
1. Oto godło Polski. Pokoloruj je. 

 

 

 

 

 



2. Połącz nazwę stolicy historycznej stolicy Polski z jej herbem. 

 

 

 

 

 

Warszawa 

Kraków 

Gniezno 



3. Wytnij wzdłuż przerywanych linii zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” i uporządkuj w 

odpowiedniej kolejności. Naklej słowa hymnu na kartkę. Jeśli jeszcze nie znasz wszystkich 

zwrotek – teraz masz okazję się ich nauczyć. 

 

 

 



4. Zaznacz na mapie Polski swoje miasto. Czerwonym kolorem zaznacz stolicę. Korzystając 

z mapy geograficznej spróbuj niebieskim kolorem narysować największą rzekę - Wisłę. 

Pamiętaj, aby rysować od źródła do ujścia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Dopasuj podpisy do sylwetek prezydentów III Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

 

 

 

 

 

Aleksander Kwaśniewski

 

Andrzej Duda 

Bronisław Komorowski 

Wojciech Jaruzelski 

Lech Wałęsa 

Lech Kaczyński 



6. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy sąsiadujących z Polską państw: Białoruś, Litwa, 

Niemcy, Republika Czech, Rosja, Słowacja, Ukraina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Przeczytaj fragment legendy o powstaniu państwa polskiego i odpowiedz na pytania. 

 

 

 

(…)Po wielu tygodniach znaleźli się wśród bezkresnych, żyznych równin, wśród których 

błyszczały w słońcu wody wielu rzek. Podczas postoju Rus rzekł do braci: 

- Moi ludzie są już zmęczeni podróżą. Czujemy, iż te stepy są nam pisane i tu będzie nasz 

dom. Tu zostaniemy i założymy naszą osadę. 

Lech i Czech pożegnali się z bratem, przysięgli, że jeszcze kiedyś się spotkają i ruszyli w 

dalszą podróż. Postanowili ruszyć za słońcem stojącym w zenicie, gdyż starszy z braci 

Czech lubił ciepło dawane przez promienie słoneczne. 

Po wielu dniach podróży dotarli do wielkiej góry. Rozbili obóz u jej stóp. Przyszedł wtedy 

Czech do Lecha i tak mówi: 

- Wiesz dobrze jak kocham słońce, a z tej góry będę miał bliżej do jego promieni. Ziemie są 

tu bardzo urodzajne. Tu zostaniemy i założymy osadę dla mego ludu. 

Trudno było Lechowi opuścić brata, ale wiedział, że w końcu i on znajdzie swoje miejsce. 

Po kilku dniach pożegnał Czecha, przypomniał o przysiędze jaką złożyli jeszcze z Rusem, iż 

pewnego dnia się spotkają i ruszył w dalszą podróż. Po wielu dniach rozbili obóz i zaczęli 

przygotowywać posiłek. Lech rozejrzał się po okolicy. Ujrzał rzeki pełne ryb, bory pełne 

zwierzyny i ziemie nie mniej żyzne jak te Czecha i Rusa. Spojrzał na swoich ludzi, dostrzegł 

ich zmęczenie ciągła podróżą i tak do nich przemówił. 

- Nadszedł kres naszej podróży. Czuję, iż to jest nasze miejsce i tu powinniśmy zostać. Tu 

założymy naszą osadę. 

Ludzie ucieszyli się bo byli już bardzo strudzeni, jednak pragnęli, aby bóstwa dały im znak, 

iż jest to faktycznie koniec ich podróży. W tym też momencie gdzieś z góry rozległ się 

głośny okrzyk. Słowianie unieśli głowy, aby zobaczyć skąd on dobiega i ujrzeli wielkiego 

białego orła lądującego w gnieździe na szczycie ogromnego dębu. Widok zapierał dech w 

piersiach. 

Biel piór ptaka odcinała się pięknie na tle czerwieni nieba i zachodzącego właśnie słońca. 

Nikt nie miał wątpliwości, iż jest to znak na który czekali. 

W miejscu w którym rozbili obóz zbudowano gród. Na cześć ptaka, który zakończył ich 

wędrówkę nadano osadzie kształt orlego gniazda i nazwano Gnieznem, zaś biały orzeł na tle 

czerwieni stał się godłem rodu Lecha, a później całego państwa polskiego, któremu ów ród 

dał swój początek.  

(Polskie Legendy: O Lechu, Czechu i Rusie – O powstaniu państwa polskiego, za: bajkowyzakatek.eu) 

 

 



1. Który z braci jako pierwszy odłączył się od pozostałych? 

a. Lech 

b. Czech 

c. Rus 

2. Czech postanowił zbudować swoją osadę: 

a. u stóp wielkiej góry 

b. nad brzegiem morza 

c. na ziemi pustynnej 

3. Jakiego ptaka dostrzegł Lech wraz ze swoimi ludźmi? 

a. mewę 

b. orła 

c. sowę 

4. Gdzie wylądował ptak? 

a. u stóp góry 

b. na dębie 

c. na brzegu Morza Czerwonego 

5. Legendarnym założycielem państwa polskiego był: 

a. Lech 

b. Czech 

c. Krak 

6. Które zdanie może być definicją legendy? 

a. fantastyczny gatunek epicki, zawierający wyłącznie fikcyjne elementy 

b. utwór epicki zawierający część prawdy historycznej 

c. przekaz wiedzy historycznej przekazywany za pomocą mowy, bez udziału pisma 

7. W tekście możemy znaleźć wyjaśnienie powstania: 

a. godła Polski 

b. hymnu państwowego 

c. jednostki monetarnej 



8.  Wykreślanka zawiera 10 ukrytych poziomo lub pionowo wyrazów związanych z legendą 

o powstaniu państwa polskiego. Znajdź je, a następnie wypisz poniżej. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 



9. Dokończ zdania, uzupełniając je określeniami związanymi z naszą tradycją. 

 

1. Tradycyjna potrawa polska przygotowywana z kiszonej kapusty to 

…………………………… 

2. Miasto słynące z wyrobu pierników, w którym mieszkał Mikołaj Kopernik to 

……………………………. 

3. Tradycyjny polski ser wyrabiany przez górali to ………………………. 

4. Legendarna postać znajdująca się w herbie Warszawy to …………………… 

5. Polska leży nad morzem ………………………………. 

6. Najwyższy szczyt górski naszego kraju to ……………………………. 

7. Najdłuższą rzeką Polski jest ………………………………. 

8. Hymn Polski nosi tytuł ……………………………………………………….. 

9. Polska epopeja narodowa, napisana przez Adama Mickiewicza nosi tytuł 

………………………………………………………….. 

10. Polką, która dwukrotnie otrzymała naukową nagrodę Nobla była 

………………………………………………………………….. 

11. Legendarna postać, która swoją siedzibę miała u stóp Wawelu to 

………………………………………………………………… 

12. Walutą Polski jest ………………………………………… 

13. Zwierze dużych rozmiarów, które jest symbolem Białowieskiego Parku 

Narodowego to ……………………………… 

14. Głową państwa w Polsce jest …………………………………… 

 



10. Uzupełnij tekst „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy 

 

„Katechizm polskiego dziecka” 

- Kto ty jesteś? 

- …………………….. 

- Jaki znak twój? 

- …………………….. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- …………………………….. 

- W jakim kraju? 

-………………………………. 

- Czem ta ziemia? 

-………………………………. 

- Czem zdobyta? 

-………………………………. 

- Czy ją kochasz? 

-………………………………. 

- A w co wierzysz? 

-………………………………. 

- Coś ty dla niej? 

-………………………………. 

- Coś jej winien? 

-………………………………. 

 


