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Czy wiesz, że...

…nazwa „Polska” pochodzi
od słowa „pole”?

…nazwy miejsc mogą pochodzić od terenów geografi cznych?Np. Górka Narodowa pochodziod gór.

…nazwa Kraków to też jednoz pierwszych słówzanotowanych po polsku?

...jednym z najpopularniejszych 
imion polskich jest Anna?

…w języku polskim mamy wiele zapożyczeń z innych języków? Najstarsze pochodzą z łaciny (akt, dokument), z niemieckiego (dach, cegła), z francuskiego (wizyta, sos),oraz z włoskiego (pomidor, sałata).
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Polacy i Polska za granicą4

Przeczytaj poniższe minibiografi e sławnych Polaków i wykonaj zadania poniżej.

Aleksander Wolszczan

Astronom polski, profesor nauk fi zycznych. Urodził się w Szczecinku,

od dziecka interesował się gwiazdami. Studiował w Toruniu, a następnie

w Niemczech, gdzie został doktorem fi zyki. Niedługo później zaczął karierę 

naukową w Stanach Zjednoczonych. W 1992 r. odkrył pierwszy pozasłoneczny 

układ planetarny. Zdaniem specjalistów to jedno z największych osiągnięć 

astronomicznych. Jego prace zainspirowały do kolejnych badań kosmosu. 

Helena Rubinstein

Polska bizneswoman żydowskiego pochodzenia. Urodziła się na krakowskim 

Kazimierzu w 1870 roku. W 1900 roku wyjechała do Wiednia, a następnie 

na statku z Genui wyemigrowała do Australii. Tam rozpoczęła produkcję 

kosmetyków. Po wybuchu I wojny światowej wyprowadziła się z całą rodziną

do Nowego Jorku. Właścicielka imperium kosmetycznego Helena Rubinstein Inc. 

Zmarła w 1965 roku.  

Janusz Kamiński

Operator fi lmowy, laureat Oscara za zdjęcia do fi lmów „Lista Schindlera”

i „Szeregowiec Ryan”. Obydwa fi lmy w reżyserii Stevena Spielberga,

z którym Kamiński stale współpracuje. Janusz Kamiński urodził się

w 1959 roku w Ziębicach na Dolnym Śląsku. W 1981 roku wyjechał

do Stanów Zjednoczonych. Skończył tam studia w American Film Institute.  
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W podróży7

Przeczytaj poniższe prezentacje miast polskich i wykonaj zadanie poniżej.

Kraków
Miasto w południowej Polsce, stolica województwa małopolskiego, 770 tysięcy mieszkańców, jedno 

z największych miast w Polsce. Dawna siedziba królów Polski, dzisiaj ważne centrum gospodarcze, ale przede 

wszystkim turystyczne i naukowe. Co roku do Krakowa przyjeżdża ponad 10 milionów zwiedzających z całego 

świata. Miasto ma 23 uczelnie co oznacza, że jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju. 

Bydgoszcz
Miasto w północno-zachodniej części Polski, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego i jedno 

z największych w Polsce, 350 tysięcy mieszkańców. Duży ośrodek przemysłu, handlu i logistyki. Ważne centrum 

kultury i nauki. Bydgoszcz jest pięknie usytuowana nad rzeką Brdą. Z tego powodu nazywana jest polską 

Wenecją. Posiada liczne secesyjne zabytki i piękną Operę Novą.   

Przemyśl
Miasto w południowo-wschodniej Polsce, jedno z najstarszych miast Podkarpacia, 60 tysięcy mieszkańców. 

Cechą charakterystyczną Przemyśla była wielokulturowość i wieloreligijność. W mieście mieszkali Polacy, 

Ukraińcy, Łemkowie, Żydzi, Ormianie. Dzisiaj wizytówką miasta są liczne obiekty sakralne związane z religiami 

regionu, a więc kościoły, cerkwie i synagogi. 
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Czy znasz te przesądy? Czy wiesz, co one oznaczają? Połącz elementy z kolumny po prawej stronie 

z elementami z kolumny po lewej. 

Oznacza, że z kimś się pokłócisz.

Oznacza siedem lat nieszczęścia.

Oznacza, że będziesz miał pecha.

Oznacza cały dzień nieudany.

Przynosi szczęście.

Czy w Twoim kraju są podobne przesądy? Jeśli nie, to powiedz, co w Twojej kulturze i tradycji przynosi 
pecha, a co szczęście.

Wstaw odpowiednią formę czasownika podanego w nawiasie. 

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

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

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

Przykład: Jeśli przebiegnie Ci drogę czarny kot, ...będziesz mieć…. (mieć) pecha. 

Jeśli rozsypiecie sól, ………..................……………. (kłócić się/pokłócić się) z kimś.

Jeśli ………..................……………. (wstawać/wstać) lewą nogą, będziesz mieć cały dzień nieudany. 

Jeśli zbijemy lustro, ………..................……………. (być) nieszczęśliwi przez siedem lat. 

Jeśli przed egzaminem ktoś  ………..................……………. (mówić/powiedzieć) ci „powodzenia”, a ty odpowiesz 

„dziękuję”, to nie ………..................……………. (zdawać/zdać) tego egzaminu.

Jeśli w dzień Wigilii pierwsza do domu ………..................……………. (wchodzić/wejść) kobieta, przyniesie ona do tego 

domu nieszczęście. 

Jeśli ………..................……………. (spotykać/spotkać) kominiarza i złapiecie guzik, będziecie mieć szczęście. 

A

D E

C

B
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Przykład: Myślę, że łatwo jest reklamować produkty, które mają znany nam smak. Np. kasza jaglana przypomina 
                  swoim smakiem kuskus.

Polska kuchnia ma opinię ciężkiej i bardzo kalorycznej. Ma to związek z usytuowaniem w Europie Środkowej, 
gdzie klimat jest surowszy niż np. na południu. Jest jednak wiele potraw, które są bogate w witaminy, 
minerały, zdrowe tłuszcze, białko i błonnik. Przeanalizuj listę polskich „superfoods” i powiedz, który 
produkt/którą potrawę mógłbyś/mogłabyś zareklamować kolegom i koleżankom w Twoim kraju. 

Kasza jaglana

Wygląda jak popularny kuskus i ma podobny 
smak. Może być więc doskonałym, zdrowszym 
zamiennikiem. Jest produktem bezglutenowym. 

Ma niski indeks glikemiczny. Posiada właściwości 
antybakteryjne i antywirusowe. Bogata w beta 
karoten, witaminy z grupy B, żelazo, fosfor, wapń
i potas. Może być podawana na słono i na słodko. 

Miód

W Polsce wciąż jest wiele miejsc, w których można kupić 
miód bardzo wysokiej jakości. Nie jest on dodatkowo 
słodzony, jego smak jest naturalny i mocny. 

Miód jest bogaty w witaminy B, C, E oraz lecytynę 
i antyoksydanty. Podany w herbacie z cytryną jest 
idealny na zimne dni. Dobry na przeziębienie i grypę. 

Kiszone buraki
Używane do przygotowywania barszczu, ale mogą
być podawane indywidualnie. Lista zalet kiszonych 
buraków jest imponująca. Pomagają w przemianie 
materii (przyspieszają metabolizm), w walce z anemią, 
obniżają poziom cholesterolu, oczyszczają organizm 
z toksyn. Są bogate w witaminę C, więc fantastycznie 
sprawdzają się w przeziębieniach i grypie. Liczne 
kultury bakterii regulują fl orę bakteryjną jelit. 
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Czy wiesz, że...?13
Zapytaj kolegę/koleżankę, czy wie, że...

Maria Skłodowska-Curie była z pochodzenia Polką.

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu. 

Mikołaj Kopernik odkrył, że Ziemia kręci się wokół Słońca. 

w 2019 roku kolejna polska pisarka otrzymała nagrodę Nobla z literatury. 

w Polsce mamy 16 województw. 

Polska graniczy z 7 krajami. 

językiem urzędowym w Polsce jest język polski. 

w Polsce przed wojną żyły liczne mniejszości narodowe i etniczne. 

w języku polskim jest wiele zapożyczeń i internacjonalizmów. 

w języku polskim jest 7 przypadków. 

w języku polskim są 3 czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły. 

język polski jest językiem słowiańskim. 

polskie dziecko zaczyna edukację szkolną, kiedy ma 7 lat. 

polski matematyk Stefan Banach był jednym z najważniejszych twórców analizy funkcjonalnej. 

polski astronom Aleksander Wolszczan odkrył pierwsze planety poza Układem Słonecznym. 

polska chirurg Maria Siemionow wykonała czwartą na świecie operację transplantacji twarzy. 

polska fizyk Agnieszka Zalewska była w latach 2012 – 2015 szefową CERNu (Europejskiej Organizacji 
Badań Jądrowych). 

Przykład: Mój kolega wiedział/moja koleżanka wiedziała, że…

    Nie znał/znała nazwiska...

    Pierwszy raz słyszał/słyszała, że...

Podsumuj informacje o wiedzy kolegi/koleżanki z grupy.


