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Wycieczka po warszawskiej Star....wce
Droga L....si....!
Od dw....ch dni jestem .... w....jka J....zefa i cioci 
Pa....liny. Dziś ich synek, a m....j k....zyn, zabrał mnie 
na wycieczkę. Po poł....dniu wsiedliśmy do 
a....tob....s.... i ....daliśmy się na Star....wkę.
Na samym początk.... ....jrzałam tam niezwykłą 
kol....mnę, na cz....bk.... kt....rej była ....mieszczona
fig....ra kr....la Zygm....nta III. W pobliż.... stał d....ży
b....dynek, kt....ry okazał się być Zamkiem Kr....lewskim.
J....lek powiedział, że kr....l z kol....mny mieszkał kiedyś
właśnie w tym zamk..... P....źniej spacerowaliśmy po
br....kowanych ....liczkach, zaglądając do r....żnych
kościoł....w. Gdy trafiliśmy na Rynek, za....ważyliśmy
interes....jącą wystawę wsp....łczesnych obraz....w. 
Po obejrzeni.... jej r....szyliśmy w kier....nk.... pomnika 
Syrenki. Tam wysł....chałam c....downej legendy.  
M....szę przyznać, że J....lek ....mie zajm....jąco opowiadać. 
P....źniej, niedaleko m....r....w miejskich, gdzie jest 
mn....stwo sklepik....w z pamiątkami, k....piłam sobie 
t....zin poczt....wek i ....roczy k....bek z wizer....nkiem 
warszawskiej Syrenki.
Żał....ję tylko, że nie zjadłam lod....w tr....skawkowych, 
kt....re tak bardzo l....bię, ale z....pełnie o tym 
zapomniałam.
Do dom.... wr....ciliśmy pod wiecz....r. 

autobusu, brukowanych, budynek, całusków, cudownej, czubku, domu, duży, dwóch, �gura, interesującą, Józefa, Julek, jutro, kierunku, kolumnę, 
kolumny, kościołów, król, króla, Królewskim, które, której, który, kubek, Kultury, kupiłam, kuzyn, lodów, lubię, Lusiu, mnóstwo, mój, mówi, murów, 
Muszę, Nauki, obejrzeniu, obrazów, Pałacu, Pauliny, pobliżu, początku, pocztówek, pojutrze, Po południu, pójdziemy, Później, przyjaciółka,
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Odszyfruj słowa i zapisz je, pamiętając o wielkich
literach. Szyfr:2

Róża, różnych, ruszyliśmy, sklepików, Starówce, Starówkę, truskawkowych, tuzin, u, udaliśmy, ujrzałam, uliczkach, umie, umieszczona, uroczy, wieczór,  
Wilanów, wizerunkiem, wróciliśmy, współczesnych, wujka, wysłuchałam, zajmująco, zamku, zauważyliśmy, zupełnie, Zygmunta, Żałuję 
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1 2 3 4 5 6 7 8
I a ą b c ć d e ę
II f g h i j k l ł
III m n ń o ó p r s

IV ś t u w y z ź ż

J....lek m....wi, że j....tro możemy zwiedzić Wilan....w,
a poj....trze p....jdziemy do Pałac....
Kult....ry i Na....ki. 
Pozdrowienia dla Twojej rodzinki
i mn....stwo cał....sków dla Ciebie.

Twoja przyjaci....łka
R....ża

1) 6 IV; 1 I; 1 III; 7 I; 6 II; 6 II; 7 III; 5 III; 7 II; 7 I; 4 IV; 8 III; 6 II; 4 II
2) 4 IV; 4 II; 7 II; 1 I; 2 III; 5 III; 4 IV
3) 6 III; 1 I; 8 II; 1 I; 4 I; 6 II; 3 IV; 7 II; 2 IV; 3 IV; 7 III; 5 IV
4) 6 II; 4 III; 7 II; 3 IV; 1 III; 2 III; 1 I; 6 IV; 5 IV; 2 II; 1 III; 3 IV; 2 III; 2 IV; 1 I
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Legenda o świętej Kindze
Książę Bolesław od sz....stego rok.... życia kr....lował
na Wawel..... Gdy dor....sł, wysłał swoich posł....w na 
dw....r kr....la węgierskiego, aby poprosili go o rękę jego 
....kochanej c....rki, dw....nastoletniej Kingi. 
W podar....nk.... przesłał kr....lewnie c....downy,
połysk....jący r....żnymi barwami pierścień.
Węgierski kr....l przyjął posł....w serdecznie, bo l....bił
i szanował polski nar....d. Kazał sł....gom przynieść 
ze skarbca d....żo złota, mn....stwo srebra, r....biny, 
t....rk....sy, p....chary i obr....sy z pł....tna. Miał to być 
podar....nek dla księcia Bolesława. Kinga zwr....ciła się do 
ojca, aby w posag.... nie dawał jej roj.... sł....żby ani 
skarb....w, ponieważ niosą za sobą l....dzkie łzy. 
Poprosiła go tylko o s....l, bo wiedziała, że Polacy m....szą 
ją k....pować za granicą.
Przed wyjazdem kr....lewna ....dała się do kopalni. 
....niosła wzrok do g....ry, ....czyniła znak krzyża 
i wrz....ciła do szyb.... sw....j mal....tki zaręczynowy 
pierścionek. Wkr....tce potem wyr....szyła na dw....r 
przyszłego męża. Zabrała ze sobą kilk.... g....rników, 
kt....rzy mieli sz....kać soli w Polsce.
Śl....b i h....czne wesele odbyły się w zamk.... na 
Wawel..... Po ....roczystości Kinga nam....wiła księcia na 
podr....ż po kraj..... 
Chciała poznać kr....lestwo i posz....kać pierścienia. 
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chłopów, córka, córki, cudowny, długo, dorósł, dużo, duży, dwór, dwunastoletniej, górników, góry, huczne, Już, kilku, kraju, król, króla, 
królewna, królewnę, królewnie, królestwo, królował, której, którzy, kupować, lubił, ludem, ludzkie, malutki, miasteczku, mnóstwo, muszą,
namówiła, naród, obrusy, odłupany, płótna, podarunek, podarunku, podróż, połyskujący, posagu, posłów, poszukać, powóz, przewodników,
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Uzupełnij wyrazy, wpisując „u” lub „ó”. Z wyrazu z każdej 
pary zawierającego „ó” wpisz do kratki wskazaną w na-
wiasie literę. Zebrane litery utworzą hasło.
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puchary, roju, roku, różnymi, rubiny, rynku, skarbów, słuchają, sługom, służby, sól, sposób, studnię, swój, szóstego, szukać, szybu, Ślub, środku, 
turkusy, turyści, uczyniła, udała, ukochanej, Uniosła, uroczystości, Wawelu, wędrówki, Wkrótce, wrzuciła, wrzucony, wyruszyła, wzgórz, zamku,
zauważył, zdumiony, złóż, zwróciła, żupy

5. kt....ra,  za....ważył (5)

1. g....rnicy,  l....dzie (6)         2. s....l,  m....r (2)

3. podr....ż,  wyr....szył (4)     4. kr....l,  st....dnia (1)

W czasie wędr....wki pow....z zatrzymał się na jednym 
ze wzg....rz w Wieliczce. I właśnie w tym miasteczk...., 
na środk.... rynk...., kr....lewna kazała wykopać st....dnię. 
J....ż po chwili jeden z chłop....w podał odł....pany 
d....ży kawałek skały. Okazało się, że jest to bryła soli, 
w kt....rej zd....miony Bolesław za....ważył pierścień, 
wrz....cony przez kr....lewnę do solnej ż....py. W ten 
c....downy spos....b c....rka kr....la Węgier wniosła 
w posag.... s....l. 
Kinga dł....go i mądrze rządziła polskim l....dem, 
a kopalnia w Wieliczce do dzisiejszego dnia słynie 
z bogatych zł....ż soli. Odwiedzający ją t....ryści chętnie 
sł....chają ciekawej legendy o kr....lewnie, opowiadanej 
przez przewodnik....w. 
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Kazimierz Wielki
Kazimierz Wielki ....rodził się w 1310 rok..... J....ż 
w wiek.... dw....ch lat został dziedzicem pan....jącego 
w....wczas Władysława Łokietka. Wstąpił na tron 
w tr....dnej dla kraj.... syt....acji. P....stoszyły go najazdy 
Krzyżak....w, Litwin....w, Czech....w, Tatar....w 
i Brandenb....rczyk....w. 
Kr....l ....czynił wiele dobrego dla swego narod..... Za jego 
panowania terytori....m Polski powiększyło się ponad 
dw....krotnie. Wyb....dowano mn....stwo zamk....w, a miasta 
otoczono gr....bymi m....rami. ....fundowano r....wnież wiele 
b....dowli, kościoł....w i dzieł szt....ki. Nastąpił rozw....j 
handl...., żegl....gi i g....rnictwa. Zwiększył się doch....d 
kr....lewskiego skarb..... 
Jedną z gł....wnych zasł....g Kazimierza Wielkiego było 
....tworzenie w 1364 rok.... ....niwersytetu w Krakowie. 
W ciąg.... kilk.... st....leci st....diowało t.... wiel.... sławnych 
Polak....w.
Kr....l bardzo l....bił ....czty i myśliwskie wyprawy. 
Podczas polowania spadł z konia. Nie posł....chał rad 
lekarzy i wsk....tek odniesionych ran wkr....tce ....marł. 
Jego gr....b znajd....je się na Wawel.....
Kazimierz Wielki był ostatnim kr....lem z rod.... Piast....w. 
Niestety, nie ....rodził m.... się syn, a c....rki nie mogły 
dziedziczyć tron..... Po jego śmierci, na mocy wcześniejszych 
....kład....w, kr....lem Polski został L....dwik Węgierski. 
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Brandenburczyków, budowli, ciągu, córki, Czechów, dochód, dwóch, dwukrotnie, głównych, górnictwa, grób, grubymi, handlu, Już, kilku, kościołów, kraju, 
Król, królem, królewskiego, Krzyżaków, Litwinów, lubił, Ludwik, mnóstwo, mu, murami, narodu, panującego, Piastów, Polaków, posłuchał, Pustoszyły, rodu, 
roku, rozwój, również, skarbu, studiowało, stuleci, sytuacji, sztuki, Tatarów, terytorium, tronu, trudnej, tu, uczty, uczynił, Ufundowano, układów, umarł, 
uniwersytetu, urodził, utworzenie, Wawelu, wielu, wieku, wkrótce, wówczas, wskutek, Wybudowano, zamków, zasług, znajduje, żeglugi 5



Przejdź właściwą drogą przez labirynt i pozbieraj
wszystkie napotkane sylaby. Zapisz je w okienkach
i przeczytaj ułożone zdanie.
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