrywała się w niego cały czas, jej głos był słodki, a oczy 
lśniły. Tutaj – żeby do mnie przemówiła – marzył. Tutaj, żeby znowu piłka 
potoczyła się do mnie … Nie mógł tego znieść i spojrzał na sosnę, ale nikogo 
tam już nie było, wiewiórka po prostu skakała z gałęzi na gałąź. Od tego 
czasu drwal chodził niespokojny jak trzmiel, jęczał w nocy, krzyczał coś. 
W jego snach pojawiała się dziewczyna, którą widział w lesie, wyciągała 
ręce, szeptała coś do niego, czego nie sposób zrozumieć.

Chłopak nosił ze sobą tęsknotę, nie chciał się z nikim dzielić swoim 
stanem. Bez względu na to, jak bardzo wypytywano go o tę kobietę, wszystko 
na nic. Pewnej zimy powiedział swojej żonie, co go dręczyło. Kobieta długo 
nie myślała, poszła do wróżki i poprosiła o taki eliksir, który pomógłby jej 
mężowi.

– Mam taki eliksir – odpowiedziała wróżka. – Ale zadziała, jeśli go 
zrobisz i dasz mężowi do picia z łyżki, która została poświęcona dwanaście 
razy.

Kobieta była szczęśliwa, że   mogła pomóc ukochanemu i pospieszyła 
do domu. Gotowała eliksir, ale chciała jak najszybciej uzyskać efekt, więc 
dała go mężowi do wypicia ze zwykłej łyżki, a nie z konsekrowanej.

Gdy tylko drwal spróbował eliksiru, od razu zmienił kolor na zielony, 
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a jego oczy rozszerzyły się. Skoczył na równe nogi i wymachując rękami, 
wyskoczył z domu i pobiegł do lasu. Przez długi czas słychać było jego 
desperacki płacz.

Dzieci pobiegły za nim, zebrała się gromada ludzi, którzy przeszukiwali 
las, ale nie znaleźli po nim ani śladu. Mężczyzna zaginął i nikt już o nim 
nigdy nie słyszał.

Edward

drwal – woodcutter
piękność – beauty
wyszywać – embroider
haftowanie – embroidery
stać jak wryty – stop dead in one’s tracks
wytrzeszczać oczy – stare
wiewiórka – squirrel
trzmiel – bumblebee
tęsknota – longing
eliksir – elixir
desperacki – desperate
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Zadania

i. dobierz synonim do podanych wyrazów.

1. mikstura, syrop, magiczny płyn, napój magiczny to …………………
2. rozżalenie, utęsknienie, żal, rozpacz, nostalgia, melancholia, żałość, 

rozgoryczenie, smutek to ………………………………………………
3. osobliwość, fenomen, cudo, unikat, dziw nad dziwy, rzadkość, wyjątek, 

skarb, dziwo, kuriozum to ………………………………………………
4. rozpacz, żałość, boleść, zmartwienie, zwątpienie, biadanie, użalanie 

się, strapienie, żalenie się, przygnębienie, rozgoryczenie, rozżalenie, 
zasmucenie to ……………………………………………………………

5. zaniepokojenie, niepewność, obawa, lęk, trwoga, strach, przestrach,  
przerażenie, popłoch, zdenerwowanie, wzburzenie, napięcie, nerwo-
wość, gorączka, trema, brak spokoju to ………………………………

ii. dopasuj wyrazy: ludzie, pszczoły, czekolada, jajka, klucze, papier, 
wełna, ciasto, nici, włosy do podanych w tabeli.

gromada
tabliczka
stosy
pasmo
porcja
rój
motek
szpulka
tuzin
pęk

iii. Wstaw czasowniki.

1. …………………………… z zyskiem, tanio, samochód
2. …………………………… jak kamień, smacznie, jak suseł
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3. …………………………… się modnie, się w coś, choinkę
4. …………………………… kota w worku, hurtowo, na raty
5. …………………………… po schodach, komuś na głowę, komuś 

w drogę 
6. …………………………… w kolejce, na baczność, jak słup soli
7. …………………………… jak kot z pęcherzem, zawodowo, na bieżni
8. …………………………… wiersze, jak kura pazurem, listy
9. …………………………… na kogoś urok, kogoś (zerwać z kimś), 

oszczepem
10. …………………………… jak ciele w malowane wrota, i nic nie 

widzieć, i oczom nie wierzyć.

iV. Zastosuj wyrażenia porównawcze w zdaniach.

być blady jak ściana, chodzić jak struty, piękny jak malowanie, czuć się jak 
ryba w wodzie, uczepić się jak rzep psiego ogona, chudy jak patyk/szkielet, 
cicho jak makiem zasiał, chłop jak dąb, być podobnym do siebie jak dwie 
krople wody, biedny jak mysz kościelna

1. Uczeń, wyrwany przez nauczyciela fizyki do odpowiedzi, ………………
2. Królewicz trojański, Parys, zakochał się w Helenie, która była ……… 

…………………………………………………………………………..
3. Sławne aktorki – siostry bliźniaczki Olsen są …………………………
4. Biedny jak święty turecki znaczy to samo co …………………………
5. Wychudzone modelki są ………………………………………………
6. Pani dyrektor weszła do naszej klasy i nagle zrobiło się ………………

…………………………………………………………………………..
7. Gdy dowiedziałem się, że dostałem złą ocenę ze sprawdzianu, cały 

dzień ……………………………………………………………………
8. Iga Świątek na kortach czuje się …………………………………………
9. Być natrętnym, nachalnym to inaczej ……………………………………
10. Mężczyzna właściwej postury to inaczej ………………………………
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V. Wstaw właściwą formę czasownika w nawiasie w czasie przeszłym.

1. Elżbieta i Paweł (obejść) ……………………………. wszystkie sklepy 
w centrum, aż znaleźli to, co chcieli kupić. 

2. Porywisty wiatr i marznąca mżawka (utrudniać) ……………………… 
poszukiwania turysty zaginionego w Tatrach.

3. Dwie dziewczynki i dwa pieski (iść) …………………………………… 
wzdłuż parkanu.

4. Naszą wycieczką (opiekować się) …………………………. dwaj polscy 
rezydenci.

5. Ani on, ani ja nie (mieć) ………………. racji w sprawie kradzieży 
klejnotów koronnych ze skarbca na Wawelu.

6. Radio i telewizja obszernie (informować) …………………… o wizycie 
papieża.

7. Prezydent z małżonką (udać się) ………………………. na bankiet do 
Sali Kongresowej. 

8. Asy pilotażu, bracia Kowalscy, świetnie (pilotować) ………………… 
samolot PLL.

9. Ania, podobnie jak jej mąż, często nas (odwiedzać) ……………………
10. Młode dziewczę drgnęło, gdy (zobaczyć) …………………. swojego 

oprawcę w telewizji.

Vi. Uzupełnij frazeologizmy wyrazem określającym część ciała. 

1. Strach ma wielkie ……………………..
2. Ściany mają ……………………………
3. Mieć ……………………. ‘mieć poparcie’.
4. Mieć ……………… na …………………’być człowiekiem rozsądnym 

i zaradnym’.
5. Być czyimś ………………. w głowie.
6. Stawać na ………………………………
7. Nadepnąć komuś na ………………….. ‘zdenerwować kogoś’
8. Postawić kogoś na ……………….. ‘pomóc, rekonwalescencja’.
9. Być kulą u ………………….. ‘przeszkadzać komuś’.
10. Marzenie ściętej ………………… ‘coś się nie ziści’.
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8. Bestia z Gévaudan (Francja) 

W XVIII wieku żyła we Francji bestia, którą nazywano Bestią z Gévau-
dan (jest to region położony w departamencie Lozère). Wyglądała prawdo-
podobnie jak wilk albo inne egzotyczne zwierzę. Sądzono, że jest nieznaną 
krzyżówką hieny czy innego zwierzęcia z wilkiem. Jednak znawcy wilków 
już wtedy wiedzieli, że w żadnym razie nie może chodzić o to zwierzę, które 
nie atakuje w pojedynkę, a w rzadkich wypadkach, gdy czuje się osaczone 
jest bardzo łatwo je przepłoszyć, nawet kijem. Co do ewentualnych krzyżó-
wek, nikt nigdy nie znalazł śladów potwierdzających taką hipotezę. Stworze-
nie zostało zaliczone do kryptyd wskutek braku identyfikacji zoologicznej. 

Bestia atakowała i zabijała ludzi dookoła, głównie na północy Francji, 
gdzie miejscowości leżą na terenie gęsto zalesionym, górzystym, poprzeci-
nanym licznymi wąwozami. Obszar ten dodatkowo jest przepełniony szy-
bami, korytarzami i galeriami podziemnymi licznych kopalni antymonu, 
z których wiele było wciąż czynnych w czasach atakowania bestii. Trzeba 
przyznać, że były to bardzo dogodne warunki do ukrywania się dla tajem-
niczego stworzenia. Okoliczny las i teren bagienny temu sprzyjały. Wilki 
również zamieszkiwały te okolice, ale nigdy przed pojawieniem się „bestii” 
nie siały takiego postrachu.

Wiele osób próbowało zabić bestię, także myśliwi, lecz bezskutecznie. 
Bestia (lub bestie) była prawdopodobnie postrzelona, jednak przez trzy lata 
uchodziła z życiem. Mieszkańcy nie mieli już nadziei, bo potwór porywał 
głównie dzieci i kobiety, nigdy dorosłych mężczyzn. W okresie od czerw-
ca 1764 roku do czerwca 1767 roku odnotowano 157 (według niektórych 
źródeł 179) ataków bestii, w tym 104 ze skutkiem śmiertelnym. Pierwszą 
ofiarą była czternastoletnia Jeanne Boulet, ostatnią zaś dziewiętnastoletnia 
Jeanne Bastide, którą znaleziono z rozszarpanym gardłem. W całym re-
gionie panowała psychoza strachu i trwała jeszcze długo po ustaniu napa-
dów. Kres morderczej działalności bestii położył Jean Chastel pochodzący 
z okolicznej parafii. Śmiałek zabił potwora, używając poświęconych srebr-
nych kul – i od tego czasu nikt już nie zginął. Jak wieść niesie Jean Chastel 
zdążył na widok zbliżającej się bestii założyć okulary, pomodlić się, przy-
stawić rusznicę do ramienia i wystrzelić. Bestia padła martwa na ziemię. 
W końcu zapanował we Francji porządek. Ludzie żyli sobie spokojnie. 

Diane
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bestia – beast
krzyżówka – crossbreed
w pojedynkę – alone
osaczona – trapped
przepłoszyć – frighten away
kryptyda – criptid
zalesiony – forested
poprzecinany – criss-crossed
wąwóz – gorge
szyb – mineshaft
kopalnia antymonu – antimony mine
dogodny – convenient
stworzenie – creature
teren bagienny – bog
siać postrach – sow terror
rozszarpane gardło – ripped-open throat
położyć czemuś kres – put an end to something
rusznica – harquebus
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Zadania

i. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe.

1. Sądzono, że bestia to krzyżówka hieny i wilka P / F
2. Bestię zaliczono do kryptyd P / F
3. Wilki rzadko atakują w pojedynkę P / F
4. Bestia grasowała na terenie zalesionym i górzystym P / F
5. Bagienny i niedostępny teren sprzyjał atakom bestii P / F
6. Ludzie nie tyle bali się wilków, ile bestii P / F
7. Stworzenie porywało głównie mężczyzn P / F
8. Ofiary bestii to ponad 100 osób P / F
9. Na północy Francji panowała psychoza strachu P / F

10. Bestię zabito poświęconymi, srebrnymi kulami P / F

ii. Połącz wyrazy o podobnym znaczeniu.

1. dać a. panować
2. rządzić b. torturować
3. denerwować c. obmawiać
4. plotkować d. przekręcać
5. spać e. podarować
6. obracać f. drzemać
7. wyjeżdżać g. sprawdzać
8. badać h. złościć
9. lękać i. opuszczać
10. dręczyć j. bać się
 

iii. Wykreśl czynność, która nie pasuje.

1.  włosy: myć, czesać, grabić
2.  ból: zadawać, odczuwać, wkraplać
3.  pieniądze: brudzić, wydawać, oszczędzać
4.  egzamin: denerwować, zdawać, oblewać
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5.  gazeta: czytać, naprawiać, przeglądać
6.  kwiaty: częstować, wąchać, wręczać
7.  kawa: pić, parzyć, odcedzać
8.  guma: żuć, rozciągać, gasić
9.  buty: wyliczać, nosić, pastować
10.  pranie: suszyć, wymiatać, robić

iV. Użyj czasownika w odpowiedniej formie.

1. Jutro (napisać) ……………………… list do Świętego Mikołaja.
2. (Przeczytać) …………………… nową powieść Olgi Tokarczuk 

w czasie urlopu.
3. Państwo Lewandowscy (wydać) …………………… w przyszłą sobotę 

przyjęcie na cześć ich córki Klary.
4. Wczoraj ja robiłem kolację, dzisiaj (być) ………………… twoja kolej.
5. Niedługo (polecieć) ……………………. na oczekiwany urlop.
6. Dagmara zawsze (opalać się) ……………………. na brązowo.
7. Nareszcie burza się (skończyć) ……………………………. !
8. Na lekcji było bardzo cicho, aż tu nagle (zadzwonić) ……………………. 

dzwonek.
9. W zeszłym tygodniu Wojtek (tłumaczyć) …………………….. ten 

artykuł na francuski.
10. Adam nie mógł się zdecydować, czy (zadzwonić) …………………. do 

Natalii.

V. Zastąp sformułowania konstrukcjami słowotwórczymi.

dziecko, które ma jasne włosy – jasnowłose dziecko 

1. dynia, która waży trzy kilogramy – …………………………… dynia
2. garnitur, który składa się z dwóch części – ………………………… 

garnitur
3. konstrukcja, która została wykonana ze stali – ………………………… 

konstrukcja
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4. napój, który dodaje energii – …………………………………… napój
5. babcia, która ma sto lat – ……………………………………… babcia
6. mitologiczny Achilles, który ma szybkie nogi – ……………………….. 

Achilles
7. kurtka, która jest odporna na wodę – …………………………. kurtka
8. psy husky, które są odporne na mróz – ………………………… husky
9. bomba, która waży dwie tony – ……………………………… bomba
10. włosy, które są czarne jak kruk – ……………………………… włosy

Vi. Wpisz odpowiednie rzeczowniki.

doba, pora, okres, czas

1. Ostatnimi ……………… na nowo odkryto szyfrowanie i deszyfrowanie 
dzięki rozwiązaniom kwantowym.

2. W dawnej Polsce w ……………… karnawału odbywały się wystawne 
bale.

3. Vivaldi – autor „Czterech ……………. roku” to jeden z wybitniejszych 
kompozytorów epoki baroku.

4. Zbliża się ………………… postu, ale wcześniej mamy tłusty czwartek 
i środę popielcową.

5. Zimową …………… nieprzyjemnie jest podróżować pociągiem.
6. We Włoszech, podobnie jak w innych krajach południowych, sklepy są 

zamknięte w …………………. obiadowej.
7. W ………………… stanisławowskiej nastąpił w Polsce rozkwit nauki 

i sztuk pięknych.
8. W ……………………… II wojny światowej moja rodzina mieszkała 

w Warszawie.
9. W zaraniu …………….. nowożytnej powstały nowe szkoły i kierunki 

filozoficzne. 
10. Przyszedłem chyba nie w ……………. .
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9. Legenda o wampirach (Serbia) 

Wampiry są najbardziej znanymi i najbardziej potwornymi stworze-
niami na świecie. Niewiele ludzi jednak wie, że wampir pochodzi od serb-
skiego słowa *ǫpirь, scs. opyrь / ѫпырь. W XVIII wieku w całej Europie 
szerzą się opowiadania o przerażających stworach, które zamieszkują Bał-
kany. Pierwsza wzmianka o wampirach pojawiła się w czasopiśmie „Vor-
siche Zeitung”. Tam wspomniano, że pewien mężczyzna, Petar Biagojević, 
umarł w tajemniczych okolicznościach, a potem jeszcze kolejnych 10 osób 
w ciągu 24 godzin. Nikt nie wiedział, dlaczego ci ludzie umarli, więc przy-
słano lekarzy z Austrii, żeby się dowiedzieć, co się stało. W czasie śledztwa 
okazało się, że leżący w trumnie Petar jeszcze był żywy i miał trochę krwi 
na wargach. Wtedy ktoś wpadł na pomysł, że trzeba go przekłuć. Uczynio-
no to kołkiem głogowym i okazało się, że z Petarowych oczu, uszu i ciała 
pociekła świeża, czerwona krew. Mieszkańcy Serbii tak się przestraszyli, że 
spalili jego ciało.

Jelisaveta

potworny – horrendous
wzmianka – mention
śledztwo – investigation
kołek głogowy – hawthorn stake
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Zadania

i. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

1. są, wampiry, na, stworzenia, znane, świat, potworne, i, są, najbardziej
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. od, wampir, słowo, pochodzi, serbski
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. w, szerzyć się, opowiadania, w Europie, XVIII wiek, stwory, o, przerażające 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. mężczyzna, okoliczności, umrzeć, pewien, w, tajemniczy
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5.  lekarze, dowiedzieć się, Austria, z, się stało, przysłać, żeby, co
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6. jeszcze, być żywy, trochę, Petar, i, mieć, krew, na wargach
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. ktoś, że, przekłuć, wpaść, na pomysł, trzeba, go
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. z, Petarowe oczy, i, ciało, krew, uszy, pociec, świeża, czerwona 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
9. Serbia, jego, ciało, mieszkańcy, spalić
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. osoby, umrzeć, dziesięć, w ciągu, 24 godziny, kolejne
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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ii. Wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych. 

1. potworny – okropny – fatalny – zjawiskowy 
2. wzmianka – zapowiedź – wróżba – zajawka 
3. stwór – potwór – krasnoludek – wampir 
4. lekarz – medyk – doktor – znachor 
5. opowieść – historia – legenda – epilog 
6. czasopismo – gazeta – magazyn – ulotka
7. śledztwo – odpowiedzialność – dochodzenie – przesłuchanie 

iii. Zastosuj liczebnik we właściwej formie. 

1. (kilka) ………………………….. sławnych reżyserów odmówiło 
udziału w prowokacji FBI.

2. (wiele) …………………………………… ludziom kazano się 
zaszczepić wbrew ich woli.

3. Daj mi (trochę) ……………………… czasu, abym przemyślała, jak to 
zrobić.

4. Na placu zgromadziło się (wiele) ……………… ludzi.
5. Przedstawiciele fundacji rozmawiali z (wiele) …………….. ludźmi, 

którzy byli skłonni wspomóc finansowo chore dzieci.
6. (niewiele) ……………….. gości skorzystało z pełnej oferty hotelu.
7. (tyle) ……………………. ludzi podpisało tę ustawę, a ona i tak nie 

przeszła w sejmie.
8. Może pożyczysz mi (para) ………………………… złotych?
9. (wiele) …………………. widzów było rozczarowanych faktem, że 

premiery najważniejszych filmów zostały przesunięte na kolejny rok.
10. (kilkaset) ………………… polityków odeszło z tej partii.

iV. Zamień według wzoru.

oczy Petara – Petarowe oczy 

1. miłość matki – …………………… miłość
2. kapelusz ojca – …………………… kapelusz
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3. poświecenie siostry – …………………… poświęcenie
4. uczucie matki – …………………………. uczucie
5. uczynek brata – …………………………. uczynek
6. serce ojca – ……………………………… serce

V. Uzupełnij zdania.

1.  Półwysep Bałkański potocznie nazywamy (Bałkany) …………………
2.  Z (Serbowie) …………………. Polacy od lat robią interesy, podobnie 

jak z (Turcy) ……………………………..
3.  (polski) ……………………….. dyplomaci interweniowali w związku 

z pozytywnymi testami naszych skoczków przed Turniejem Czterech 
Skoczni.

4.  Przelot z (Japonii) ………………… do (Chorwacja) …………………
był z przesiadkami i trwał długo.

5.  Ostania olimpiada odbyła się w 2016 r. w (Brazylia) …………………..
6.  Zamach na World Trade Centre w (Nowy Jork) ……………………. 

miał miejsce 11 września 2001 r.
7.  Start rakiety kosmicznej nastąpi w (Teksas) ……………….. w połowie 

tego roku.
8.  Spotkanie państw unijnych w (Czarnogóra) ………………. przesunięto 

na koniec stycznia.
9.  Muzeum Christiano Ronaldo CR7 znajduje się na (Madera) 

…………………………, skąd pochodził słynny piłkarz.
10.  Z (Quebec) ………………………. Kanadyjczycy wiążą spore nadzieje 

na przyszłość ich gospodarki.

Vi. Zastąp wyraz super określeniami z ramki.

niesamowity, ekscytujący, udany, ładny, zachwycający, sympatyczny, fajnie, 
atrakcyjny

1. Mata Hari była superszpiegiem, zdobywała super …………………… 
informacje od wroga.
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2. Pojechałem z moimi super ……………………………. dziadkami nad 
morze.

3. Super ……………………………… wycieczka!
4. Jechaliśmy bardzo długo, ale podróż była super …………………………
5. Po drodze zwiedzaliśmy super ………………………………… miejsca.
6. Znajdowało się tam mnóstwo super ………………………… atrakcji.
7. Na pamiątkę kupiłam sobie super ……………………………… kulę 

z zabytkiem do mojej kolekcji.
8. Super …………………………… jest mieć dobrych przyjaciół, ale też 

superdziadków!
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10. Legenda o bohaterze Tolagaju (Kazachstan) 

Żyło kiedyś na stepach Saryarki kilka koczowniczych narodów. 
Wszyscy byli szczęśliwi, bo niczego im nie brakowało. Nie mieli tylko 
jednego – bohatera, który by mógł ich bronić. Pewnego dnia, w pewnej 
rodzinie urodził się chłopiec ze złotym czubem na głowie. Z powodu 
urodzin własnego bohatera lud zorganizował wielką ucztę.

Chłopiec rósł bardzo szybko i po kilku latach stał się prawdziwym 
bohaterem. Rodzice nadali mu imię Tolagaj.

Pewnego roku przestały padać deszcze i ciepło wysuszyło ziemię. 
Wtedy Tolagaj zwrócił się do starca, który miał na imię Dana. Starzec rzekł 
mu: „Drogi Tolagaju, mieszkamy w stepie, nie ma tutaj gór, wokół których 
zbierałyby się chmury i dlatego nie ma u nas deszczu”. Wtedy Tolagaj 
powiedział: „Dziadku, pozwól mi przynieść górę dla mojego narodu”. 
Starzec odpowiedział: „Na południu są ogromne góry Ałatau i mają tam 
swojego starca. Poproś go o pozwolenie”. Dana pobłogosławił Tolagaja, 
życząc mu dobrej drogi.

Poszedł Tolagaj na południe ku górom Ałatau. Przyszedł do gór 
i powiedział im swoją prośbę. Góry posłuchały go i położyły mu małą 
górę na ramiona. I poszedł Tolagaj z powrotem do domu, niosąc na sobie 
górę. Najpierw szedł szybko, ale góra była ciężka i Tolagaj zaczął słabnąć. 
Upłynęło sporo czasu, ale w końcu bohater osłabł naprawdę. Doszedłszy 
prawie do ojczystej ziemi, Tolagaj upadł i zasnął, a góra, którą niósł na 
ramionach przygniotła go.

Od tego dnia mówi się, że Tolagaj śpi pod tą górą. Śpi do dziś. A góra 
ta wyrosła i nazywa się – Tolagaj.

Jarosław

step – steppe
koczowniczy naród – nomadic people
złoty czub – lock of golden hair
słabnąć – grow weaker
przygnieść – crush
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Zadania

i.  Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe.

1. Na stepach żyją koczownicze plemiona P / F
2. Urodził się bohater ze złotym sercem P / F
3. Z okazji narodzin chłopca wydano wielką ucztę P / F
4. Na stepach nastały susze P / F

5. Tolagaj postanowił przynieść górę, aby nad nią zaczął padać 
deszcz P / F

6. Chłopak nie uzyskał pozwolenia od starca na wyprawę P / F
7. Góry Ałatau spełniły prośbę Tolagaja P / F
8. W drodze powrotnej bohater osłabł z pragnienia P / F
9. Góra przygniotła Tolagaja P / F

10. Bohater wrócił szczęśliwie z wyprawy P / F

ii. Uzupełnij dialog związkami frazeologicznymi.

być w siódmym niebie, spaść komuś z nieba, poruszyć niebo i ziemię

A. Mamo, ………………………………………….. !
B. Naprawdę? Z jakiego powodu?
A. Jacek musiał ……………………………………………………., aby 

dostać urlop w firmie.
B. Cudownie! Wreszcie pojedziecie na urlop, a ja zajmę się wnukiem.
A. Mamo, będziemy ………………………………………………, jak 

nam pomożesz.

iii.  Utwórz przymiotniki od podanych rzeczowników.

ojczyzna – …………………………….. kraj
góry – ………………………………….. powietrze
deszcz – ……………………………….. pogoda
bohater – ………………………………. czyn
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naród – …………………………………. żałoba
step – ……………………………………. roślinność
urodziny – ……………………………… tort
rodzina – ………………………………… uroczystość
droga – znak ………………………………………..
imię – …………………………………… wykaz

iV. Zastosuj wyrażenia z poprzedniego zadania.

1. Dyrektor poprosił sekretarkę o ……………………… pracowników 
przebywających na zwolnieniu lekarskim.

2. W górach często obserwujemy zmienną i ……………………………
3. Z okazji 80. urodzin naszej babci zamówiliśmy jej pyszny …………
4. W czasie ……………………………… doszło do poważnego wypadku 

naszego kuzyna na trampolinie.
5. Ten …………………………….. powinien stać po drugiej stronie 

jezdni.
6. W …………………………………………… dominują trawy i barwnie 

kwitnące byliny. 
7. Polska była ………………………………………… Fryderyka Chopina 

i Marii Skłodowskiej-Curie.
8. …………………………………….. jest moim zdaniem mniej rześkie 

niż morskie.
9. Po katastrofie lotniczej w Smoleńsku ogłoszono w Polsce ………………
10. …………………………………. Tolagaja Kazachowie wspominają po 

dziś dzień.

V. Połącz wyrażenia w pary.

1. stromy    a.  góry lodowej
2. łagodna    b.  nogami
3. wierzchołek   c.  stok
4. przenosić    d.  góry
5. głowa do    e.  góra
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6. do góry    f.  góry
7. traktować kogoś z   g.  złote góry
8. obiecywać    h.  z góry
9. góra z górą się nie zejdzie  i.  a człowiek z człowiekiem tak
10. przykład idzie    j.  z góry

Vi. Uzupełnij zdania wyrazami i wyrażeniami z ramki.

górzysty teren, góralka, góral, góralski folklor, górskie powietrze, górować 
nad, kolejka górska, górski ser, towar z górnej półki, górnolotne wypowiedzi

1. Południe Polski to region, w którym dominuje ………………………
2. „………………… czy ci nie żal” – tę pieśń śpiewano często Janowi 

Pawłowi II w czasie jego pielgrzymek do Polski.
3. Najsłynniejszą filmową ……………………. była Maryna – żona 

zbójnika Janosika.
4. ……………………………………… to nie tylko muzyka, ale także 

bogato zdobione serdaki, kierpce (buty) i różnokolorowe chusty.
5. Rysy – najwyższy szczyt Tatr – ……………………………………… 

swoim wierzchołkiem nad okolicą.
6. Na Kasprowy Wierch wjedziemy ……………………………………., 

a zejdziemy sobie na piechotę do Zakopanego.
7. Oscypki i bryndza to różne rodzaje …………………………………… 

wyrabianych z owczego mleka.
8. Codziennie idziemy spać odurzeni ……………………………………
9. Kawior to produkt ekskluzywny – to …………………………………
10. ………………………………….. są pełne mądrych, wyszukanych 

zwrotów.
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LegeNdy 
o zWierzętAch

1. dlaczego psy z kotami są w wiecznym sporze (Rosja) 

Pewnego dnia mężczyzna udał się na polowanie i tam spotkał dwoje 
zwierząt. Zapytał je, skąd pochodzą, a one mu odpowiedziały:

 – Mieszkałyśmy w wodzie, a teraz będziemy żyć na Ziemi.
 – Jak macie na imię?
 – Psy.
 – Jak mogę się upewnić?

Wtedy psy wyjęły swoje paszporty i pokazały myśliwemu. Wówczas 
mężczyzna rzekł:

 – Słuchajcie, możecie żyć na Ziemi tylko rok, a po tym czasie znów 
musicie wejść do wody.

Rok później człowiek ponownie spotkał się z tymi samymi zwierzętami 
i zaczął się z nimi kłócić o to, że wciąż mieszkają na Ziemi, gdy termin ich 
pobytu tutaj już dawno minął. Wtedy zwierzęta odrzekły:

 – Bez dokumentów nie możemy wejść do wody.
 – Gdzie są więc wasze dokumenty?
 – Dałyśmy je kotu.
 – To pójdźcie i weźcie je od kota.

Psy poszły do kota i poprosiły o swoje dokumenty, ale u kota już ich nie 
było. Zostały skradzione i zjedzone przez myszy. Psy musiały więc pozostać 
na Ziemi i nadal na niej żyć. Dlatego w dzisiejszych czasach człowiek ściga 
psa, pies kota, a kot mysz.

Valeria
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spór – dispute
dokument – document
skradziony – stolen
ścigać – chase

Zadania

i. Połącz zwierzę z odgłosem, jaki wydaje.

1. pies a. gdacze
2. kot b. wyje
3. kogut c. szczeka
4. lew d. śpiewa
5. świnia e. ryczy
6. kura f. rechocze
7. żaba g. kwiczy
8. skowronek h. pieje
9. koń i. mruczy

10. wilk j. rży

ii. Wpisz w związki frazeologiczne brakujący wyraz.

1. …………………….. jak pies z kotem.
2. Pokazać komuś, gdzie raki …………………..
3. Tu jest pies …………………………….
4. …………………….. w coś jak sroka w ………………………
5. ………………………. się jak łyse konie.
6. ……………………….. komuś niedźwiedzią przysługę.
7. ………………………… jak rzep psiego ogona.
8. ………………………….. skórę na niedźwiedziu.
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9. ………………………… z kimś koty.
10. ……………………….. jak kot na cztery łapy.

iii. Zapisz liczby słowami (jeden wyraz).

Trzy razy – trzykrotnie 

1. Z okazji (100.) ………………………. urodzin prababci spotkała się 
cała nasza rodzina.

2. W tym roku możemy świętować (50 lat) ……………………. istnienia 
naszego uniwersytetu.

3. Okres (20 lat) ………………………. międzywojennego nazywany jest 
w naszej historii II Rzeczpospolitą.

4. Co (5.) ……………….. mieszkaniec Europy jest wtórnym analfabetą.
5. Paulina dostała na (18.) …………….. urodziny samochód od rodziców.
6. Każdy student ma prawo (2 razy) ……………… podejść do egzaminu.
7. Czy może mi pani rozmienić (50) ………………….. na drobne?
8. Dwa razy po (100 gram) ……………….. wódki, proszę!
9. Aby odkręcić tę śrubę, potrzebujesz klucza (16) ……………………..
10. Mój rozmiar buta to (40) ………………………………….

iV. Rozwiąż zagadki.

1.  obuwie, które nosi się w domu to ………………………………………
2.  narzędzie, które tnie deski to …………………………………………
3.  zwierzę, które nosi młode w torbie na brzuchu to ………………………
4.  ptak, który podrzuca innym swoje jaja to ……………………………
5.  narzędzie, którym otwiera się wino to …………………………………
6.  naczynie do podlewania kwiatów to …………………………………
7.  buty do chodzenia po kałużach to ………………………………………
8.  ochrona głowy motocyklisty to ………………………………………
9.  pomieszczenie, w którym przechowuje się przetwory na zimę to 

……………………
10.  zakłada się go psu, aby nie gryzł ………………………………………
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V. Podaj wyraz o przeciwstawnym znaczeniu.

1. czystość – ………………………………….
2. pochwała – .……………………………….
3. obłuda – …………………………………..
4. choroba – …………………………………
5. starość – …………………………………..
6. piekło – …………………………………….
7. bohater – …………………………………..
8. życie – ……………………………………
9. praca – …………………………………….
10. zwierzchnik – ……………………………..

Vi. Zastosuj stopniowanie przymiotników i imiesłowów w zdaniach.

1. (światłe) ……………………………. umysły epoki zastanawiały się, 
jak Kopernik wpadł na pomysł, że Ziemia krąży wokół Słońca.

2. (groźny) ………………………. choroby od koronawirusa to dżuma 
i trąd.

3. (gorzki)………………. smak ze wszystkich roślin ma prawdopodobnie 
piołun.

4. (ulubiony) ………………….. ze wszystkich sklep Ani Lewandowskiej 
to Primark.

5. (ukochane) ……………………… dzieckiem Jana z Czarnolasu była 
jego córeczka Urszulka.

6. (wesoły) …………………………. komikiem pochodzącym z Wielkiej 
Brytanii jest Jaś Fasola.

7. To wino jest bardzo czerwone, ale to jest ………………………………
8. (zmęczony) ……………………………… dziecko zasnęło w drodze 

z kolonii do domu.
9. (wytrzymały) …………………………….. w podróży po Afryce 

okazały się buty, które kupiłem w Polsce.
10. (ochoczy) …………………………. starcy z gdańskiego klubu morsa 

wskoczyli do lodowatej wody.
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2. Wielbłąd Bura (Kazachstan) 

W miejscowości Koksze mieszkali ludzie, a z nimi razem mieszkał 
białogłowy wielbłąd Bura, który w razie niebezpieczeństwa ostrzegał 
mieszkańców. Zwierzę wspinało się na górę i powiadamiało o zagrożeniu. 
Lud czcił zwierzę, ubóstwiał je i strzegł od złego, np. od zatrutej strzały 
i od wszelkich ziemskich trosk.

Pewnego razu znalazł się w okolicy syn chana i dowiedziawszy się 
o tym, że jest tu niezwykłe zwierzę, orzekł, że jest to dobry cel dla jego łuku. 
W czasie przechadzki po lesie zobaczył wielbłąda i zabił go. Na miejscu 
śmierci Bury powstała góra, której kształt przypomina dwa wielbłądzie 
garby. Ta góra do dziś nazywa się Burabaj.

Jarosław

białogłowy – white-headed
czcić – worship
ubóstwiać – deify 
zatruta strzała – poisoned arrow
chan – khan
łuk – bow
wielbłądzie garby – camel’s humps
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Zadania

i. Wstaw właściwą formę wyrazu zwierzę.

1. ………………………………… nie dane było doczekać lata.
2. Każdy właściciel powinien dbać o swoje …………………… najlepiej 

jak umie.
3. Egzotyczne …………………… męczą się w ogrodach zoologicznych.
4. Nie brakuje nam ………………………… w schronisku, brakuje nam 

koców i jedzenia.
5. Nie powinno się zaczepiać obcych ……………………., to zbyt 

niebezpieczne.
6. Opowiem ci bajkę o ……………………….., które było bardzo 

łapczywe i przejadło się pt. „Pan kotek był chory”.
7. Istnieje wiele różnych opowieści i legend o …………………………
8. Kiedy widzę to …………………………., włos jeży mi się na głowie.
9. Nie bierzcie ze sobą ………………………. (pl.) na wakacje – apeluje 

właścicielka pensjonatu do gości.
10. Motywy kolorystyczne ze ………………………….. są bardzo modne 

w tym sezonie.

ii. Uzupełnij przysłowia brakującym wyrazem.

1. Gdzie diabeł nie może, tam babę ………………………………………..
2. Kto pyta, nie ……………………………………………
3. Nie ma tego złego, co by na dobre nie ……………………………………..
4. …………… koza do woza.
5. Strach ………………. wielkie oczy.
6. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci ………………………
7. Żadna praca nie ……………………………………
8. Kto późno przychodzi, ten sam sobie ………………………………….
9. Nie ………………….. drugiemu, co tobie niemiłe.
10. Kto rano …………………, temu Pan Bóg …………………………
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iii. napisz konstrukcje antonimiczne.

wchodzę do domu – wychodzę z domu

1. schodzę po schodach – ……………….. po schodach
2. odnoszę książki do biblioteki – …………………………….. z biblioteki
3. odwiozłem koleżankę do domu – ……………………… do mnie
4. zawieźliśmy wam zakupy – ……………………… lekarstwa dzieciom
5. przyprowadziłem dziecko z przedszkola – ………………………… 

dziecko do przedszkola
6. wnoszę wózek na pierwsze piętro – ……………… wózek z pierwszego 

piętra
7. ważka wleciała przez otwarte okno – ważka ……………………… 

przez okno z pokoju
8. odjeżdżam samochodem sprzed domu – ………………………………… 

pod dom 
9. dzieci wbiegły nagle do pokoju – dzieci …………………….. nagle 

z pokoju
10. samolot do Krakowa odleciał dzisiaj rano – samolot z Krakowa 

………………………. dzisiaj po południu

iV. Wymień jak najwięcej wyrazów.

1. Co znajduje się na wsi?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. Co znajduje się w kuchni?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Co znajduje się w szkole?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Co znajduje się w lesie?
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

5. Co znajduje się w ogrodzie?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

V. nazwij zwierzę, które:

1. mieszka w muszli ………………………………………………………
2. buduje tamy na rzece ………………………………………………….
3. znosi jajka ………………………………………………………………
4. kąsa ……………………………………………………………………
5. chowa głowę w piasek …………………………………………………
6. pieje rano ………………………………………………………………
7. ma cętki …………………………………………………………………
8. mieszka w Białowieży .…………………………………………………
9. buduje pajęczynę ..……………………………………………………..
10. wytwarza miód .……………………………………………………….

Vi. Wybierz właściwą formę.

1. Prezydent w wyborach uzyskał wynik analogiczny do / analogiczny 
z ubiegłorocznego / ubiegłorocznym.

2. Każdy z nas jest bezradny wobec / względem przemocy.
3. Sądy powinny być niezawisłe od / wobec partii politycznych.
4. Mój brat miał często poglądy odmienne od moich / jak moje.
5. Psycholodzy twierdzą, że współczesne dzieci są nierzadko otępiałe z / 

od nadmiaru wrażeń.
6. Ojciec oszalały z / od rozpaczy szukał zaginionej córki.
7. Rzymskie niewolnice nie zawsze były posłuszne panom / posłuszne 

w stosunku do panów.
8. Brat był tak różny od brata / różny niż brat, że nawet nie podejrzewa-

liśmy, że to są bliźnięta.
9. Skostniałem od zimna / z zimna, jak stałem w kolejce do wyciągu.
10. Jest to tekst zrozumiały nawet dla dzieci / przez dzieci.
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3. Legenda o jagnięciu i pieniądzach (Kazachstan)

Żył w jednym aule (na wsi) bezbrody i przebiegły Aldar-Kosse. Oczy 
jego były bystre, nogi szybkie, ręce ruchliwe, a rozsądek był jeszcze ru-
chliwszy. Lubił Aldar-Kosse pożartować i pośmiać się, zwłaszcza z głupców 
i skner. Bogactwa u niego nie było, lecz chytrością nie raz zdobywał sobie 
na obiad tłustego barana.

Żatyr-Baj (gra słów – Leżący-Pan) był człowiekiem pożądliwym i bez-
myślnym. Stada u niego były duże: kto się rozejrzał, widział je od brzasku 
do zachodu słońca. Przyszedł doń jakoś Aldar-Kosse i mówi:

– Szacowny baju, mam dwa ruble, a portfela nie ma. Chodzę, trzymam 
pieniądze w ręce, ręka zmęczyła się. Chcę się pozbyć tych pieniędzy. Nie 
pomożesz mi?

– Dawaj, dawaj, pomogę! – ucieszył się baj. – Powiedz tylko, jak?
– Sprzedaj mi za dwa ruble jakiekolwiek kiepskie koźlę – mówi Aldar-

Kosse.
Baj pomyślał, pomyślał i rzekł: „No, niech będzie mogę ci je sprzedać”. 

Złapał w stadzie chrome (kulawe) koźlę, chude, ledwo żywe, któremu 
zaledwie dwa dni życia pozostało i oddaje je Aldar-Kossemu:

– Bierz, chociaż ogromnie tanio ci je sprzedaję. Dobre koźlę. Daj mi 
dwa ruble za niego!

Аldar-Kosse wziął koźlątko, a pieniądze trzyma w garści:
– Wiesz co, szacowny baju? Rozmyśliłem się. Bierz dwa ruble i koźlę na 

dodatek, a mi daj jagnię.
– Jeszcze co – pomyślał baj. – Dwa ruble i jeszcze koźlę na dodatek! – 

I poszedł złapać jagnię. Złapał najmniejsze i podał je Aldar-Kossemu:
– Masz, bierz. Dobre jagnię. Dawaj dwa ruble i koźlę.
Aldar-Kosse wziął jagnię, a pieniądze w garści trzyma i koźlęcia z rąk 

nie wypuszcza:
– Wiesz co, szacowny baju? Rozmyśliłem się. Bierz dwa ruble, koźlę 

i jagnię na dodatek, a mi daj kozę.
„Nieźle – pomyślał baj. – Dwa ruble i koźlę, jeszcze jagnię na dodatek”. 

I poszedł złapać kozę. Złapał najchudszą i podaje Aldar-Kossemu:
– Oto, bierz, dobra koza. Dawaj dwa ruble, koźlę i jagnię.
– Szacowny baju! – mówi na to Aldar-Kosse: – Rozmyśliłem się. Bierz 
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dwa ruble, koźlę, jagnię i kozę na dodatek, a mnie daj tylko jednego barana, 
lecz pozwól mi samemu go wybrać.

„Ta propozycja jest korzystniejsza niż wszystkie inne! – Pomyślał 
rozradowany baj: – Dwa ruble, koźlę, jagnię, jeszcze koza na dodatek – 
i wszystko to za jednego barana”! I mówi Żatyr-Baj: – Zgoda, wybieraj!

Wybrał Aldar-Kosse sobie największego, najtłustszego barana, oddał 
bajowi dwa ruble, koźlę, jagnię i kozę na dodatek, wziął barana na bary 
i poszedł, a baj Żatyr-Baj śmiał się, pocierając ręce:

– Ale głupiec z tego Aldar-Kosse’a! Tyle dobrych rzeczy oddał za 
jednego tylko barana! Tak i nie zrozumiał baj, kto z nich dwóch pozostał 
głupcem.

Dominik

bezbrody – beardless
przebiegły – cunning
bystry – sharp
sknera – miser
chytrość – cunning
pożądliwy – covetous
brzask – dawn
doń (do niego) – to him
koźlę – kid goat
stado – herd
chrome (kulawe) – lame
jagnię – lamb
wziąć coś na bary – put something on one’s shoulders
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Zadania

i.  dopasuj do czasowników odpowiednie wyrazy / wyrażenia 
przyimkowe.

 – płynnie, zwięźle, na temat, szybko, wolno 
 – na pomysł, na kogoś 
 – pralkę, program, znajomości
 – sposób, lek
 – poziom, datę ślubu 
 – marzenia, zachcianki, obietnice
 – domowa, klasowa, ciężka, na budowie 
 – otwarcia, zamknięcia, przyjęć 
 – na wadze, stół na święta
 – pracy, zbytu

Spełniać     Uruchomić
1. ………………………   1. ……………………… 
2. ………………………   2. ……………………… 
3. ………………………  3. ………………………

Praca      Mówić
1. ………………………   1. ……………………… 
2. ………………………   2. ……………………… 
3. ………………………  3. ………………………
4. ………………………  4. ………………………

Rynek      Wpaść
1. ………………………   1. ……………………… 
2. ………………………   2. ……………………… 

Godziny     Wynaleźć
1. ………………………   1. ……………………… 
2. ………………………   2. ……………………… 

Przybrać     Określić
1. ………………………   1. ……………………… 
2. ………………………   2. ……………………… 
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ii. Połącz zwierzę z odgłosem, jaki wydaje.

1. bocian a. piszczy
2. jeleń b. syczy
3. wąż c. klekocze
4. osa d. ryczy
5. słowik e. parska
6. pisklę f. meczy
7. koza g. kracze
8. koń h. śpiewa
9. wrona i. kwili
10. mysz j. brzęczy

iii. Uzupełnij według wzoru.

Jeden – jedynka

Dwa – ……………………
Trzy – ………………………
Cztery – …………………
Pięć – ……………………
Sześć – ……………………
Siedem – ………………….
Osiem – ……………………
Dziewięć – …………………
Dziesięć – ………………….

iV. Zapisz słownie liczebniki i rzeczowniki. 

1. (5 koźlę) …………………………………………. zostało zjedzonych 
przez złego wilka.

2. Nie powinno się trzymać (10 kocię) ………………………………….. 
w domu.

3. Pielęgniarka umyła pacjentom (7 plecy) ………………………………
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4. (2 urzędnicy, m+f) …………………………….. z naszego działu 
wyjechało na szkolenie do Brukseli.

5. Słynny skrzypek Paganini zużył w swojej karierze (kilka skrzypce) 
…………………………………………………………………………

6. (11 dzieci) ……………………………….. z naszej klasy bierze udział 
w konkursie recytatorskim im. K. Makuszyńskiego.

7. Hrabiostwo Tyszkiewiczowie mieszkali w (31 pokój) …………………
………………………………………………………………………..

8. Zakopiański kulig składał się z (4 sanie) …………………………………
9. Nie używaj tych (2 kombinerek) ………………………………….., bo 

zepsujesz moja pracę.
10. Zmierzyłam wczoraj (3 spodnie) ………………………………., ale 

żadne na mnie nie pasowały.

V. Zamień zdania na mowę zależną.

1. Mama powiedziała mi wczoraj: „Nie zdążyłam uprać twojej kurtki, 
weź nową”.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. „Mamo, to nie fair” – odpowiedziałem mamie.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3.  Tata powiedział do syna: „Bądź ostrożny, bo się skaleczysz”.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Józef zapytał Janinę: „Czy podobał ci się śpiew kościelnego chóru?”
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5. Siostra zakomunikowała bratu: „Nie zamierzam pomagać ci w sprzątaniu 
twojego pokoju”.

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

6. Trener pochwalił zawodnika: „Osiągnąłeś fantastyczny wynik, dobrze 
się spisałeś”.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
7. Robert zapytał mnie: „Czy wiedziałaś, że Karol oświadczył się Annie?”
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Tata zapewniał córkę: „Potrafisz to zrobić, no dalej”.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
9. Lisa powiedziała mężowi: „Idź i zrób zakupy, bo jutro sklepy są 

nieczynne”.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
10. Dyrektor powiedział pracownikowi: „Zatelefonuj po taksówkę, muszę 

pilnie spotkać się z zarządem”.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Vi. Użyj spójników: ale (x2), aby, dlatego, i, więc, lub, bo, ponieważ, albo 
w zdaniach.

1. Zapragnąłem poznać tajniki czarnej magii, ……………… zamiast 
zrobić to legalnie, kupiłem czarodziejską księgę na bazarze.

2. Detektyw przybył do miasteczka, ………………… rozwiązać zagadkę 
kryminalną.

3. Chciałabym pracować w radiu, ……………… ćwiczę ładną wymowę.
4. Jeszcze się nie zdecydowałem: zostać informatykiem …………. 

zarabiać pieniądze, czy wyjechać za granicę.
5. Chipsy szkodzą zdrowiu, ………….. jedzcie ich jak najmniej – ostrzega 

dietetyk.
6. Niebo zachmurzyło się, …………. nie sądzę, aby zaczął padać deszcz.
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7. Zosia pójdzie jutro na koncert ………….. posłucha muzyki w radiu.
8. Nie kupię nowej płyty tego zespołu, ………….. jego wykonawca jest 

wulgarny.
9. Maciek udowodnił swoją rację, ……………….. przedstawił dowód na 

zakup wadliwego sprzętu.
10. Zamówię pierogi ………….. pizzę, jeszcze się nie zdecydowałem.
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LegeNdy 
o PieNiądzAch

1. Jak w Czuwaszy zamieszkały pieniądze –  
legenda czuwaskiego narodu (Kazachstan)

Kiedyś Wołgą płynęła łódeczka i zatrzymała się u brzegu. W niej 
znajdowało się siedem monet o różnych nominałach: grosz, siemisznik, 
piątka, dziesiątka, dwudziestka, pięćdziesiątka i rubel. Monety szukały dla 
siebie nowego domu i wtedy zauważyły dużą czuwaską wieś. Rubel, jako 
najstarszy ze wszystkich, powiedział pięćdziesiątce, żeby poszła na górę 
i sprawdziła, czym zajmują się mieszkańcy tej osady i czy mają pieniądze. 
Ale pięćdziesiątka zdelegowała prośbę na dwudziestkę, a ona z kolei – na 
dziesiątkę, a ta – na piątkę, a piątka – na siemisznika. W końcu to grosz 
dostał takie zadanie i miał je wykonać sam. Potoczył się do wsi i znikł.

Nie mogąc doczekać się powrotu grosza, rubel znów kazał pięćdziesiątce 
sprawdzić, jaka jest we wsi sytuacja. Ale podobnie jak poprzednio – 
siemisznik, ostatni w kolejności, potoczył się do wsi, bo nie było już na kogo 
zdelegować tej pracy. Ale i on nie wrócił. Rubel znów poprosił pięćdziesiątkę, 
aby sprawdziła, co dzieje się w osadzie, ale ona wysłała piątkę, która też nie 
wróciła. Wtedy rubel bardzo się zdziwił, jak to może być, ale ponownie 
zdelegował zadanie na pięćdziesiątkę. Ponieważ były jeszcze inne monety, 
pięćdziesiątka nigdy do wsi nie poszła, ale udała się do wsi dziesiątka 
i zniknęła. Za nią poszła dwudziestka. Wtedy rubel bardzo się rozgniewał, 
że stracił władzę nad monetami i zmusił pięćdziesiątkę, aby potoczyła się 
do wsi. I został rubel sam. Poczekał chwilę i pomyślał sobie: „Co się dzieje, 
gdzie są wszystkie pieniądze?” Chyba muszę sam pójść i zobaczyć, co tam 
jest takiego atrakcyjnego. I chociaż był leniwy i wyniosły, poszedł sam tą 
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samą ścieżką, którą wcześniej potoczyły się inne monety.
Przyszedł rubel do wsi i obejrzał bazar w centrum. I co widzi? – Tutaj są 

wszystkie jego monety, które przechodzą od człowieka do człowieka. I tak 
ten widok był przyjemny, że nawet rublowi się spodobał i sam zdecydował 
się zostać na bazarze.

Ponieważ rubel zachowywał się bardziej wyniośle niż inne monety, 
wręcz arystokratycznie, częściej leżał w kieszeni bogatych ludzi niż tych, 
którzy chodzili na bazar.

Z dawien dawna taki też mamy porządek – duże pieniądze znajdują 
się u jednego właściciela, a małe – pracując zamiast dużych – nieustannie 
przechodzą z rąk do rąk, z kieszeni do kieszeni.

Daria

nominał – denomination
zdelegować – delegate
potoczyć się – roll
stracić władzę – lose power
wyniosły – haughty
ścieżka – path
bazar – market
arystokratycznie – aristocratically
z dawien dawna – since time immemorial
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Zadania

i. Uzupełnij zdania wyrażeniami (mogą być użyte więcej niż jeden raz).

od domu do domu, od ludzi do ludzi, z kieszeni do kieszeni, z kąta w kąt,  
od lekarza do lekarza

1. Pieniądze są w obiegu – to znaczy, że przechodzą ………………………
2. Domokrążcy chodzą ………………………..… i próbują sprzedać 

różne towary.
3. Jak chcesz załatwić jakąś sprawę, najlepiej zrobić to ……………………
4. Łapówki zazwyczaj trafiają ……………………………….
5. Przeganiała dzieci ………………………………, aby móc trochę 

popracować w spokoju.
6. Cyganie chodzą ………………….. i oferują swoje usługi wróżbiarskie. 
7. Przełóż portfel z …………………………. torebki, którą weźmiesz na 

dzisiejszy wieczór.
8. Tułał się po świecie, nie mając swojego miejsca, i tak ………………… 

aż do śmierci.
9. Chodziła ………………………. i żaden specjalista nie potrafił jej 

dobrze zdiagnozować.
10. Jęcząc i prosząc o jałmużnę, chodził …………………………….. , aż 

ktoś się nad nim zlitował i mu pomógł.

ii. Zapisz słownie liczebniki i rzeczowniki podane w nawiasach.

1. Zapłacił za tę przyjemność jak za rodzoną mamę – ponad (1867 złote) 
………………………………………………………………………… 
w dwóch ratach.

2. W (90 procent) …………………………………………………. masz 
rację.

3. Spośród (526 osoba) …………………………………………………… 
biorących udział w konkursie, tylko (15 osoba) ……………………… 
udało się przejść do finału.
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4. Pani Kasia z Białegostoku, na którą liczyło (2,5 tysiąc) ……………… 
widzów, nie wygrała Milionerów.

5. W muzeum nie było ciekawie, kazano nam przyglądać się (12 zabytko-
wych drzwi) ……………………………………………………………

6. W Unii Europejskiej zostało złożonych (3287 wnioski) ……………….  
………………………………………………………………………… 
o przydzielenie dopłat unijnych dla rolników.

7. Rząd Szwajcarii pragnie utrzymać wydatki na edukację w wysokości  
(10 procent) ………………………………………… budżetu państwa.

8. Skręcił na (125. metr) …………………………………. i wreszcie trafił 
na miejsce.

9. Wygrał (10 głosy) …………………………… z kandydatem opozycji.
10. Studiował tylko (2,5 rok) ………………………………….. 

iii. Połącz wyrazy o podobnym znaczeniu.

1.  myśleć a.  radować się
2.  rozmawiać b.  interesować się
3.  obserwować c.  barwić
4.  jeść d.  nużyć
5.  weselić się e.  konsumować
6.  kolorować f.  mówić nieprawdę
7.  ciekawić się g.  dyskutować
8.  męczyć h.  przyglądać się
9.  kłamać i.  trenować

10. ćwiczyć j.  rozważać

iV. Uzupełnij przysłowia brakującym wyrazem.

1. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz ………………… tak jak one. 
2. Czego oczy nie ………………………, tego sercu nie żal.
3. Co się odwlecze, to nie …………………………
4. Kto z kim ………………….……, takim się …………………………
5. Nieszczęścia ……………………. parami.
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6. Póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie ……………………………..
7. …………………………… kosa na kamień.
8. ……………………. wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
9. Pańskie oko konia ……………………………
10. Darowanemu koniowi nie ………………………………… się w zęby.

V. Utwórz przysłówki od przymiotników.

1. nieustanny – ……………………………………………………………
2. szybki – …………………………………………………………………
3. ponowny – ……………………………………………………………….
4. szykowny – ………………………………………………………………
5. sromotny – ……………………………………………………………….
6. wyjątkowy – ……………………………………………………………
7. miły – ……………………………………………………………………
8. niespodziewany – ………………………………………………………
9. nagły – …………………………………………………………….……
10. dostatni – ……………………………………………………………….

Vi. Uzupełnij zdania przysłówkami z poprzedniego zadania.

1. Nauczycielom jest ……………………, gdy wychowankowie pamiętają 
o nich po latach.

2. Każda kobieta chce się poczuć ……………………………. i stosuje 
dobre kosmetyki do pielęgnacji ciała.

3. I aby wam się żyło …………………….! – to najczęściej składane 
życzenia nowożeńcom.

4. …………………… pojawił się na Wigilii gość, którego już dawno nie 
widzieliśmy.  

5. …………………….. zza rogu wyjechał samochód i niemal przejechał 
przechodnia na pasach.

6. Połączone siły polsko-litewskie ………………………… rozgromiły 
wojska krzyżackie pod Grunwaldem w 1410 r.

7. W czasie trwania Fashion Week w Paryżu wszystkie modelki wyglądały 
niezwykle …………………………………….
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8. Jeśli ktoś mówi zbyt ……………………………., często nie jest 
rozumiany przez rozmówców.

9. Musisz ………………………… przeczytać tę książkę, wówczas może 
ją zrozumiesz.

10. Moja koleżanka ……………………….. dzwoni do mnie, aby uzyskać 
poradę w wielu sprawach. 
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KLUcz do zAdAń

•  LEGEndy O MiaSTaCH i PańSTWaCH

1.  Legenda o Baranowiczach i Piłsudskim (Litwa) 
i. 1. P, 2. F, 3. P, 4. P, 5. F, 6. P, 7. P, 8. P, 9. P, 10. F
ii. 1. zabrudzić / pobrudzić, 2. malować, 3. słuchać, 4. cierpieć, 5. czuć, 6. czytać,

7. szykować, 8. wieszać, 9. robić, 10. naprawiać / naprawić
iii. Małopolska – Małopolanin, Małopolanka, Małopolanie
 Madera – mieszkaniec Madery, mieszkanka Madery, mieszkańcy Madery
 Azja – Azjata, Azjatka, Azjaci
 Oslo – mieszkaniec Oslo, mieszkanka Oslo, mieszkańcy Oslo
 Jamajka – Jamajczyk, Jamajka / mieszkanka Jamajki, Jamajczycy
 Szwecja – Szwed, Szwedka, Szwedzi
 Grecja – Grek, Greczynka, Grecy
 Tajwan – Tajwańczyk, Tajwanka, Tajwańczycy
 Serbia – Serb, Serbka, Serbowie
iV. honor, inteligencja, żądza, konsekwencja, odwaga, roztropność, ambicja, spryt, 

surowość, skąpstwo
V. 1. odwagą, 2. ambicja, skąpstwo, 3. roztropność, 4. konsekwencją, sprytem, 5. żą-

dza, 6. inteligencji, 7. honor 
Vi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
j i d h g f e a b c

2. Legenda o powstaniu Gruzji (Gruzja) 
i.

1 2 3 4 5 6 7 8
c f g h b d e a

ii. 1. Aby zaparzyć kawę, należy: 1. wyjąć kubek lub filiżankę z szafki kuchennej; 
2. wlać wodę do czajnika; 3. zagotować wodę; 4. wsypać kawę do filiżanki lub 
kawiarki (np. francuskiej); 5. zalać wrzącą wodą kawę; 6. zaczekać aż się zaparzy; 
7. przelać z kawiarki kawę do filiżanki / kubka; 8. posłodzić kawę do smaku 
i dolać mleka (i wypić).

 2. Aby zrobić pranie, należy: 1. posegregować pranie według kolorów (białe 
do białego, kolorowe do kolorowego, ciemne do ciemnego); 2. posegregować 
pranie według temperatury prania i rodzaju tkaniny (delikatne itp.); 3. wsypać 
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odpowiedni proszek / wlać płyn lub włożyć tabletkę do pralki; 4. wlać do pralki 
płyn zmiękczający tkaniny; 5. nastawić odpowiedni program dostosowany do 
rodzaju tkaniny i temperatury prania (z praniem wstępnym, jeśli jest bardzo 
zabrudzone lub bez prania wstępnego); 6. włączyć pralkę i poczekać aż upierze 
ubrania; 7. wyjąć pranie z pralki; 8. wywiesić na suszarce lub włożyć do suszarki 
do ubrań.

 3. Aby ubrać choinkę, należy: 1. kupić nową, żywą choinkę lub przynieść starą 
sztuczną ze strychu / piwnicy; 2. rozłożyć ją i włożyć do stojaka; 3. sprawdzić, 
czy działają lampki choinkowe; 4. nałożyć lampki na choinkę; 5. udekorować 
drzewko bombkami lub innymi ozdobami; 6. nałożyć łańcuchy; 7. podziwiać 
ubrane drzewko. 

 4. Aby umyć włosy, należy: 1. zmoczyć włosy wodą; 2. nalać szampon na rękę 
i rozprowadzić go w dłoniach; 3. nanieść szampon na włosy i delikatnie wmasować 
w skórę głowy; 4. obficie spłukać szampon wodą; 5. powtórzyć czynności nr 3 i 4;  
6. nałożyć odżywkę do włosów i poczekać około 5 min.; 7. spłukać odżywkę 
wodą; 8. włosy wytrzeć ręcznikiem; 9. rozczesać włosy grzebieniem; 10. wysuszyć 
włosy suszarką i wymodelować fryzurę.

 5. Aby wymienić żarówkę, należy: 1. kupić odpowiednią żarówkę; 2. pójść po 
drabinę (jeśli jest taka potrzeba), aby dostać do żyrandola lub lampy; 3. wykręcić 
lub wyjąć starą żarówkę; 4. wkręcić lub włożyć nową żarówkę; 5. starą żarówkę 
wyrzucić do odpowiedniego pojemnika / kosza na śmieci; 6. włączyć światło 
i sprawdzić, czy nowa żarówka działa.

iii. 1. lecz, 2. zaś, 3. i, 4. ale, 5. lub, 6. bo, 7. i, 8. że, 9. więc, 10. a
iV. 1. g, 2. c, 3. b, 4. e, 5. a, 6. d, 7. f, 8. h
V. 1. szpetny, 2. życie, 3. wąż, 4. muzułmanie, 5. prohibicja, 6. Gruzin, 7. upojny, 

8. tytan, 9. region, 10. wyspa 
Vi. 1. kapusty, 2. warzywniaka, 3. komary, 4. choroby, 5. samochodem, 6. kawy, 

7. łańcuchu, 8. kwiaty, 9. bociany, 10. wieszaku 

3.  Sibiel (Rumunia) 
i. 1. wzrastała, 2. zorientowali się, 3. zaprosili, 4. wezwał, 5. robić 
ii. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b a c a b a b c b a

iii. 1. rzemieślnicy, 2. kwiaty, 3. przedmioty /nauki ścisłe, 4. części ciała, 5.  góry, 
6.  rodzina / krewni, 7. urządzenia (elektroniczne), 8. jeziora, 9. stolice, 
10. przybory do pisania
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iV. 1. zaprosić – zaproszono – zaproszenie, 2. wezwać – wezwano – wezwanie, 
3. kroić – krojono – krojenie, 4. stworzyć – stworzono – stworzenie, 5. mierzyć – 
mierzono – mierzenie, 6. uczyć – uczono – uczenie, 7. ważyć – ważono – ważenie, 
8. harować – harowano – harowanie, 9. myśleć – myślano – myślenie, 10. wątpić 
– wątpiono – wątpienie

V. 1. bawola, 2. morska, 3. wyboista, 4. karalny, 5. słoneczny, 6. piegowate, 
7. bokserskie, 8. plażowy, 9. pracowita, 10. gwiaździste

Vi. 1. pod, 2. na, 3. do, 4. pod, 5. pod, 6. Dzięki, 7. przez / poprzez, 8. około, 9. poza, 
10. przez

4. Złota Brama w Kijowie (Ukraina) 
i. 1. Odśpiewawszy, 2. Wysłuchawszy, 3. uniknąwszy, 4. Wsiadając, 5. wygrywając, 

6. Naładowawszy, 7. Zarządzając, 8. Robiąc, 9. Wybiegłszy, 10. jadąc
ii. 1. Przestępcę skazano na karę pozbawienia wolności na okres 5 lat za złe czyny, 

których się dopuścił.
2. Uszyto mi przepiękną suknię ślubną.
3. Najnowocześniejszą szkołę otwarto w Warszawie.
4. Inspekcję czystości przeprowadzono w szkołach na Podkarpaciu.
5. Dwa lata temu opublikowano zatrważające wyniki badań dotyczące chorób 
nowotworowych.
6. iPhone stworzono w 2007 roku, jego pomysłodawcą był Steve Jobs.
7. Odkryto nową mutację wirusa, bardziej złośliwą i nieprzewidywalną niż 
poprzednie.
8. Przy pomocy teleskopu SOFIA potwierdzono obecność wody w Kraterze 
Clavius na Księżycu.
9. Coraz bardziej ludzkość zagłębia się w ewolucję – odkryto molekułę, która 
brała udział w kształtowaniu ludzkiego DNA.
10. Na Wyspie Kangura znaleziono małą pałaneczkę karłowatą – najmniejszy 
gatunek ssaka, ważący około 7 gramów.

iii. 1. wrocławskiego, 2. sądeckich, 3. lubelskie, 4. toruńskie, 5. alpejskiego, 6. kra-
kowski, 7. moskiewskie, 8. ormiański, 9. wiedeńskiego, 10. perski

iV. młody pies – szczenię, młoda krowa – cielę, młody kot – kocię, młody ptak – 
ptaszę, młody koń – źrebię, młoda kaczka – kaczę, młody kogut – kurczę, małe 
dziecko – dziecię 

V. 1. zwycięstwo, 2. sprawę, 3. w kalosze, 4. sparzyć, 5. książkę, 6. lekcję, 7. biurko, 
8. serce, 9. spodniami, 10. nogi

Vi. 1. dziewięćdziesiąte, 2. pięćdziesiąta, 3. siedemdziesięciu, 4. siedemset osiem-
dziesiąt dziewięć, 5. sześćset siedemdziesiąt, 6. sto dwudziestoma / stu dwudzie-
stoma, 7. trzysta pięćdziesiąt, 8. czterdziestu siedmiu, 9. dwieście, 10. trzysta
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5. Legenda o powstaniu Lwowa (Ukraina) 
i. 1. książę, 2. książę, 3. książętach, 4. księcia, 5. książę, 6. książętom, 7. księcia, 

8. książęta, 9. księcia, 10. Księciu
ii. 1. Dwoje kacząt, 2. dziesięciorga nożyc / dziesięciu par nożyc, 3. Dwoje 

zawodników, 4. Pięcioro niemowląt, 5. dwoje spodni / dwie pary spodni, 6. troje 
schodów, 7. siedmiorgiem piskląt, 8. trojga szczeniąt, 9. dziewięcioro pleców / 
dziewięć par pleców, 10. dwadzieściorga jeden szczeniąt

iii. 1. gwóźdź, 2. gruba, 3. figa, 4. musztarda, 5. słomiany, 6. kłębek, 7. burza, 8. groch, 
9. z nieba, 10. deska

iV. 1. pączek, 2. harmonia, 3. rodzynek/rodzynka, 4. kolejka, 5. południe, 6. zamek, 
7. wąż, 8. pilot, 9. klucz, 10. wskazówka

V. 1. Jest nie tyle mądry, ile zaradny.
2. Im bardziej się denerwował, tym szybciej mówił.
3. Dopóki się nie wydarzy coś złego, dopóty będę czekać na cud.
4. Zanim usiądziesz do stołu na kolację, umyj ręce.
5. Słynna aktorka na festiwalu w Cannes nie tylko się uśmiechnęła, lecz także 
ukłoniła.
6. Najpierw pomyśl, potem odpowiedz.
7. Został postawiony do kąta, dlatego że nie słuchał się pań przedszkolanek.
8. Zarówno dzieci, jak i dorośli powinni unikać Covid-19.
9. Raz płakał, raz się śmiał.
10. Co chcesz, to weź.

Vi. 1. atlasów, 2. wydra, 3. tygodnia, 4. łapy, 5. gronie, 6. roku, 7. liście, 8. pęcherzyka, 
9. kalosze, 10. egzaminy 

6. Legenda o powstaniu Kijowa (Ukraina)
i. 1. mieszkający, 2. położonej, 3. przemieszczający się, 4. piekący, 5. śpiewające, 

6. chodzący, 7. pochodząca, 8. okrążające, 9. wysiadający, 10. przedstawiający
ii. 1. wyłącz, 2. zrób / daj, 3. idź, 4. zrób, 5. weź, 6. idź, 7. daj, 8. zapnij, 9. przykręć / 

zmniejsz / wyłącz, 10. zmień / wymień
iii. 1. płot, 2. kaszę, 3. kotlety, 4. symbolem, 5. ogonem, 6. wędkarzem, 7. choroba, 

8. słońca, 9. pas, 10. naprawa
iV. 1. naczynie, szklanka, kieliszek, okno, szyba, flakon, butelka

2. zwierzę, pantera, tygrys, orzeł, sokół
3. owoce, usta, kolor
4. zebra, ręcznik, ubranie, sukienka, dywan 
5. keczup, charakter, potrawa, sos 
6. cytryna, sok, guma do żucia, kapusta kwaszona 
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7. sos, potrawa, zupa, papryczka chili, ketchup
8. meble, deska, podłoga, dom, krzesło 
9. herbata, kawa, potrawa 
10. krówki, klej, żywica, taśma 

V. 1. mleko, 2. mąka, 3. sos, 4. tabletki/proszki, 5. miód, 6. woda, 7. list, 8. film, 
9. szkoła, 10. muzyka

Vi. 1. rozum, 2. oka, 3. język, 4. powiek, 5. uszu, 6. ramieniu, 7. oczy, 8. nos, 9. ręce, 
10. nogi 

7.  Legenda o godle Mińska (Białoruś) 

i. 1. Najpiękniejszym, 2. droższy, 3. Najzimniejszym, 4. Najbardziej niesforne, 
5.  bardziej skuteczne / skuteczniejsze, 6. bardziej opłacalna, 7. Najbardziej 
niemoralne, 8. Najzdrowsze, 9. najmodniejszych, 10. Najpopularniejsi

ii. 1. która, 2. które, 3. który, 4. którą, 5. które, 6. która, 7. które, 8. którą, 9. które, 
10. który

iii. 1. zaszyć, 2. wszywa, 3. przyszyje, 4. wyszywa, 5. szyje, 6. naszywać
iV. 1. Mimo opadów śniegu wyszłam na długi spacer z psem.

2. Z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa w naszym kraju trzeba 
odwołać wszystkie imprezy masowe.
3. Wbrew niekorzystnym prognozom pogody postanowiliśmy zdobyć kolejny 
ośmiotysięcznik.
4. Dzięki pieniądzom od gości na komunię mogłem sobie kupić nowy komputer.
5. Przed rozpoczęciem testów na szczepionkę przeciwko Covid-19 musimy prze-
prowadzić liczne wywiady z pacjentami w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

V. 1. Kogo zaprosilibyście na urodzinowy obiad w niedzielę?
2. Co zjadłbyś?
3. Co upiekła ciocia Jadzia na podwieczorek?
4. Gdzie mieszkasz?
5. Jaki samochód kupiłbyś?
6. Do kogo pisuje listy twój sąsiad?
7. Gdzie dogonił zawodnik swojego rywala?
8. Czego nie powinniście dawać sobą? 
9. Co wywołało wstrząsy wtórne?
10. Co jest już dzisiaj rzadko spotykane?

Vi. 1. Gdybym się nauczył, zdałbym egzamin.
2. Gdybym dostał zaproszenie, poszedłbym na premierę filmu.
3. Gdybym znała adres Oli, wysłałabym jej książkę.
4. Gdybym kupiła mleko i mąkę, usmażyłabym naleśniki.



klucz do zadań

242  Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców

5. Gdybym miała temperaturę, poszłabym do lekarza.
6. Gdybym powiadomił kolegów o zagrożeniu, zostałbym zaproszony do grona 
wspólnych znajomych.
7. Gdyby mama opowiedziała synkowi bajkę na dobranoc, mógłby szybko zasnąć.
8. Gdyby Zuzanna dbała o swoje włosy, nie mogłaby mieć pretensji do nikogo 
o to, że wyglądają tragicznie.
9. Gdybym schłodziła napój, nie piłabym ciepłego.
10. Gdyby posłuchał matki, wyrósłby na porządnego człowieka. 

8. Legenda o pochodzeniu nazwy miasta Brasław (Białoruś)
i.  1. F, 2. P, 3. P, 4. P, 5. P, 6. P, 7. F, 8. P, 9. F, 10. P 
ii. 1. wśród, na; 2. Nad; 3. w; 4. za; 5. na, dla; 6. na, w, w; 7. z, na; 8. o, o; 9. pod, nad, 

na; 10. pod, na, pod, pod
iii.  1. napłynie, 2. wypłynął, 3. wpłynął, 4. podpływają, 5. przepływa, 6. płynie
iV.  1. Młodzi książęta wrócili do zamku sami.
 2. Po ukończeniu praw studenci zostają albo sędziami, albo radcami prawnymi, 

albo prokuratorami.
 3. Odmrożone nogi nie tak łatwo dają się leczyć.
 4. Sprzęty zepsuły się w dniu rozpoczęcia budowy autostrad.
 5. Udowodniono, że pasty do zębów z fluorem niekoniecznie dobrze wpływają na 

szkliwo zębów.
V.  1. późno, 2. czyste, 3. Markiem, 4. zmęczony, 5. lewo, 6. silny, 7. cienkie, 

8. prawdziwych, 9. krótkie, 10. niskie
Vi.  1. najwybitniejszych, 2. najnowsze, 3. bardziej złożonych, 4. bardziej przyjazny, 

5. Najbardziej spektakularny, 6. lepiej, 7. Najboleśniej, 8. Najukochańszą, 
9. Najdzikszym, 10. Najbardziej szokujące 

•  LEGEndy O ZaMKaCH, KLaSZTORaCH i KOśCiOłaCH

1. dlaczego w katedrze św. Wacława (dóm) dzwon dzwoni w południe o 11.00 
a nie o 12.00? (Czechy) 

i.  1. mszę świętą, 2. Jasną Górę, 3. wybuchowego charakteru, 4. wziął ślub, 
5.  pierwszą gwiazdkę, 6. mąki pszennej, 7. ksiądz po kolędzie, 8. na wynos, 
9. w twarz, 10. czerwona flaga

ii. 1. trójkolorowa, 2. wirusowe, 3. wysokogórska, 4. herbaciane, 5. dalekomorska, 
6. wielkomiejska, 7. bożonarodzeniowe, 8. jasnogórski, 9. staromiejski, 
10. nowosądecki
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iii. 1. straty, 2. matowe, 3. długopisem, 4. starannie, 5. syci, 6. bałagan, 7. sławna, 8. 
sucha, 9. pikantne, 10. leniwa

iV. 1. Panowie dyrektorzy zarządzili dzisiaj lekcje o 8.00
2. Nauczycielki hiszpańskiego zadały uczniom pracę domową na jutro.
3. Pracownicy teatru Ateneum wrócili późno do domu po premierze nowej 
sztuki.
4. Alpiniści zeszli z ośmiotysięczników bez żadnych obrażeń na ciele.
5. Pracownicy telewizji odkryli międzynarodową aferę finansową.
6. Domy stojące na uboczu wsi zawsze były odwiedzane przez wędrowców.
7. Wskazane preparaty mają kilka komponentów ziołowych i mogą być 
sprzedawane w Unii Europejskiej jako substytuty leków nasercowych.
8. Gospodynie domowe muszą skrupulatnie zaplanować zakupy, powinny też 
zmieścić się w domowym budżecie.
9. Spółki ubezpieczają swoich pracowników od odpowiedzialności cywilnej.
10. Nowi prezydenci przyjęli ambasadorów państw zrzeszonych w ramach 
wspólnoty narodów.

V.  1. dym, 2. złom, 3. mostem, 4. zamku, 5. gwiazdkę, 6. noc, 7. kawaler, 8. książkę, 
9. fale, 10. oczy

Vi.  skalpel – chirurg, grabie – ogrodnik, kajdanki – policjant/policjantka, dyktafon 
– dziennikarz/dziennikarka, kilof – górnik, klucz francuski – hydraulik, taca – 
kelner / kelnerka, ster – marynarz, sikawka – strażak, mikroskop – laborant / 
biolog

2.  Legenda o zamku Czerwony Kamień (Słowacja) 
i. 1. Dwunastu mędrców naradzało się, gdzie zbudować zamek.

2. Piękny zamek jest położony kilkadziesiąt kilometrów od miasta Bratysława.
3. Niezwykłą atmosferę można przeżyć również podczas letniego zwiedzania 
nocą.  
4. Ze względu na swój charakter i niepowtarzalny nastrój zamek był wykorzysty-
wany jako naturalna sceneria w filmach i bajkach.
5. Następnego ranka sytuacja się powtórzyła.
6. Na zamku odbywają się turnieje rycerskie i występy sokolników.
7. Czerwony Kamień w XVI wieku został przebudowany na potężną twierdzę 
z systemem fortyfikacyjnym.
8. Na górze Kukla spotykają się duchy.
9. Mędrcy uradzili, że zbudują zamek na sąsiednim wzgórzu.
10. Czerwony Kamień leży na obszarze łańcucha górskiego Małe Karpaty.

ii. 1. dolina, 2. szopa, 3. scena, 4. ksiądz, 5. ręka, 6. auto, 7. Słońce, 8. chodnik, 
9. upalny, 10. ławka
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iii. 1. Na, 2. W, 3. Na, w, 4. W, 5. o, 6. We, 7. na, 8. do, 9. Pomiędzy, 10. z
iV. 1. mocniej, najmocniej, 2. głupiej, najgłupiej, 3. trudniej, najtrudniej, 4. gorzej, 

najgorzej, 5. krócej, najkrócej, 6. smutniej, najsmutniej, 7. smaczniej, najsmaczniej, 
8. brudniej, najbrudniej, 9. cieplej, najcieplej, 10. weselej, najweselej 

V. 1. Kiedy wynaleziono telewizję?
2. Pięciuset ludzi zatrudniono w tym zakładzie.
3. W czasie mojego pobytu na wakacjach skradziono mój telefon.
4. Czy ktoś wie, kiedy wynaleziono szkło?
5. Wszystkie loty odwołano z powodu gęstej mgły.
6. W czasach reformacji czarownice palono na stosie.
7. Złodzieja wyprowadzono z banku.
8. Od dawien dawna w Polsce domy ogrzewano węglem.
9. W mroźne zimy w czasie karnawału organizowano kuligi i ogniska.
10. Co roku 4 grudnia niezwykle hucznie obchodzono święto na cześć górników 
zwane barbórką.

Vi. 1. język, 2. piętach, 3. oczami, 4. rękami/rękoma, 5. usta, 6. język, 7. nosem, 
8. oka, 9. nogi, 10. ręce  

3. Kościół Symeona i Heleny (Białoruś) 
i. 1. P, 2. P, 3. P, 4. F, 5. F, 6. F, 7. F, 8. P
ii. 1. stu pięćdziesięciu pięciu dniom, 2. w siedmiorgu drzwiach, 3. dwudziestu 

czterech domowników, 4. trzydziestu jeden tuzinom, 5. dwudziestoma ośmioma 
samochodami, 6. tysiąc czterdziestu jeden widzów, 7. sześciorgu dzieciach, 8. stu 
siedemdziesięciu trzech policjantów, 9. tysiąc jeden drobiazgów, 10. dziesięciorgu 
kurczętom

iii. 1. ci mali Afrykanie, 2. ci cisi mnisi, 3. ci głusi partyzanci, 4. ci śmiali rycerze, 5. ci 
lekcy baletmistrzowie, 6. ci bladzi Rosjanie, 7. ci kościści braciszkowie, 8. ci obcy 
panowie, 9. ci chyży sportowcy, 10. ci lisi kochankowie

iV. 1. kruk / wrona, 2. patyk, 3. osioł, 4. pies, 5. wilk, 6. ściana/ śmierć / płótno, 
7. żółw, 8. motylek, 9. lew, 10. nóż / brzytwa

V. 1. przedświąteczny, 2. bezskuteczny, 3. podmiejski, 4. bezzwłoczny, 5. bezna-
dziejny, 6. poklasztorny, 7. bezksiężycowy, 8. bezwysiłkowy, 9. bezpardonowy, 
10. bezbarwny

Vi. 1. przedświąteczny, 2. bezskuteczny, 3. Podmiejskie, 4. beznadziejna, 5. poklasz-
torny, 6. bezksiężycową, 7. Bezzwłoczny, 8. bezwysiłkowe, 9. Bezpardonowe, 
10. bezbarwny 
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4.  Zamek w nieświeżu (Białoruś) 
i. 1. P, 2. P, 3. P, 4. F, 5. F, 6. P, 7. P, 8. F, 9. F, 10. P
ii. 1. mauretańska, 2. kasetonowy, 3. kościuszkowskiej, 4. arkadowymi, 5. renesan-

sowej, 6. rękopiśmienne, 7. angielskim, 8. europejskiej, 9. lodowcowych, 10. pol-
skiego

iii. 1. wesołe, 2. tłusty, 3. łagodne, 4. czerstwy, 5. matowe, 6. syty / najedzony, 7. straty, 
8. bałagan, 9. kolorowe, 10. leniwy

iV. 1. Anna powiedziała, że chciałaby w następne wakacje pojechać do Nowego 
Jorku.
2. Sonia stwierdziła, że nie spodziewała się mnie tu zobaczyć, bo myślała, że 
jestem chory.
3. Antoni zaproponował, żebyśmy poszli jutro wieczorem do kina na nowy film 
o Jamesie Bondzie.
4. Jurek spytał mnie, czy mam jakiś braci lub siostry.
5. Bartek, rozmawiając przez telefon, poprosił Kamilę, aby się nieco pospieszyła.   

V. 1. Najpopularniejszą legendą opowiadaną turystom w Nieświeżu jest legenda 
o wielkim skarbie Radziwiłłów.
2. Pod koniec XVIII wieku chłopi płacili Radziwiłłom podatki od wszystkiego.
3. Magnaci Radziwiłłowie żyli w wielkim luksusie.
4. Książęta kupowali piękne dzieła sztuki, budowali teatry i fundowali kaplice 
pałacowe. 
5. Zaskakiwali też cały kraj i sąsiadów ekscentrycznymi wybrykami.

Vi. 1. posag, 2. pasieka, 3. magnat, 4. ordynat, 5. Konstantynopol, 6. posłaniec, 
7. hipoteka, 8. chłop, 9. kaplica, 10. zarządca

5. O czym milczą ściany klasztoru bernardynów? (Białoruś) 
i.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d g b a e c f i j h

ii.  1. polska, 2. francuski, 3. egipskie, 4. tureckim, 5. angielska, 6. czeski, 7. rosyjska, 
8. belgijskie, 9. brytyjska, 10. węgierski  

iii. 1. brytyjskiej rodziny królewskiej, 2. Węgierski gulasz, 3. Belgijskie frytki, 
4. Rosyjska ruletka, 5. siedziałem jak na tureckim kazaniu, 6. Egipskie ciemności, 
7. angielskiej herbaty, 8. „Francuski pocałunek”, 9. polska gościnność, 10. czeski 
film

iV. 1. Mój sąsiad wyprowadza psa codziennie rano na spacer o godzinie szóstej.
2. Importerzy sprowadzili ostatnio wiele wadliwych towarów z Chin.  
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3. Hania przyprowadziła koleżankę na kolację wczoraj wieczorem.
4. Zanim zaczniesz pisać pracę doktorską, musisz wprowadzić nas w temat 
rozprawy.
5. Szef przeprowadził ostatnio rozmowę ze swoimi nowymi pracownikami.
6. Nie jest łatwo oprowadzać cudzoziemców po mieście, jak nie zna się ich języka.
7. Uczeń przeprowadził starszą panią przez ruchliwą ulicę.
8. Stany Zjednoczone doprowadziły do podpisania umowy rozbrojeniowej 
z Iranem.
9. Nauczycielce nie udało się zaprowadzić porządku w klasie po tym, jak jeden 
z uczniów przyniósł cukierki i rozdał je kolegom.
10. Czy odprowadziłeś samochód do warsztatu na przegląd?

V. 1. dworski – dworzanin – dworzanka / dwórka, 2. chłopski – chłop – chłopka, 
3. strażacki – strażak – strażaczka, 4. mnisi – mnich – mniszka, 5. gospodarski 
/ gospodarny – gospodarz – gospodyni, 6. gościnny – gość – gość, 7. magiczny 
– magik – magiczka / kobieta magik, 8. wiejski – wieśniak – wieśniaczka, 
9. europejski – Europejczyk – Europejka, 10. miejski – mieszczanin – mieszczanka 
/ daw. mieszczka 

Vi. 1. świadczyć: pomoc, usługi, pracę; 2. udzielić: gwarancji, rady, poparcia; 
3.  popełnić: przestępstwo, nietakt, zbrodnię; 4. wyrządzić: krzywdę, podłość; 
5.  dopuścić się: zniewagi, profanacji, nadużycia; 6. uzyskać: zapewnienie, 
poparcie, efekt; 7. osiągnąć: rezultat, cel, sukces; 8. wywrzeć: wrażenie, wpływ, 
piętno; 9. wywołać: panikę, reakcję, skandal, zamęt, rozruchy, rewolucję

6. Legenda krewskiego zamku (Białoruś) 

i. 1. kośćmi, 2. braćmi, 3. dziećmi, 4. księżmi, 5. liśćmi, 6. pieniędzmi, 7. ludźmi, 
8. przyjaciółmi, 9. dłońmi, 10. końmi

ii. 1. b, 2. b, 3. a, 4. b, 5. a
iii. wściekłość – rozwścieczyć, zazdrość – zazdrościć, uwaga – zauważyć, rozdarcie 

– rozdzierać, szczekanie – szczekać, chłód – (o)chłodzić, próba – próbować, 
próżność – próżnować, kłótnia – kłócić się, odwiedziny – odwiedzić 

iV. 1. Po wojnie pałac był siedzibą wielu instytucji społecznych i naukowych.
2. Przebudowa rodowej rezydencji była możliwa dzięki wprowadzeniu prawa 
ordynatu, dzięki któremu najstarszy mężczyzna z rodu dziedziczył cały majątek.
3. Pierwsze siedziby rycerskie budowano z drewna, dopiero potem były murowane.
4. Zamek w czasie II wojny światowej przechodził różne koleje losu.
5. Pomimo powolnej dewastacji pałac nadal był wizytówką regionu – mieścił się 
w nim elegancji hotel.
6. To żywa historia – splotły się tu losy zakonu templariuszy z zakonem krzyżackim.
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7. Ambicją hrabiego było doprowadzić zamek do dawnej świetności.
8. Hohenzollernowie zorganizowali wielkie polowanie, w którym wzięły udział 
wielkie europejskie rody magnackie i książęce.
9. Niemieccy arystokraci chętnie nabywali okoliczne majątki.
10. Izba tortur znajdowała się niemal w każdym średniowiecznym zamku.

V. 1. efektowne, 2. formułują, 3. monitorować, 4. statutem, 5. zaadoptowali, 6. krąg, 
7. pąki, 8. konserwatorium, 9. Minimalny, 10. klauzurze 

Vi. 1. Ochrzczeni w kościele św. Anny chłopcy czują się już dobrze i nie wymagają 
opieki lekarskiej.
2. Podnieceni lekarze z niecierpliwością czekali na leki dla swoich chorych.
3. Wykończeni zawodnicy dobiegli do mety, ustanawiając nowy rekord świata 
w biegach na 100 metrów.
4. To byli szaleni torreadorzy – tak orzekli świadkowie wypadków, który zdarzyły 
się w czasie corrid w Hiszpanii. 
5. Obrażeni na nauczycieli mężczyźni wtargnęli do szkoły swoich dzieci.

•  LEGEndy O MiłOśCi

1. Trzy siostry (Czarnogóra) 

i. 1. Opowiadano wiele różnych historii i legend w kraju od lat. / Wiele różnych 
historii i legend opowiadano w kraju od lat.
2. Jednego z magnatów znano z tego, że na śniadanie zjadał jajecznicę z trzydziestu 
jaj. 
3. Po kilku tygodniach wyprawę w Himalaje wstrzymano z powodu złej pogody.
4. Na cześć Marii Skłodowskiej-Curie nazwano aulę w uniwersytecie jej imieniem.
5. Około 1800 r. wynaleziono baterię elektryczną.
6. Premierę nowego filmu o Jamesie Bondzie opóźniono ponad kilka miesięcy.
7. Interesujący artykuł o najnowszej szczepionce na Sars-Cov-2 opublikowano 
w „Nature”.
8. Wszczęto śledztwo w związku z demonstracjami ulicznymi 11 listopada.
9. Jednego z czołowych rosyjskich polityków otruto środkiem o nazwie „nowiczok”.
10. Ustalono, że sprzęt sportowy, będący przedmiotem śledztwa, wypożyczono 
w Zakopanem. / Policja ustaliła, że ….

ii. 1. P, 2. F, 3. F, 4. F, 5. P, 6. P, 7. P, 8. F, 9. F, 10. P 
iii. 1. np. sylwetka, guma, plastelina, modelina, papier 

2. np. kameleon, liść, napój, owoc
3. np. zupa, potrawa, ziemniaki, woda, ocean, jezioro
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4. np. sen, koszmar, szczęśliwe wspomnienia 
5. np. deszcz, śnieg, mżawka, marznący deszcz, kapuśniaczek, grad
6. np. spotkanie, wakacje, podróż, grę, wojnę, zakupy, dzień, święta
7. np. zdradę, nic, kłamstwo, złe zachowanie
8. np. dokumenty, podpis, paszport, pracę, obraz, film, produkty żywnościowe, 
produkty chemiczne, pieniądze
9. np. ciasto, pierniki, szarlotkę, sernik, pleśniaka, ziemniaki, rybę, mięso, chleb, 
kurczaka
10. np. kredyt, dług, pożyczkę, zobowiązanie

iV. 1. jako bardzo dobre, 2. jak brata, 3. za przyjaciela, 4. za zdolną studentkę, 5. jako 
podpora / za podporę, 6. przeleciały, 7. dwa tysiące dwudziestym, 8. 15,5 procent, 
9. siedmioro, 10. trojga

V. 1. Kary, -a, e: a. kary koń, b. kary źrebak, c. kary rumak
2. Hebanowy, -a, -e: a. hebanowe włosy, b. hebanowa skóra, c. hebanowa twarz
3. Kruczy, -a, -e: a. krucze włosy, b. krucze pióra, c. krucze warkocze
4. Kruczoczarny, -a, -e: a. kruczoczarne włosy, b. kruczoczarne pióra, c. kruczo-
czarne warkocze
5. Ciemny, -a, -e: a. ciemne chmury, b. ciemne brwi, c. ciemna suknia
6. Posępny, -a, -e: a. posępny nastrój, b. posępna noc, c. posępna mina
7. Wrony: a. wrony koń, b. wrony rumak, c. wrony źrebak

Vi. 1. swoją, 2. swoim, 3. swoje, 4. swoją, 5. swoje, 6. swoim, 7. swoje, 8. swego, 
9. swoje, 10. swoich 

2.  Legenda o Czarnej damie z nieświeża (Litwa)

i. 1. P, 2. P, 3. F, 4. P, 5. P, 6. P, 7. F, 8. P, 9. F, 10. P
ii. 1. wojewódzki, 2. błędny, 3. gwiazdkowy, 4. żałobny, 5. nieświeski, 6. pałacowy, 

7. turystyczny, 8. człowieczy, 9. królewski, 10. mistrzowski 
iii. 1. mistrzowskim, 2. wojewódzkich, 3. Królewska, 4. gwiazdkowe, 5. błędnym, 

6. żałobnym, 7. turystyczną, 8. Nieświeski, 9. Człowieczy, 10. Pałacowa 
iV. 1. czarnoksiężnik, 2. sielanka, 3. dusza, 4. król, 5. żałoba, 6. wojewoda, 7. dynastia, 

8. pożar, 9. mistrz, 10. diabeł
V. 1. paczka, kaczka, wycieraczka, 

2. siodło, skrzydło, wahadło,
3. porucznik, słonecznik, jabłecznik
4. muzyczny, słoneczny, uliczny, 
5. głodny, chłodny, ładny, wodny
6. dwójka, fajka, jajka, kolejka
7. bajce, linijce, historyjce
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8. bryknął, krzyknął, ryknął
9. harmonijny, dostojny, hojny, unijny
10. dziennik, sennik, zwolennik

Vi. 1. ogłuchł / ogłuchnął, 2. czmychnął, 3. zasłabła, 4. zabrnął, 5. błysnął, 6. schudł, 
7. prześcignął, 8. pchnęła, 9. zwiądł, 10. zziębła

3. Legenda o Tańczącym Lesie (Rosja/Obwód Kaliningradzki) 

i. 1. P, 2. F, 3. F, 4. F, 5. P, 6. P, 7. P, 8. P
ii. 1. do, przez, 2. Z, 3. na, 4. z, na, 5. do, w, 6. o, 7. za, w, 8. na, wśród, 9. od, o, 10. po
iii. 1. żeby, 2. aczkolwiek, 3. albowiem, 4. aż, 5. bądź, 6. chociaż, 7. Ilekroć, 8. jeśli, 9. 

ponieważ, 10. Skoro 
iV.  1. gotowy – gotów, 2. zdrowy – zdrów, 3. miłościwy – miłościw, 4. wesoły – wesół, 

5. ciekawy – ciekaw, 6. gotów, 7. miłościw, 8. wesół, 9. ciekaw, 10. zdrów
V. 1. liściasta / -e, 2. kozak, 3. pokój, 4. oko, 5. ucho, 6. zamek, 7. para, 8. klucz, 

9. kula, 10. pianka
Vi. 1. Europa – Stary Kontynent

2. Watykan – państwo kościelne, stolica Piotrowa, stolica apostolska
3. Japonia – Kraj Kwitnącej Wiśni
4. Warszawa – stolica Polski, gród Warsa i Sawy
5. Gniezno – kolebka polskiej państwowości, dawna stolica Polski
6. Hollywood – stolica światowego kina
7. Zakopane – zimowa stolica Polski, stolica Tatr
8. Rzym – Miasto Siedmiu Wzgórz, 
9. Chiny – Uśpiony Lew, Państwo Środka
10. Warmia i Mazury – Kraina Tysiąca Jezior

4. Legenda zamku w Golszanach (Białoruś) 

i. 1. sypialnia, 2. tajemnica, 3. zdrada, 4. ruiny, 5. miłość, 6. mnich, 7. szata, 
8. pamięć, 9. mur, 10. mit

ii. 1. siwiutki – siwy, 2. tłuściutki – tłusty, 3. mięciutki – miękki, 4. słodziutki – 
słodki, 5. suchutki – suchy, 6. głupiutki – głupi, 7. cieplutki – ciepły, 8. zimniutki 
– zimny, 9. cichutki – cichy, 10. malutki – mały 

iii. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h a f d c e j b g i

iV. 1. kręćcie się, 2. sądźcie, 3. odchudzajcie się, 4. zatruwajcie, 5. ochrypnijcie, 
6. krzyczcie, 7. spłacajcie, 8. zdrabniajcie, 9. spłoszcie, 10. obawiajcie 
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V.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b a d i j h c e f g

Vi. 1. rzetelny dziennikarz, 2. garażowe wyprzedaże, 3. twarzowy kolor, 4. tekstylna 
branża, 5. papierowe małżeństwo, 6. wierzchnia odzież, 7. celny starzał, 
8. pogańskich obrzędów, 9. Burzliwe czasy, 10. Rześkie powietrze  

5. Legenda o nibelungach (niemcy)

i. 1. powstanie, 2. rycerz, 3. legenda, 4. apaszka, 5. zupa, 6. pudełko, 7. stetoskop, 
8. wiatr, 9. ser, 10. suszarka

ii. 1. styczniu, 2. luty, 3. marcu, 4. Kwiecień, 5. maju, 6. czerwcu, 7. w lipcu, 
8. sierpniu, 9. wrzesień, 10. październik, 11. listopad, 12. grudniu

iii. 1. Irlandia – Zielona Wyspa
2. Francja – ojczyzna Moliera, kraj nad Sekwaną
3. Kaszuby – Szwajcaria Kaszubska
4. Petersburg – Wenecja Północy
5. Las Vegas – miasto hazardu
6. Dania – kraj Wikingów
7. Islandia – kraina gejzerów
8. Kraków – gród Kraka
9. Rosja – kraina wódką płynąca
10. Indie – perła Wschodu

iV.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b c i h j g a f d e

V. 1. do, na, 2. u, 3. ze, 4. w, na, w, 5. pod, spod, 6. nad, pod, z, 7. między, 8. Zza, 
9. wśród, na, 10. poza 

Vi. 1. Aby usmażyć jajecznicę, należy: kupić jajka, masło, szynkę, masło. Roztrzepać 
jajka w salaterce, szynkę pokroić w kostkę. Następnie rozgrzać kawałeczek 
masła / smalcu na patelni i przysmażyć szynkę. Jak się zrumieni – dodać jajka 
i energicznie mieszać. Jak kto woli – bardziej ścięte lub nie. Doprawić do smaku 
solą, pieprzem.

 2. Aby zmienić baterie w pilocie, należy: kupić właściwe baterie (najczęściej są 
to paluszki), zdjąć pokrywę pilota, wyjąć stare baterie, włożyć nowe, założyć 
z powrotem pokrywę, wcisnąć dowolny przycisk, sprawdzić, czy działa pilot.

 3. Aby zatankować samochód, należy: pojechać samochodem na stację paliw 



klucz do zadań

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  251

pod dystrybutor benzyny lub ropy, zgasić silnik samochodu, otworzyć pokrywę 
wlewu paliwa (nacisnąć przycisk w samochodzie), odkręcić korek wlewu paliwa, 
włożyć pistolet od dystrybutora i nacisnąć guzik zwalniający spływ paliwa. Jak 
samochód będzie zatankowany do pełna, trzeba odłożyć pistolet na dystrybutor, 
zakręcić korek, zamknąć klapę, zapłacić za paliwo, uruchomić silnik i odjechać.

 4. Aby przyszyć guzik, należy: wziąć odpowiedni kolor nici, nawlec na igłę, 
odciąć wymaganą długość, zrobić supełek na końcu nitki, wbić igłę w tkaninę 
i przeplatać naprzemiennie przez guziki i materiał igłę z nitką kilka razy aż guzik 
będzie stabilnie przymocowany. Następnie zawiązać supeł na końcu, odciąć 
pozostałą część nitki i gotowe.

 5. Aby rozpalić ognisko, należy: wybrać bezpieczne miejsce na ognisko. Kupić 
zapałki lub zapalarkę, nazbierać chrustu lub grubszych gałęzi, ewentualnie 
porąbać grube konary drzew na mniejsze kawałki, ułożyć wszystko w stos, 
podpalić jakiś papier i włożyć go do ogniska aż się rozpali. Następnie, aby ognisko 
nie zgasło, dokładać co jakiś czas drewno. Nie zostawiać rozpalonego ogniska, 
trzeba poczekać aż wygaśnie lub ugasić wodą.

6. Zamurowana dziewczyna (Białoruś) 

i.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f b e j a c i h d g

ii. 1. profesja, 2. uprawa, 3. odgłos, 4. osobowość, 5. komunikat, 6. zabawa, 7. odzież, 
8. zawody, 9. walka, 10. wyprawa 

iii. 1. profesją, 2. upraw, 3. odgłosy, 4. Osobowość, 5. komunikatów, 6. zabawa, 
7. Odzież, 8. zawody, 9. walce, 10. wyprawa

iV. 1. sobą, 2. sobą, 3. siebie, 4. sobie, 5. sobie, 6. sobą, 7. siebie, 8. sobie (x2), 9. się, 
10. sobą 

V. 1. krecia robota, 2. wilczy apetyt, 3. sokoli wzrok, 4. krokodyle łzy, 5. orli nos, 
6. łabędzia szyja, 7. mrówcza robota, 8. ośli upór, 9. końskie zdrowie, 10. gołębie 
serce

Vi. 1. osiemnastym wieku, 2. drugiego lipca tysiąc dziewięćset dwudziestego 
trzeciego roku, 3. piętnastego listopada tysiąc dziewięćset szesnastego roku, 
4. ósmego maja, 5. pierwszego lutego do piątego marca, 6. pierwszego września 
tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku, 7. w tysiąc dziewięćset 
dwudziestym czwartym roku, 8. dwa tysiące dwudziesty pierwszy, 9. tysiąc 
dziewięćset dziewięćdziesiątym pierwszym roku, 10. trzy tysiące czterdziestym 
piątym roku
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7. Legenda o duchu (Białoruś) 
i. 1. piasek, 2. słowami, 3. widły, 4. mostu, 5. dziury, 6. jajkiem, 7. kartę, 8. diabeł, 

9. igły, 10. kłębka
ii. 1. sylwestrowa impreza, 2. walentynkowa kartka, 3. dożynkowe dary, 4. majowy 

deszcz, 5. noworoczne życzenia, 6. bożonarodzeniowa szopka, 7. karnawałowa 
zabawa, 8. mikołajkowy prezent, 9. andrzejkowa wróżba, 10. halloweenowe / 
helołinowe szaleństwo

iii. 1. sylwestrowe imprezy, 2. noworoczne życzenia, 3. zabawa karnawałowa, 
4. mikołajkowe prezenty, 5. halloweenowe szaleństwo / helołinowe szaleństwo, 
6. deszcz majowy, 7. andrzejkowe wróżby, 8. krakowskich szopek, 9. kartkę 
walentynkową, 10. dożynkowe dary

iV. 1. Ilekroć…., tylekroć…; 2. Im…, tym…; 3. Jak…, to….; 4. Nie…, ani…; 5. Albo…, 
albo…; 6. nie…, ile…; 7. O ile…, o tyle…; 8. Póki… póty…; 9. raczej…., niż….; 
10. i…, i…

V. 1. człowiek renesansu, 2. kraj nad Wisłą, 3. król tenorów, 4. królowa kryminałów, 
5. zdobywca nagrody Nobla w dziedzinie literatury, autor „Trylogii”, 6. król 
Polski, zwycięzca spod Wiednia, 7. król rock and rolla, 8. twórca Afrika Korps, 
lis pustyni, 9. polska poetka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, 10. 
malarz, twórca „Bitwy pod Grunwaldem”

Vi. 1. Nowy lekarz przyjechał do miasta bez uprzedzenia.
2. Już na drugi dzień wszyscy w miasteczku wiedzieli o pojawieniu się tajemniczej 
choroby. 
3. Po wyleczeniu się nauczyciel wrócił do szkoły uczyć dzieci. 
4. Młody czarnoksiężnik przybył do maga w celu zgłębiania tajników czarnej 
magii. 
5. Popełniamy błędy z powodu niedostatecznej wiedzy o różnych zjawiskach 
i sprawach. 
6. Po zakończeniu warsztatów dziennikarskich, wymyśliliśmy kolejny projekt dla 
studentów. 
7. Mimo niesprzyjającej pogody do wędrówek, wybraliśmy się na wycieczkę 
w góry. 
8. Na skutek ulegania czyjejś presji, często postępujemy wbrew swoim zasadom. 
9. Przed zaszczepieniem się nową szczepionką na Covid-19, muszę jeszcze 
sprawdzić wszystkie działania niepożądane i przeciwwskazania do szczepienia. 
10. Zdecydowaliśmy się na rekuperację w naszym domu dla zachowania stałej 
temperatury powietrza.
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•  LEGEndy O JEZiORaCH, RZEKaCH i GóRaCH

1. Legenda o stworzeniu rzeki Emajõgi – rzeki Matki (Estonia) 
i. 1. obietnica, 2. kropla, 3. strój, 4. koryto, 5. stwórca, 6. oddychanie, 7. przykazanie, 

8. namiot, 9. wąwóz, 10. pysk
ii. 1. szczupak, 2. pies, 3. mruczek, 4. świerk, 5. taniec, 6. Transylwania, 7. chleb, 

8. schronienie, 9. wąwóz, 10. UFO
iii. 1. czekolada, herbata, kawa, życie, smak, pieprz

2. muzyka, melodia, książka, lody, czekolada, słodycze
3. grzyby, danie, potrawa, kasztany
4. zupa, herbata, stopy, sweter, buty, ubranie
5. telewizor, kot, pies, muzyka
6. kwiaty, perfumy, włosy, skóra, gumka
7. zakręt, rzeka, droga, pies, dzikie zwierzę, potwór
8. zadanie, matematyka, fizyka, kartografia, przepisy ruchu drogowego
9. cel, niebo, marzenie, rzeczy, góra
10. rozmowa, konsekwencje, doświadczenie, zdarzenie

iV. 1. stworzenie – stworzyć – stworzony, 2. popis – popisać – popisowy, 3. rozkop – 
rozkopać – rozkopany, 4. obietnica – obiecać – obiecany, 5. ożywienie – ożywić 
– ożywiony 

V. 1. czekoladopodobny, -a, -e, 2. ciepłolubny, -a, -e, 3. bogobojny, -a, -e, 4. 
wodoodporny, -a, -e, 5. przeciwdeszczowy, -a, -e, 6. lewobrzeżny, -a, -e, 7. 
prawobrzeżny, -a, -e, 8. wodoszczelny, -a, -e, 9. mrozoodporny, -a, -e, 10. 
wiatroszczelny, -a, -e

Vi. 1. Najdłuższą, 2. Największą, 3. Najgłębsze, 4. najpiękniej, 5. najlepszą, 6. Najbar-
dziej fantastycznym, 7. Najwyższy, 8. Najniżej, 9. Najwspanialej, 10. najzimniej-
sze, najcieplejsza

2. Legenda o Soży (Białoruś) 
i.  1. c, 2. a, 3. b, 4. e, 5. d, 6. f 
ii. 1. szklana, 2. ogórkowa, 3. wietrzna, 4. mglisty, 5. śmietankowe, 6. słoneczne, 

7. kwaśny, 8. herbaciana, 9. tortowa, 10. cukierkowy
iii. 1. Herbaciane, 2. kwaśny, 3. mgliste, 4. tortowe, 5. wietrzna, 6. szklana, 7. cukier-

kowe, 8. słonecznych, 9. ogórkowa, 10. śmietankowe
iV. 1. samochód, 2. rower, 3. pociąg, 4. samolot, 5. statek
V. 1. jedynkę, dwójkę, 2. trzysta pięćdziesiątka, siedemsetka, 3. dwudziestka, 

4. trzydziestek i czterdziestek, 5. setkę (pot. stówę), 6. osiemnastki, 7. jedynka, 
8. Czwórka, 9. trójka, 10. pięćdziesiątka
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Vi. 1. przejście, 2. przypomnieć, 3. kupno, 4. wyjazd, 5. podróż, 6. pójścia, 7. agito-
wania, 8. objęcie, 9. rozpatrzenie, 10. załatwienie 

3. Legenda o Bagnie Komarowskim (Białoruś) 

i.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
g j a e i h c d f b

ii. 1. bulion, 2. znak, 3. jarzyny, 4. wyrzeczenie, 5. zeszyt, 6. fantazja, 7. test, 8. smutek, 
9. bogactwo, 10. uczucie

iii. 1. swoje, 2. własny, 3. swego, 4. swego, 5. swoje, 6. własny, 7. swoim, 8. swojego, 
9. własne, 10. własny

iV.  początek – koniec, światłość – ciemność, siła – słabość, porządek – bałagan, 
kłamstwo – obłuda, zwycięzca – przegrany, trucizna – lekarstwo, szept – krzyk, 
dolina – góra, sukces – porażka 

V. 1. np. po jeziorze, po stawie, po zalewie, po morzu
2. np. nad morzem, nad jeziorem, nad rzeką, w górach, na wsi, w lesie, w głuszy
3. np. w kościele, w synagodze, w meczecie, w domu, na mszy, na nabożeństwie
4. w szkole, w domu, na uniwersytecie, w akademii, na praktykach
5. na dyskotece, na prywatce, w domu, u koleżanki, w klubie
6. po parku, nad rzeką, nad morzem, nad jeziorem
7. w basenie, w aquaparku, w morzu, w jeziorze, w rzece, w stawie
8. na lodowisku, na zamarzniętym jeziorze, na zamarzniętym stawie
9. w domu, na koncercie, w klubie, u koleżanki, u kolegi
10. w kasie, w kiosku, w biletomacie

Vi. 1. Wynieście śmieci!, 2. Przyciszcie muzykę!, 3. Odbierzcie telefon!, 4. Otwórzcie 
drzwi!, 5. Wywieście pranie!, 6. Kupcie chleb!, 7. Włączcie ogrzewanie!

4. Jezioro Serce (Białoruś) 

i.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
j i h c d f e b g a

ii. 1. skąpy – szczodry, hojny; 2. wstydliwy – śmiały, odważny; 3. silny – słaby; 
4.  szczęśliwy – nieszczęśliwy; 5. hulaszczy – skromny; 6. piękny – brzydki; 
7.  mocno – lekko; 8. pusty – pełny; 9. odważny – tchórzliwy; 10. skromny – 
dumny, zadufany w sobie, nieskromny 

iii.  1. bułki tartej, 2. zwodzonym mostem, 3. gorzką czekoladę, 4. założono (jej) gips, 
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5. na złom, 6. papierem ściernym, 7. rzęsistą ulewę, wiatr halny, 8. na słońce, 
9. staż małżeński, 10. zapiętych pasów

iV.  1.własny, 2. własne, 3. się, 4. własnym, 5. siebie, 6. sobie, 7. własny, 8. własnej, 
9. się, 10. własnym

V.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i a g b d h e f c j

Vi.  1. klimat, 2. pierścionek / łańcuszek, 3. noc, 4. jajko, 5. koło, 6. miłość, 7. wata, 
8. piwo, 9. woda, 10. egzamin

5. Prutasz (Czarnogóra)

i. 1. wróżka, 2. klif, 3. smutek, 4. zemsta, 5. ceremonia, 6. gniew, 7. pasterz, 
8. wykształcenie

ii. 1. noża, 2. jabłko, 3. kamień, 4. drożdżach, 5. słowami, 6. pojęcia, 7. wiatr, 8. duszy, 
9. migdałach, 10. zegarek

iii. 1. jeść, 2. zdobi, 3. spieszy, cieszy, 4. wojuje, ginie, 5. kopie, wpada, 6. nauczył, 
umiał, 7. skrobie, 8. zbierze, 9. poznaje, 10. chwal 

iV. 1. Uczę się codziennie trudnego języka polskiego.
2. Zawsze musisz mówić po angielsku wyraźnie.
3. Ona chodzi na spacer daleko z psem co wieczór.
4. Patryk lubi czytać w nocy książki o Kosmosie.
5. Kasia i Arek dzwonią co dzień do siebie.

V. 1. rzeka, 2. konie, 3. sztuka, 4. pies, 5. zupa, 6. węgiel, 7. kwiaty, 8. ciasto, 9. chleb, 
10. humor

Vi. 1. Zgodnie z, 2. Dzięki, 3. Jakkolwiek by, 4. Mimo, 5. Śladem, 6. z wyjątkiem, 
7. Według

6.  Legenda o jeziorze Switeź (Białoruś) 

i. 1. do, o; 2. na, za; 3. poza, w; 4. o, w; 5. pod, w 
ii. 1. piękne jak marzenie, 2. silny jak tur, 3. blade jak ściana, 4. dobry jak chleb, 

5. lekki jak piórko, 6. białe jak śnieg, 7. grube jak balon, 8. zdrowy jak ryba, 
9. dumny jak paw, 10. głupi jak but

iii. 1. pospolity, 2. upalny, 3. krzywy, 4. tęga, 5. tępy, 6. niemiła, 7. przypadkowy, 
8. słodkie, 9. twarda, 10. głębokie

iV. 1. Oglądając telewizję, robiłam na drutach.
2. Poczuwszy się zdrowy, wypisał się ze szpitala na własne żądanie.
3. Rolnicy protestowali, blokując drogi.
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4. Bojąc się konsekwencji swojego czynu, zatarł wszystkie ślady.
5. Nie mogąc znaleźć pracy, wyjechała za granicę.
6. Oglądając film, przypomniał sobie ubiegłoroczne wakacje.
7. Wygrawszy konkurs, otrzymała kilka propozycji.
8. Czytając tę powieść zapomniałem o całym świecie.
9. Rozmawiając z Olgą, myślałam o Jacku.
10. Skończywszy swoją opowieść, głęboko westchnął.

V. 1. dwadzieścia siedem guzików, 2. w czworgu drzwiach, 3. stu trzydziestu ośmiu 
policjantów, 4. dwadzieścia pięć procent ludności, 5. półtorej godziny, 6. sto sześć 
i pół hektara, 7. dwa tysiące pięćset sześćdziesięciu siedmiu widzów, 8. trzydziestu 
pięciu tysiącom czterystu trzydziestu dwojgu ludziom, 9. sto pięćdziesiąt jeden 
ogniw, 10. stu trzech i dwóch dziesiątych procent

Vi. 1. sushi, 2. szczęście, 3. poczty, 4. życie, 5. bankietu

7. Jezioro narocz (Białoruś)
i.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c i h j d f b e a g

ii.  1. która miała – mającą, 2. która krąży – krążącą, 3. która znajdowała się – znaj-
dującą się, 4. które słynęły – słynącym, 5. które przypominały – przypominające, 
6. który narzekał – narzekający, 7. która śpiewała – śpiewająca, 8. która pisała – 
pisząca, 9. która milczała – milcząca, 10. które uczą się – uczące się 

iii. 1. lisi, 2. kaczy, 3. kurzy, 4. małpiego, 5. niedźwiedzią, 6. strusi, 7. owczym, 8. rybi, 
9. niedźwiedzi, 10. ptasi  

iV. 1. oczy, 2. uszy, 3. plecy, 4. głowę, karku, 5. oczkiem, 6. głowie, głowie, 7. głowę, 
8. głowę, 9. głowie, 10. nogi

V.  1. nieinteresujący, 2. nienowy, 3. niedługie, 4. nieświeżych, 5. niedrogą, 6. niedo-
brych / niegrzecznych, 7. niegłośną, 8. niełatwy, 9. nieładną, 10. niewielki

Vi. 1. Aleksandra Fredry, 2. Tadeusza Kościuszki, 3. Barbarę Radziwiłłówną, 4. Marii 
Skłodowskiej-Curie, 5. Mikołaja Kopernika, 6. Adama Małysza, 7. Anny Jantar, 
8. Lecha Kaczyńskiego, 9. Olga Tokarczuk, 10. Lwa Tołstoja

8.  niemen i Losza (Litwa)
i. 1. P, 2. P, 3. P, 4. F, 5. P, 6. F, 7. P, 8. F, 9. P, 10. P
ii. 1. Najpierw, 2. Potem, 3. Wtedy, 4. Po chwili, 5. Wreszcie
iii.  1. Nadeszły, 2. doszły, 3. poszły, 4. dojść, 5. wyjść, 6. obeszła, 7. wejść, 8. wychodzą, 

9. podeszli, 10. obejść
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iV. 1. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis, piłka ręczna
2. milkshake, budyń, koktajl
3. nordic walking, hokej, polo
4. kredens, szafki, stół, krzesła
5. narciarstwo zjazdowe, skoki narciarskie, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo 
szybkie, łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo
6. dokumentalne, fabularne, przygodowe, sensacyjne, kryminalne, obyczajowe 
7. popularna (pop), soul, folkowa, poważna, jazzowa, heavy metal, disco polo
8. motyl, pszczoła, trzmiel
9. tenis, tenis stołowy, squash, badminton
10. piłka siatkowa, tenis, badminton 

V. 1. sosnowe, 2. piętnastotomowe, 3. hibiskusowa, 4. jedwabna, 5. welurowe, 
6. aksamitna, 7. drewniana, 8. stalowy, 9. bawełniana, 10. papierowy

Vi. 1. pod, 2. na, 3. bez, 4. do, 5. spod, ze, 6. wśród, 7. Obok, 8. Na, 9. za, w, 10. przez 
/ poprzez

•  LEGEndy O POSTaCiaCH nadPRZyROdZOnyCH 
i FanTaSTyCZnyCH

1.  Legenda o Wyspie Matki Bożej na Skale (Czarnogóra)

i.  łowić – łowiący, żartować – żartujący, mnożenie – mnożący, podróżować – 
podróżujący, dążenie – dążyć, mżyć – mżący, żegluga – żeglujący, krzyżować – 
krzyżujący, demonstracja – demonstrujący, dyżur – dyżurować

ii.  1. To małe miasteczko było domem dwóch braci, których głównym zajęciem 
było łowienie ryb.
2. Nagle ujrzeli światło wychodzące ze skały na morzu, która znajdowała się 
naprzeciwko ich rodzinnego miasta
3. Na konferencji referat wygłosił znany profesor, którego wystąpienie wzbudziło 
wielki aplauz.
4. Detektyw dostarczył dowody, na podstawie których wskazano sprawcę napadu 
na bank.
5. Pan Kowalski jest nauczycielem w naszej szkole, któremu przyznano tytuł 
najlepszego nauczyciela w 2020 r.
6. Od paru godzin policja poszukiwała dwóch małych chłopców, którzy 
najprawdopodobniej zgubili się w lesie.
7. Zrezygnowali z dodatkowego ubezpieczenia, które kosztowałoby ich majątek.
8. Poznałem Jolę na imprezie u Jacka, na którą przyszedłem zupełnie przypadkiem.
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9. Rozmawiano długo i burzliwie na temat ustawy o zakazie hodowli zwierząt 
futerkowych, nad której wprowadzeniem zastanawiano się od kilku miesięcy.
10. Nauczyciele zawodu prowadzą zajęcia praktyczne, w czasie których wszyscy 
uczniowie muszą być bardzo aktywni.

iii. 1. dywany, 2. chleb, 3. gniazdo, 4. zmianę, 5. jazdy, 6. Nobla, 7. pożar, 8. wiatr, 
9. biletu, 10. czwartek

iV. 1. przeszedłem/przeszłam, 2. wszedłem/weszłam, 3. zszedłem/zeszłam, 4. obsze-
dłem/obeszłam, 5. doszedłem/doszłam, 6. poszedłem/poszłam, 7. wszedłem/we-
szłam, 8. wyszedłem/wyszłam, 9. poszedłem/poszłam, 10. wyszedłem/wyszłam

V. 1. codziennie, jednego dnia, drugiego dnia, 2. Pewnego dnia, 3. Nagle, 4. Kiedy, 
5. Natychmiast, 6. następnego dnia, po raz pierwszy, 7. Kilkakrotnie, 8. najpierw, 
potem, 9. Do dziś, 10. Do dziś

Vi. 1. dwudziestoośmiokilometrowy odcinek drogi, 2. piętnastomiesięczne dziecko, 
3. dwudziestoczterogodzinny dyżur, 4. trzydziestodwuipółletni nauczyciel, 
5. pięcioipółletnia dziewczynka

2.  Golem z Pragi (Czechy) 

i. 1. posąg, 2. rabin, 3. okultyzm, 4. przemoc, 5. dzielnica, 6. synagoga, 7. zaklęcie, 
8. glina, 9. pergamin, 10. rytuał

ii. 1. praskich, 2. nowogrodzkim, 3. moskiewskim, 4. wiedeński, 5. paryski, 6. ło-
tewski, 7. syberyjski, 8. japońskie, 9. pomorskim, 10. alpejskiego

iii. 1. bezbożnych praktyk, 2. Magiczne zaklęcie, 3. niebezpieczny wymiar, 4. spełnił 
obietnicę, 5. stała się na powrót, 6. wolnej woli, 7. wpadał w szał, 8. przemoc 
wobec Żydów, 9. wzrastała w nim wściekłość, 10. niemy i bezmyślny

iV. 1. Anglik, 2. Angielka, 3. Anglicy
1. Czeczen, 2. Czeczenka, 3. Czeczeni
1. Lapończyk, 2. Laponka, 3. Lapończycy 
1. Ślązak, 2. Ślązaczka, 3. Ślązacy 
1. Wielkopolanin, 2. Wielkopolanka, 3. Wielkopolanie
1. Ormianin, 2. Ormianka, 3. Ormianie 
1. Kubańczyk, 2. Kubanka, Kubańczycy
1. Wiedeńczyk, 2. Wiedenka, 3. Wiedeńczycy
1. Paryżanin, 2. Paryżanka, 3. Paryżanie
1. Podlasianin, 2. Podlasianka, 3. Podlasianie

V. 1. Prawdę powiedziawszy, nigdy nie liczyłam na pomoc rodziców, starałam 
radzić sobie sama.
2. Opierając się na wynikach badań naukowców z całego świata, określono zasięg 
tego niezwykłego zjawiska.
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3. Lekko licząc, na wakacje wydali kilkaset tysięcy.
4. Nazywając rzeczy po imieniu, mamy tu do czynienia z manipulacją.
5. Krótko mówiąc, proszę się nie wygłupiać na lekcji. 
6. Biorąc pod uwagę jego zaangażowanie w tę sprawę, to on powinien zostać 
prezesem.
7. Zakładając, że się nie pomyliłam, nasz zysk wynosić będzie 3 mln dolarów.

Vi. 1. list, 2. polowanie, 3. mandat, 4. odpowiedzi, 5. wina, 6. okulary, 7. dowód, 
8. lekcje, 9. cierpliwości, 10. herbaty

3.  Legenda o kolońskich krasnoludkach (niemcy) 

i.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d e h g b j a f c i

ii. 1. osiwiali starcy, 2. przygnieceni głazem alpiniści, 3. wiedzeni intuicją 
ministrowie, 4. ocalałe dzieci, 5. zgorzkniali mężczyźni, 6. obrażone krasnale, 
7. powszednie dni, 8. odurzeni mężczyźni, 9. skoligaceni kuzyni, 10. wymyśleni 
bohaterowie

iii.
1 2 3 4 5 6 7 8
b g e h f d a c

iV.  1. wielu, 2. wielu, 3. dużo / wiele, 4. wieloma, 5. dużo / wiele, 6. wiele, 7. wielu, 
8. wiele, 9. dużo / wiele, 10. wielu

V.  1. leniwy, 2. miejska, 3. piekarskie, 4. zbożowe, 5. chlebowy, 6. stolarskie, 7. rzeź-
nicze, 8. winne, 9. krawiecki, 10. pracowitą

Vi. 1. Z jakiego powodu / dlaczego mieszkańcy Kolonii leniuchowali cały dzień?
2. Co robiły krasnale?
3. Gdzie napełniały beczki piwem i winem?
4. Kto był w dużej potrzebie?
5. U kogo krasnale robiły kiełbaski i szynki?
6. Jak było w mieście?
7. Od kiedy nie ma już leniwych mieszkańców w Kolonii?
8. Po co żona krawca postanowiła rozsypać groch na podłogę?
9. Jaka była żona krawca?
10. Co zrobiły krasnoludki?
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4. O panu Tunklu z Zábřeha (Czechy) 
i.  1. P, 2. F, 3. P, 4. P, 5. P, 6. P, 7. F, 8. F
ii.  1. zaprząc / zaprzęgać – zaprzęg, 2. ulżyć – ulga, 3. brodzić – bród, 4. leczyć – 

lek, 5. biczować – bicz, 6. ryczeć – ryk, 7. buntować – bunt, 8. pocić się – pot, 
9. zniewolić – niewola, 10. męczyć – męka

iii. 1. komunikacja, 2. uśmiecha się, 3. znajomości, 4. Sekret, 5. Uśmiech, 6. Urok, 
7. Śmiech, 8. ze szczęścia, 9. czytanie, 10. śpiew

iV. bagażowy, wełniany, nocna, kosmiczna, bokserskie, ślubna, porcelanowy, 
drożdżowa, karalny, morska

V. 1. namówić, 2. mówi, 3. umówić się, 4. przemawiał, 5. mówi, 6. wymówić, 
7. odmówić, 8. przemówić, 9. wymówić, 10. wmawiają 

Vi. 1. zapora, 2. pług, 3. bród, 4. prześladowca, 5. staw, 6. niewola, 7. plotka, 
8. poddany, 9. bicz, 10. klątwa

5.  duch gór Karkonosz – Liczyrzepa (Polska) 
i.  1. F, 2. F, 3. F, 4. P, 5. P, 6. P, 7. P, 8. F, 9. P, 10. F
ii. 1. Karkonosza uważano pierwotnie za demona. 

2. Składano mu w ofierze czarnego koguta.
3. Ducha gór uważano za dobrego przewodnika, który pomagał zbłąkanym 
turystom odnaleźć drogę.
4. Z czasem jego oblicze zastąpiono wizerunkiem starego mężczyzny podpierającego 
się kijem, ubranego w koźle skóry.
5. Pojedynek Karkonosza z księciem Mieszkiem przerwano.
6. Na dworze świdnickiego księcia wydano wielką ucztę.
7. Pannę zabrano do ukrytej siedziby ducha gór wewnątrz góry Śnieżki.
8. Dziewczynę porwano z zamku na oczach przerażonych gości.
9. Skrzatom wydano rozkaz, aby pałac był bardziej oświetlony.
10. Karkonosza stopniowo zastępowano innymi bóstwami.

iii. 1. podpis, dokumenty, ofertę, wniosek, skargę
2. wizytę, podróż, wyjazd, życie, rozkład jazdy 
3. winy, grzechy, złe zachowanie, zdradę, kłamstwo, oszustwo 
4. kredyt, ratę, meble, samochód, lodówkę, mieszkanie, pożyczkę, dług
5. los na loterii, wakacje, kumulację, przetarg
6. zaufanie do kogoś, życie, przyjaciela, oko, dom
7. ucho, pępek, nos, brzuch, pęcherz, żyłę
8. podpis, dokumenty, biżuterię, paszport
9. wyjazd, egzamin, termin
10. dokument, plik, notatki
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iV. 1. sympatycznymi, 2. udaną, 3. ekscytująca, 4. niesamowite / piękne, 5. ogromnej, 
6. wspaniałych, 7. zgranej, 8. fantastyczny, 9. miłe, 10. niesamowite / piękne  

V. 1. liczyć, 2. czekać, 3. spełnić, 4. znaleźć, 5. dotrzeć, 6. zapewnić, 7. stanąć, 
8. wykonać, 9. pomagać, 10. pilnować 

Vi. 1. kark + nosze, 2. koty, 3. por, 4. rączka, 5. lica, 6. piec, 7. dzik, 8. uzda, 9. ozór, 
10. lenić się

6.  Martin Krpan (Czechy) 
i. 1. przemyt – przemycać – przemytnik – przemytniczka

2. przewóz – przewozić – przewoźnik – przewoźniczka 
3. władanie – władać – władca – władczyni 
4. podróż – podróżować – podróżnik – podróżniczka
5. handel – handlować – handlarz – handlarka 
6. pogawędka – pogawędzić – gawędziarz – gawędziarka 
7. ogród – ogrodzić – ogrodnik – ogrodniczka 
8. wojna – wojować – wojownik – wojowniczka 
9. rada – radzić – radca – radczyni 
10. straż – strzec – strażnik – strażniczka 

ii. 1. kupować, 2. porywać się, 3. wprowadzić, 4. robić, 5. dzielić, 6. wybierać się, 
7. iść, 8. szukać, 9. wyssać, 10. siedzieć

iii. 1. obeszli, 2. zdecydowały, 3. udali się, 4. przygotowały, 5. miałyśmy, 6. udzielili, 
7. utrudniały, 8. szła, 9. zaprosili, 10. mieszkało  

iV. 1. mu, 2. nią, 3. go, 4. tobie, jemu, 5. nie, 6. Mnie, tobie, 7. im, 8. ci, 9. je, 10. je
V. 1. Augustowskie, 2. Tyska, 3. Szwedzki, 4. gnieźnieńskie, 5. gostyńskie, 6. Supra-

ski, 7. Paryskie, 8. magdeburskie, 9. Azjatyckie, 10. podhalański 
Vi. Może być wiele prawidłowych rozwiązań. 

1. np. maślanka – biała, kwaśna, jadalna
2. np. ciasto – pachnące, ciemne, jadalne
3. np. koc – gładki, miły, ciepły
4. np. nóż – potrzebny, niebezpieczny, zimny
5. np. czekolada – twarda, ciemna, jadalna
6. dziecko – wesołe, hałaśliwe, małe
7. butelka – plastikowa, jednobarwna, potrzebna

7. Legenda o dziewicy Lasu (Białoruś)
i. 1. eliksir, 2. tęsknota, 3. cud, 4. desperacja, 5. niepokój
ii. gromada ludzi, stosy papieru, tabliczka czekolady, pasmo włosów, porcja ciasta, 

rój pszczół, motek wełny, szpulka nici, tuzin jajek, pęk kluczy 
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iii. 1. sprzedać, 2. spać, 3. ubierać się, 4. kupować, 5. wchodzić, 6. stać, 7. biegać, 
8. pisać, 9. rzucić, 10. patrzeć

iV. 1. był blady jak ściana, 2. piękna jak malowanie, 3. podobne do siebie jak dwie 
krople wody, 4. biedny jak mysz kościelna, 5. chude jak patyk, 6. cicho jak makiem 
zasiał, 7. chodziłem jak struty, 8. jak ryba w wodzie, 9. uczepić się jak rzep psiego 
ogona, 10. chłop jak dąb

V. 1. obeszli, 2. utrudniały, 3. szły, 4. opiekowali się, 5. mieliśmy, 6. informowały, 7. 
udali się, 8. pilotowały, 9. odwiedzała, 10. zobaczyło

Vi. 1. oczy, 2. uszy, 3. plecy, 4. głowę, karku, 5. oczkiem, 6. głowie, 7. odcisk, 8. nogi, 
9. nogi, 10. głowy

8. Bestia z Gévaudan (Francja) 
i. 1. F, 2. P, 3. P, 4. P, 5. P, 6. P, 7. F, 8. P, 9. P, 10. P
ii. 1. e, 2. a, 3. h, 4. c, 5. f, 6. d, 7. i, 8. g, 9. j, 10. b
iii. 1. grabić, 2. wkraplać, 3. brudzić, 4. denerwować, 5. naprawiać, 6. częstować, 

7. odcedzać, 8. gasić, 9. wyliczać, 10. wymiatać
iV. 1. napiszę, 2. Przeczytałem / Przeczytałam, 3. wydadzą, 4. jest, 5. polecę, 6. opala 

się, 7. skończyła, 8. zadzwonił, 9.tłumaczył, 10. zadzwonić
V. 1. trzykilogramowa, 2. dwuczęściowy, 3. stalowa, 4. energetyczny, 5. stuletnia, 

6. szybkonogi, 7. wodoodporna, 8. mrozoodporne, 9. dwutonowa, 10. kruczo-
czarne 

Vi. 1. czasy, 2. porze / czasie, 3. pór, 4. okres, 5. porą, 6. porze, 7. dobie, 8. czasie, 
9. doby, 10. czasie

9. Legenda o wampirach (Serbia) 
i. 1. Wampiry są najbardziej znanymi i potwornymi stworzeniami na świecie. 

2. Wampir pochodzi od serbskiego słowa. 
3. W XVIII wieku w Europie szerzą się opowiadania o przerażających stworach. 
4. Pewien mężczyzna umiera / umarł w tajemniczych okolicznościach. 
5. Przysłano lekarzy z Austrii, żeby dowiedzieć się, co się stało.
6. Petar miał krew na wargach i jeszcze trochę był żywy / Petar jeszcze trochę 
był żywy i miał krew na wargach.
7. Ktoś wpadł na pomysł, że trzeba go przekłuć.
8. Z Petarowych oczu i ciała pociekła świeża, czerwona krew.
9. Mieszkańcy Serbii spalili jego ciało.
10. Kolejnych 10 osób zmarło / umarło w ciągu 24 godzin.

ii. 1. zjawiskowy, 2. wróżba, 3. krasnoludek, 4. znachor, 5. epilog, 6. ulotka, 7. odpo-
wiedzialność 



klucz do zadań

Joanna Kuć  •  Legendy Starego Kontynentu. teKSty i ćwiczenia dLa obcoKraJowców  263

iii. 1. Kilku, 2. Wielu, 3. trochę, 4. wielu / wiele, 5. wieloma, 6. Niewielu, 7. Tyle / 
Tylu, 8. parę, 9. Wielu, 10. Kilkuset  

iV. 1. matczyna, 2. ojcowski, 3. siostrzane, 4. matczyne, 5. braterski, 6. ojcowskie
V. 1. Bałkanami, 2. Serbami, Turkami, 3. Polscy, 4. Japonii, Chorwacji, 5. Brazylii, 

6. Nowym Jorku, 7. Teksasie, 8. Czarnogórze, 9. Maderze, 10. Quebekiem 
Vi. 1. niesamowite, 2. sympatycznymi, 3. udana, 4. ekscytująca, 5. atrakcyjne, 

6. zachwycających, 7. ładną, 8. Fajnie

10. Legenda o bohaterze Tolagaju (Kazachstan) 
i. 1. P, 2. F, 3. P, 4. P, 5. P, 6. F, 7. P, 8. F, 9. P, 10. F
ii. A. Mamo, spadłaś nam z nieba!

B.  Naprawdę? Z jakiego powodu?
A. Jacek musiał poruszyć niebo i ziemię, aby dostać urlop w firmie.
B. Cudownie! Wreszcie pojedziecie na urlop, a ja zajmę się wnukiem.
A. Mamo, będziemy w siódmym niebie, jak nam pomożesz.

iii. ojczysty kraj, górskie powietrze, deszczowa pogoda, bohaterski czyn, narodowa 
żałoba, stepowa roślinność, urodzinowy tort, rodzinna uroczystość, droga – znak 
drogowy, imienny wykaz

iV. 1. imienne wykazy, 2. deszczową pogodę, 3. urodzinowy tort, 4. rodzinnej 
uroczystości, 5. znak drogowy, 6. stepowej roślinności, 7. ojczystym krajem, 8. 
Górskie powietrze, 9. narodową żałobę, 10. Bohaterski czyn

V.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c e a d f b j g i h

Vi.  1. górzysty teren, 2. Góralu, 3. góralką, 4. Góralski folklor, 5. góruje, 6. kolejką 
górską, 7. górskich serów, 8. górskim powietrzem, 9. towar z górnej półki, 10. 
Górnolotne wypowiedzi

•  LEGEndy O ZWiERZęTaCH

1. dlaczego psy z kotami są w wiecznym sporze (Rosja) 
i.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c i h e g a f d j b

ii. 1. Żyć, 2. zimują, 3. pogrzebany, 4. Wpatrywać się w gnat, 5. Znać się, 
6. Wyświadczyć, 7. Uczepić się, 8. Dzielić, 9. Drzeć, 10. Spadać
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iii. 1. setnych, 2. pięćdziesięciolecie, 3. dwudziestolecia, 4. piąty, 5. osiemnaste, 
6. dwukrotnie, 7. pięćsetkę, 8. setce, 9. szesnastki, 10. czterdziestka 

iV. 1. kapcie / ciapy / pantofle (różnie określa się je w różnych regionach Polski), 
2. piła / krajzega, 3. kangur, 4. kukułka, 5. korkociąg, 6. konewka, 7. kalosze / 
gumaki, 8. kask, 9. spiżarnia, 10. kaganiec 

V. 1. brud, 2. nagana, 3. szczerość, 4. zdrowie, 5. młodość, 6. niebo, 7. tchórz, 
8. śmierć, 9. odpoczynek, 10. podwładny

Vi. 1. Najświatlejsze/najbardziej światłe, 2. Groźniejsze, 3. Najbardziej gorzki, 
4. Najulubieńszy / najbardziej ulubiony, 5. Najukochańszym / najbardziej 
ukochanym, 6. Najweselszym, 7. Czerwieńsze, 8. Najbardziej zmęczone, 
9. Najbardziej wytrzymałe, 10. Najbardziej ochoczy

2. Wielbłąd Bura (Kazachstan) 
i. 1. Zwierzęciu, 2. zwierzę, 3. zwierzęta, 4. zwierząt, 5. zwierząt, 6. zwierzęciu, 

7. zwierzętach, 8. zwierzę, 9. zwierząt, 10. zwierzętami 
ii. 1. pośle, 2. błądzi, 3. wyszło, 4. Przyszła, 5. ma, 6. korzysta, 7. hańbi, 8. szkodzi, 

9. czyń, 10. wstaje, daje
iii. 1. wchodzę po schodach

2. przynoszę książki z biblioteki
3. przywiozłem ją do mnie
4. przywieźliśmy lekarstwa dzieciom
5. odprowadziłem dziecko do przedszkola
6. znoszę wózek z pierwszego piętra
7. ważka wyleciała przez okno z pokoju
8. podjeżdżam pod dom
9. dzieci wybiegły nagle z pokoju
10. samolot z Krakowa wyleciał dzisiaj po południu

iV. 1. np. zabudowania gospodarskie, chlewy, obory, stodoły, pola, łąki, sprzęty 
gospodarskie, konie, krowy, świnie, kury, indyki, psy, koty
2. np. szafki kuchenne, zlew, wyspa, stół, krzesła, garnki, talerze, szklanki, kubki, 
zastawa stołowa, brusy, płyta / kuchenka, mikrofalówka, piekarnik, czajnik 
3. np. ławki, krzesła, tablica, kreda, biurko, pomoce dydaktyczne, szafki na książki
4. np. drzewa, zwierzęta, mech, jagody, grzyby, borówki, cień
5. np. warzywa, kwiaty, owoce, grządki, słoneczniki, płot

V. 1. ślimak / żółw / krab, 2. bóbr, 3. kura, 4. wąż / żmija / komar, 5. struś, 6. kogut, 
7. gepard, 8. żubr, 9. pająk, 10. pszczoła
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Vi. 1. analogiczny do / ubiegłorocznego, 2. wobec, 3. od, 4. od moich, 5. z, 6. z,  
7. posłuszne panom, 8. różny od brata, 9. od zimna, 10. dla dzieci

3. Legenda o jagnięciu i pieniądzach (Kazachstan) 
i. spełniać: marzenia, zachcianki, obietnice

praca: domowa, klasowa, ciężka, na budowie 
rynek: pracy, zbytu
godziny: otwarcia, zamknięcia, przyjęć 
przybrać: na wadze, stół na święta
mówić: płynnie, zwięźle, na temat, szybko, wolno 
wpaść: na pomysł, na kogoś 
uruchomić: pralkę, program, znajomości
wynaleźć: sposób, lek
określić: poziom, datę ślubu 

ii. 1. c, 2. d, 3. b, 4. j, 5. h, 6. i, 7. f, 8. e, 9. g, 10. a
iii. dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka, dziesiątka
iV. 1. pięcioro koźląt, 2. dziesięciorga kociąt, 3. siedmioro pleców, 4. dwoje 

urzędników, 5. kilkoro skrzypiec, 6. Jedenaścioro dzieci, 7. trzydziestu jeden 
pokojach, 8. czworga sań, 9. dwojga kombinerek, 10. troje spodni / trzy pary 
spodni

V. 1. Mama powiedziała mi wczoraj, że nie zdążyła uprać mojej kurtki i żebym wziął 
nową.
2. Odpowiedziałem mamie, że to nie fair.
3. Tata powiedział do syna, żeby był ostrożny, bo się skaleczy.
4. Józef zapytał Janinę, czy podobał jej się śpiew kościelnego chóru.
5. Siostra zakomunikowała bratu, że nie zamierza pomagać mu w sprzątaniu jego 
pokoju.
6. Trener pochwalił zawodnika, że osiągnął fantastyczny wynik i dobrze się spisał.
7. Robert zapytał mnie, czy wiedziałam, że Karol oświadczył się Annie.
8. Tata zachęcał córkę, że potrafi to zrobić.
9. Lisa powiedziała mężowi, żeby poszedł i zrobił zakupy, bo jutro sklepy będą / 
są nieczynne.
10. Dyrektor powiedział pracownikowi, żeby zatelefonował po taksówkę, bo 
musi pilnie spotkać się z zarządem.

Vi. 1. ale, 2. aby, 3. dlatego, 4. i, 5. więc, 6. ale, 7. lub, 8. bo, 9. ponieważ, 10. albo 
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•  LEGEndy O PiEniądZaCH

1.  Jak w czuwaszy zamieszkały pieniądze – legenda czuwaskiego narodu 
(Kazachstan)

i.  1. z rąk do rąk, 2. od domu do domu, 3. od ludzi do ludzi, 4. z kieszeni do kieszeni, 
5. z kąta w kąt, 6. od domu do domu, 7. z kieszeni do kieszeni, 8. z kąta w kąt, 
9. od lekarza do lekarza, 10. od ludzi do ludzi

ii.  1. tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem złotych, 2. dziewięćdziesięciu procentach, 
3. pięciuset dwudziestu sześciu osób / piętnastu osobom, 4. dwa i pół tysiąca, 
5. dwanaściorgu zabytkowym drzwiom, 6. trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt 
siedem, 7. dziesięciu procent, 8. sto dwudziestym piątym metrze, 9. dziesięcioma 
głosami, 10. dwa i pół roku

iii.  1. j, 2. g, 3. h, 4. e, 5. a, 6. c, 7. b, 8. d, 9. f, 10. i
iV.  1. krakać, 2. widzą, 3. uciecze, 4. przestaje, staje, 5. chodzą, 6. urwie, 7. trafiła, 

8. Nosił, 9. tuczy, 10. zagląda się
V.  1. nieustannie, 2. szybko, 3. ponownie, 4. szykownie, 5. sromotnie, 6. wyjątkowo, 

7. miło, 8. niespodziewanie, 9. nagle, 10. dostatnio
Vi.  1. miło, 2. wyjątkowo, 3. dostatnio, 4. niespodziewanie, 5. nagle, 6. sromotnie, 

7. szykownie, 8. szybko, 9. ponownie, 10. nieustannie


